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Z URZĘDU...

DROGOWA UMOWA 
SFINALIZOWANA

INWESTYCJE 
NA DROGACH GMINNYCH

KOZIE FRYKASY

W podpisaniu porozumienia 
uczestniczyli: starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki, członek Zarządu Po-
wiatu Staszowskiego Jerzy Chudy, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Publicznych w Starostwie Powia-
towym w Staszowie Magdalena Fila, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
Rafał Suska, główna księgowa w Za-

rządzie Dróg Powiatowych w Staszo-
wie Renata Hynek oraz przedstawicie-
le firm, mających realizować roboty. 
Zadanie będzie realizowane na 
obszarze miast i gmin oraz gmin: 
Staszów, Szydłów, Łubnice oraz 
Bogoria. Obejmie remont: drogi 
powiatowej nr 0350T Korzenno – 
Rudki, o długości: 0,627 km, dro-

W dniu 14 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Staszowie odbyło się podpisanie umowy, dotyczącej „Odnowy na-
wierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywio-
łowych w 2015 roku”. 

gi powiatowej nr 0828T Kurozwęki 
– Kotuszów – Korytnica, o długo-
ści: 1,518 km, drogi powiatowej nr 
0842T Połaniec – Grabowa – Łycz-
ba, o długości: 0,400 km, drogi 
powiatowej nr 0830T Niemścice – 
Ponik, o długości: 1,285 km, drogi 
powiatowej nr 0781T Bogoria – Po-
krzywianka, o długości: 1,373 km.  
Całkowita wartość umowy to: 1 081 
310, 84 zł, w tym udział powiatu to: 
160 919, 95 zł, łączny udział ww. 
gmin to: 160 920, 91 zł. Natomiast 
dotacja z Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji to: 759 470 zł. Termin za-
kończenia prac to: 30.07.2015 r.

Aleksandra Stachniak
źródło informacji: www.staszowski.eu

W dniu 14 maja 2015 roku przepro-
wadzono przetarg na zadanie pod nazwą:

- Remont drogi gminnej nr 
001870T Czarzyzna – Słupiec od km 
0+000 do km 0+400 uszkodzonej 
w wyniku powodzi i nawalnego desz-
czu, maj – czerwiec 2010 r. 

- Remont drogi gminnej nr 
001725T Orzelec Duży poprzeczna 
od km 0+000 do km 0+ 760 i od 
km 1+945 do km 1+850 uszkodzo-
nej w wyniku powodzi i nawalnego 
deszczu, maj – czerwiec 2010 r. 

- Remont drogi gminnej nr 
001952T Budziska od km 0+000 
do km 0+300 uszkodzonej w wyniku 
powodzi w czerwcu 2013 r. 

W wyniku przeprowadzonego prze-
targu wybrano firmę oferującą najniż-
szą cenę i najdłuższy okres gwarancji.

W dniu 21 maja została podpisa-
na umowa z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych Staszów Sp. z o.o., 28 
-200 Staszów, ul. Rakowska 40. Termin 
realizacji zadania 30 sierpień 2015 r.

Barbara Dudek

W ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007 – 2013 wykonano na terenie 
gminy Łubnice już ostatnie 57 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonawcą w/w oczyszczalni 
była firma „Delfin Sp. z o.o. ul. Cho-
rzowska 22, 25 – 852 Kielce.

Anna Jarzyna 

ZAKOŃCZONO 
BUDOWĘ 

PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW

Jak zaczęła się Państwa przy-
goda z kozimi serami? 

Zaczęliśmy działalność w Słupcu 
około 3 lata temu, wcześniej produko-
waliśmy je w Bieszczadach w gminie 
Lutowiska, w miejscowości Smolnik 
przez 7 lat, ale ze względu na gospo-
darstwo po rodzicach postanowiliśmy 
razem z żoną wrócić do gminy Łubni-
ce i zająć się tym co robiliśmy wcze-
śniej, czyli produkcją kozich serów . W 
tej chwili w gospodarstwie doimy 42 
sztuki kóz. W przyszłości obsada ma-
tek będzie zwiększona maksymalnie 
do 60 sztuk. Robimy tylko i wyłącznie 
w 100% kozi ser .Ten ser mogą spo-
żywać wszyscy, nawet osoby ze ska-
zą białkową lub osoby cierpiące na 
inne choroby, które nie pozwalają im 
spożywać krowiego nabiału. Produ-
kujemy w naszym gospodarstwie kozi 
ser świeży, ser długo dojrzewający i 
sery pleśniowe, ale najwięcej produ-

kujemy serów świeżych z różnymi do-
datkami np. czosnku niedźwiedziego, 
orzechów włoskich, suszonych po-
midorów ,bazylii, żurawiny. Jesteśmy 
otwarci na smaki naszych klientów i 
produkujemy sery takie, jakich ocze-
kują klienci. 

Proszę mi powiedzieć czy są to 
odbiorcy prywatni czy też wsta-
wiacie własne produkty do skle-
pów ?

Nie, sprzedajemy sery głównie 
na targu pietruszkowym w Krakowie. 
To taka inicjatywa oddolna, która 
miała na celu wsparcie polskich rol-
ników z małych gospodarstw którzy 
chcieliby swoje produkty sprzedawać 

Z ŻYCIA GMINY...

Ekologiczne i naturalne sery kozie to rarytas pochodzący wprost 
z Ziemi Łubnickiej. O smacznych kozich frykasach rozmawiam z Maciejem Dybowskim.
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bezpośrednio odbiorcom właśnie w 
Krakowie. Dlatego też 90% naszych 
produktów sprzedajemy właśnie w 
sobotę w Krakowie.

Jeżeli osoba prywatna chciała-
by zakupić u Was ser czy ma taką 
możliwość?

Jak najbardziej można u nas ku-
pić w gospodarstwie sery. Póki co 
trwają prace nad ukończeniem za-
plecza w serowarni i sklepiku. 

Czyli już niedługo każdy bę-
dzie mógł do Was przyjechać?

Tak , będzie tablica przy drodze, 
będą różnorodne kozie sery i będzie 
można spróbować i zakupić swój ulu-
biony ser. Zachęcamy naszych klien-
tów żeby przyjechali i zobaczyli w ja-
kim miejscu się to dzieje i kto to robi. 

Czy macie Państwo gospodar-
stwo agroturystyczne do którego 
można by było przyjechać i odpo-
cząć?

Nie , nie mamy noclegów , ale 
można przyjechać do nas i spędzić z 
nami cały dzień. Być świadkiem tego 
jak powstaje ser od momentu wy-
dojenia kozy do efektu końcowego. 
Każdy może sam u nas go zrobić, co 
dodatkowo czyni to miejsce bardziej 
atrakcyjnym.

Czy wystawiacie swoje pro-
dukty w innych miejscach niż targ 
pietruszkowy ?

Jeździmy na okolicznościowe tar-
gi typu ,,Czas dobrego sera'', który 
odbywa się w Sandomierzu i inne 
imprezy, na których wystawiana jest 
zdrowa żywność.

Wróćmy do procesu powsta-
wania serów... Jak dużo osób jest 
zaangażowanych w Waszą dzia-
łalność ?

W produkcję serów jesteśmy za-
angażowani wraz z żoną Katarzyną. 
Ja zajmuję się hodowlą kóz i pozy-
skaniem mleka, a żona całym prze-
twórstwem . W związku z tym, że jest 
z wykształcenia technologiem pro-
dukcji żywności oraz posiada odpo-
wiednie umiejętności jest to możliwe.

Jak długo trwa taka produkcja 
i jak to wygląda?

Całe mleko przerabiamy do 
dwóch godzin, w czasie dojenia są 
dodawane do mleka bakterie sero-
wane, które powodują, że w mleku 
rozwijają się odpowiednie kultury 
bakterii, a zaraz po dwóch godzi-
nach po udoju dodawana jest do 
mleka podpuszka, która powoduje 
ścinanie się skrzepów i otrzymujemy 
już prawie gotowy ser.

Maciej Dybowski regionalny producent kozich serów

A sery pleśniowe?
Sery pleśniowe są już robione 

zupełnie inną technologią, dodawa-
ne są odpowiednie szczepy bakterii 
również do świeżego mleka, a póź-
niej dojrzewają w odpowiednich wa-
runkach wilgotności i temperatury. 

Długo dojrzewa taki ser?
Tak , ser typu camembert dojrze-

wa 15 – 20 dni, natomiast sery długo 
dojrzewające dojrzewają do pół roku.

Skąd w ogóle pomysł na to 
aby produkować sery ? Czy była 
to spontaniczna decyzja?

Wszystko zaczęło się w Biesz-
czadach. Ponieważ mieszkaliśmy w 
miejscu bardzo często odwiedzanych 
przez turystów i prowadziliśmy jazdę 
konną , staraliśmy się w inny sposób 
zarobić na życie. Aż któregoś dnia 
zawitał do nas miejscowy baca i po-
wiedział, że to jest najlepsze miejsce 
do wyrabiania serów. I tak mniej wię-
cej 10 lat temu zrobiliśmy pierwszy 
ser i zarobiliśmy pierwsze pieniądze.

Jakie plany na najbliższą przy-
szłość ?

Najbliższe plany to doprowadze-
nie do tego aby produkcję dzienną 
zwiększyć do 10 kg sera dziennie. 

A teraz jaka jest dzienna pro-
dukcja?

Teraz jest w granicach 8 -9 kg sera 
dziennie przy tej maksymalnej obsa-
dzie gospodarczej. Przy 50- 60 sztu-
kach kóz będzie to około 15 kg sera 
dziennie.

Czy otrzymaliście nagrodę za 
swoją działalność?

Tak, w zeszłym roku dostaliśmy I 
nagrodę za najlepszy polski ser wę-
dzony w Sandomierzu.

Co to był za konkurs?
To był konkurs w Sandomierzu na 

,, Czasie dobrego sera'' organizowa-
ny przez festiwal serowy na którym 
było prezentowanych wiele produk-
tów . Zjechało się 40 serwerów z całej 
Polski. To dla nas wyjątkowe wyróż-
nienie.

Serdecznie dziękuję za roz-
mowę i życzę dalszych sukce-
sów.

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA GMINY...
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Nagrodę „Lidera Ekologii” odebrała Aleksandra Stachniak – dyrektor 
Centrum Kultury w Łubnicach

Grupa reprezentująca CK w Łubnicach

Występ dzieci z sekcji wokalnej CK

Przedsięwzięcie to niezmiennie 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców powiatu. Rozpoczęto 
ją konferencją, z udziałem podsekre-
tarza Stanu w Ministerstwie Środowi-
ska Janusza Ostapiuka, który mówił, 
m.in.: o nowoczesnych metodach uty-
lizacji odpadów. W konferencji wzięli 
udział: poseł na Sejm RP Romuald 
Garczewski, starosta staszowski Mi-
chał Skotnicki, wicestarosta Tomasz 
Fąfara, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w 
Starostwie staszowskim Stanisław Ba-
tóg, burmistrz miasta i gminy Poła-
niec Jacek Tarnowski, prezes Zarządu 
GDF SUEZ Energia Polska S.A. Alfre-
da Świtek, prezes Zarządu Ekopol-Ż 
Sp. z o.o. Tomasz Zukiewicz. Licznie 
zgromadzonych przy muszli koncer-
towej, uczestników pikniku serdecznie 
przywitali: starosta Michał Skotnicki, 
burmistrz Jacek Tarnowski oraz pre-
zes Tomasz Żukiewicz, którzy doko-
nali oficjalnego otwarcia imprezy.  
Widzowie mieli okazję obejrzeć wy-
stępy artystyczne w wykonaniu dzieci 
i młodzieży z przedszkoli i szkół z te-
renu powiatu staszowskiego. Poka-
zom towarzyszyły liczne konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami. Tradycyjnym 
punktem Pikniku Ekologicznego było 
wręczenie nagród „Lider ekologii” po-
wiatu staszowskiego. W tym roku na-
grodę otrzymali: Alfreda Switek – Pre-
zes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska 
S.A., Igor Grela – wiceprezes Zarządu 
i Dyrektor Techniczny GDF SUEZ Ener-
gia Polska S.A., Kazimierz Kotowski - 
członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego, Szpital Specjalistyczny w 

Staszowie, EKOPLON – Grabki Duże, 
Zakład Energetyki Cieplnej w Staszo-
wie, Przedszkole Gminne im. Świę-
tego Jana Pawła II w Oleśnicy, Cen-
trum Kultury w Łubnicach, Staszowski 
Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i 
Sztuki w Połańcu, Gminny Ośrodek 
Kultury w Bogorii, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Osieku, Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Informacji 
Turystycznej w Rytwianach, Gminne 
Centrum Kultury w Szydłowie, Ekopol 
– Ż. Celem imprezy było podniesienie 
świadomości oraz wiedzy ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży, a także za-
poznanie najmłodszych mieszkańców 
powiatu z zasadami segregacji od-
padów oraz odzyskiwania surowców 
wtórnych. Organizatorami VIII Pikni-
ku Ekologicznego byli: Starostwo Po-
wiatowe w Staszowie, EKOPOL-Ż Sp. 

z o.o. oraz miasto i gmina Połaniec. 
Patronatu Honorowego udzielili: wo-
jewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka 
– Koruba, marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej Andrzej Pałys i świętokrzyski 
kurator oświaty Małgorzata Muzoł.

Aleksandra Stachniak

EKOLOGICZNIE  
PODCZAS PIKNIKU

„Piknik Ekologiczny”-jak co roku pod takim hasłem po raz kolejny 
odbyła się impreza o charakterze ekologicznym, która miała miejsce w 
Połańcu, w dniu 16 maja br. 

Z ŻYCIA GMINY...
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AGROTRAVEL 2015

BLIŻEJ KULTURY - PRZEBUDOWA I REMONT 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ORZELCU DUŻYM

Na stoisku głównym Lokalna 
Grupa Działania – Dorzecze Wisły 
promowała nasz region przez wy-
dawnictwa i publikacje wydane przez 
nasze stowarzyszenie, rozdawaliśmy 
ulotki, gadżety i materiały promocyj-
ne, aktywnie promując sześć gmin 
- członków stowarzyszenia (Łubnice, 
Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwia-
ny, Tuczępy). Ofertę turystyczną uzu-
pełniono banerami informacyjnymi, 
rzeźbami i obrazami. Po raz pierwszy 
na targach zaprezentowały się panie 
z koła gospodyń wiejskich z Wikowej 
reprezentując Gminę Łubnice, ich 
pierogi cieszyły się wielkim powodze-
niem, choć uwagę przyciągały rów-
nież wyroby rękodzielnicze, jakie na 
swoim stoisku prezentowały.

W tym roku ponad 20 tys. odwie-
dzających zapoznało się z propozy-
cjami spędzenia wolnego czasu na 
wsi prezentowanymi przez ok. 150 
wystawców z kraju i zagranicy. W im-
prezie wzięły udział licznie reprezen-
towane województwa, prezentując 
największe atrakcje turystyki wiejskiej 
i agroturystyki swojego regionu, sto-
warzyszenia i gospodarstwa agrotury-
styczne oraz lokalne grupy działania i 
lokalne grupy rybackie – realizujące 
i finansujące lokalne strategie rozwo-
ju. W tym roku walorami turystyczny-
mi swoich krajów kusiły także wystaw-
cy ze Słowacji – kraju partnerskiego, 
Węgier oraz Litwy. Krajem partner-
skim był region Velika Gorica Repu-

bliki Chorwacji, a 
regionem partner-
skim Makroregion 
Polski Wschodniej 
- Green Velo. W 
ciągu trzech dni 
targowych, od-
wiedzający targi 
mieli niepowta-
rzalną okazję do 
obcowania z kultu-
rą i dziedzictwem 
uczestniczących w 
targach krajów, 
rękodzielnictwem 
i sztuką ludową, 
zwyczajami ży-
cia codziennego 

mieszkańców wsi.
Podczas targów omawiane były 

najistotniejsze zagadnienia dotyczą-
ce turystyki wiejskiej, poruszane były 
problemy sektora oraz trendy, wa-
hania rynku i czynniki ekonomiczno-
-społeczne, które mają duży wpływ 
na rozwój turystyki wiejskiej i agrotu-
rystyki. W tym roku szczególną uwa-
gę poświęcono Świętokrzyskiej Kuźni 

Już po raz siódmy kieleckie targi S.A były miejscem szerokiej prezen-
tacji krajów, regionów oraz atrakcji turystyki wiejskiej. Wszystko to za 
sprawą VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 2015, które odbyły się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. 

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowej

Świetlica wiejska w Orzelcu Dużym

Smaków gdzie prezentowano, jak 
Szwajcarsko-Polski Program Współ-
pracy zmienił województwo święto-
krzyskie oraz pokazano rolę kuchni 
regionalnej i produktów lokalnych w 
rozwoju turystycznym regionu oraz 
produkt turystyczny oparty na dzie-
dzictwie kulinarnym jako jeden z 
rezultatów projektu ŚKS. Forum Tu-
rystyki Wiejskiej służyło wymianie do-
świadczeń z okresu programowania 
UE 2007-2013 dotyczących rozwoju 
turystyki wiejskiej, głównie w zakre-
sie kompleksowej oferty, sieciowania 
produktów, klastrów i innych koope-
racji dla turystyki. Tematem dysku-
sji były również możliwości rozwoju 
turystyki wiejskiej w ramach nowej 
perspektywy finansowej UE 2014 – 
2020.

Dla zwiedzających targi AGROT-
RAVEL były okazją do zapoznania się 
z bogatą ofertą turystyki wiejskiej. W 
ciągu trzech dni targowych, odwie-
dzający targi mieli niepowtarzalną 
okazję do obcowania z kulturą i dzie-
dzictwem krajów, rękodzielnictwem 
regionów, rękodzielnictwem i sztuką 
ludową, zwyczajami życia codzienne-
go mieszkańców wsi. To także bogac-
two rodzimych potraw wykonanych 
według tradycyjnych receptur, w tym 
produktów posiadających europej-
skie certyfikaty jakości.

Mariusz Bolon

W dniu 8 maja br. została pod-
pisana umowa pomiędzy Samorzą-
dem Województwa Świętokrzyskie-
go a Centrum Kultury w Łubnicach 
na realizację projektu pn. ,,Bliżej 
kultury- przebudowa i remont świe-
tlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym". 

Zgodnie z umową wartość całko-
wita realizacji projek-
tu to 118071,77 zł. 
Zgodnie z zamówie-
niem została wybrana 
oferta złożona przez 
Zakład Remontowo- 
Budowlany Mieczy-
sław Dudek, ul. Żap-
niowska 11, 28-230 
Połaniec. Prace zwią-
zane z przebudową 
i remontem świetlicy 
wiejskiej zakończyły 

się 29 maja br. Projekt realizowany 
był w ramach działania ,,Odnowa i 
rozwój wsi" objętego PROW na lata 
2007- 2013. 

 Świetlica w Orzelcu Dużym nabra-
ła nowego wyglądu, spełnia wszelkie 
standardy obiektu, w którym można 
realizować działania o charakterze 
społecznym i kulturalnym.

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA GMINY...
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SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

„BAW SIĘ Z NAMI LGD-AMI”

Stoisko wystawiennicze LGD Dorzecze Wisły

Z ŻYCIA GMINY...

W dniu 18 maja na sali Centrum Kultury w 
Łubnicach odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielem i jednocześnie dyrektorem firmy Soleo 
PV. Firma została założona z myślą o wyko-
rzystaniu energii słonecznej. Jej celem jest 
propagowanie w Polsce mikroinstalacji OZE 
(mikroelektrowni, mikroźródeł OZE) opartych 
o energię słońca.

Jest obecnie jedną z niewielu firm na 
rynku, która skupia się wyłącznie na wy-
korzystaniu dobroczynnego oddziaływa-
nia energii słonecznej i światła słonecz-
nego jak poinformował nas Pan dyrektor.

To co ją odróżnia od innych firm 
działających w branży odnawialnych 
źródeł energii, to specjalizacja. Skupia 
się na rozwiązaniach fotowoltaicznych 
z pełnym przekonaniem, iż warto robić 
jedną rzecz a dobrze niż kilka….

Dla klientów świadczy kompleksowe 
usługi w zakresie :
- dofinansowania instalacji fotowolta-

icznych
- uzyskania warunków przyłączenio-

wych od Zakładu Energetycznego
- planowania i doboru optymalnej in-

stalacji PV
- montażu
- serwisu instalacji fotowoltaicznych i 

urządzeń z nimi związanych
- pomocy przy rejestracji naszych 

klientów jako producentów zielonej 
energii
Zespół złożony z wysokiej klasy spe-

cjalistów z szeroką wiedzą i doświad-
czeniem w branży. Gwarancją jakości 
produktów oferowanych przez firmę jest 
współpraca z czołowymi, światowymi 
producentami modułów fotowoltaicz-
nych oraz osprzętu dodatkowego (in-
wertery, akumulatory, regulatory łado-
wania, systemy montażu).
PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMACH 

FOTOWOLTAICZNYCH 
SYSTEMY PODŁĄCZONE DO SIECI ENERGE-

TYCZNEJ (ON-GRID)
Ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej 

dostarcza całą wytworzoną przez siebie 
energie elektryczną do sieci energetycz-
nej. Od miejsca montażu, przepisów i 
możliwości finansowych zależy wielkość 
instalacji. Najczęściej w zastosowania 
domowych do montażu instalacji wyko-
rzystuje się dach lub fasadę budynku. 
Instalacje na domach prywatnych mają 
średni moc zainstalowaną od 2 kWp do 
8 kWp. Ilość miejsca potrzebna do zain-
stalowania małej elektrowni słonecznej 
(mikroinstalacji OZE) uzależniona jest 
również od technologii w jakiej produ-
kowane są moduły fotowoltaiczne. Moż-
na przyjąć, iż dla paneli opartych o tech-
nologie krzemowe dla zainstalowania 1 
kW potrzebne jest ok. 8m2 

System taki składa się z :
- paneli fotowoltaicznych – paneli PV 

(potocznie zwanych bateriami sło-
necznymi)

15 Lokalnych Grup Działania z terenu 
województwa zaprezentowało się miesz-
kańcom Kielc podczas imprezy plenero-
wej pt. „ Baw się z nami LGD-ami”, która 
odbyła się w sobotę, 13 czerwca na Pla-
cu Artystów, ulicy Sienkiewicza i mostku 
nad Silnicą w Kielcach. 

Nie zabrakło ciekawych występów 
ludowych i degustacji potraw regio-
nalnych. Koła Gospodyń Wiejskich z 
regionu rywalizowały w konkursie ku-
linarnym „Przez żołądek do serca”. W 
imprezie organizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego - Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
wziął udział Piotr Żołądek, członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego.

Stoiska wzdłuż ulicy Sienkiewicza, 
na Placu Artystów i mostku nad Silnicą 
prezentowały najlepsze wyroby regio-
nalne każdej z Lokalnych Grup Działa-
nia. Uczestnicy imprezy mogli posma-
kować swojskiego chleba ze smalcem 

- systemu mocowania paneli PV do 
dachu

- inwertera DC / AC (to urządzenie, 
które zamienia prąd produkowany 
w panelach na prąd, który może być 
wykorzystywany w domach lub prze-
syłany do sieci elektrycznej

- zabezpieczeń ( urządzeń automa-
tycznie wyłączających instalacje w 
przypadku niesprawności sieci )

- okablowania (różnego rodzaju złącz-
ki i konektory odpowiedniej jakości)

- inteligentnego licznika energii (urzą-
dzenie, które mierzy ile energi (kWh) 
system PV oddaje do sieci)
HYBRYDOWY PODGRZEWACZ WODY
System SOLEO „Prąd + woda”
Dzięki temu systemowi energia wy-

produkowana przez instalację fotowol-
taiczną jest wykorzystywana w 100%. 
Do podgrzewacza tego typu oprócz 
prądu AC i DC można także podłączyć 
zewnętrzne źródło ciepła takie jak: piec 
gazowy, pompa ciepła, kominek. Po na-
grzaniu wody do określonej temperatu-
ry podgrzewacz wyłącza się, a energia 
elektryczna wytwarzana z modułów PV 
jest przekazywana na inwerter, w któ-
rym prąd DC jest przemieniany na AC 
wykorzystywany w domowej instalacji 
elektrycznej.

Zainteresowanych odsyłam na stro-
nę producenta tych systemów: www.so-
leopv.pl

Mariusz Bolon

bez ulepszaczy, zakupić mleko od kro-
wy lub słój prawdziwego miodu. Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich prezentowa-
ły swe wyroby rękodzielnicze: chusty 
haftowane, dzbanki ręcznie malowa-
ne, z przepięknymi ludowymi wzorami. 
Nasz region Dorzecza Wisły reprezen-
towałem swoimi rzeźbami, które wyko-
nywałem w trakcie imprezy. Na scenie 
na Placu Artystów wystąpili między in-
nymi soliści ze Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Region Włoszczowski, 
Orkiestra Dęta Dzie-
cięca z Tumlina, Ze-
spół Macierzanki, Ni-
kola Kotwica, Zespół 
Ludowy Wierna Rzeka 
oraz wiele innych.

Nasza Lokal-
na Grupa Działa-
nia - Dorzecze Wisły 
spotkała z innymi 
LGD-ami by podsu-
mować dotychcza-

sowe działania oraz zaprezentować 
walory regionu, dorobek kulturowy i 
artystyczny gmin Łubnice, Oleśnica, 
Osiek, Połaniec, Rytwiany i Tuczępy. Na 
stoisku promocyjnym promowaliśmy 
materiały, które otrzymaliśmy z gmin 
zrzeszonych. Materiały promocyjne i 
publikacje cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Mieszkańcy Kielc i turyści 
mieli okazję pogłębienia swojej wiedzy 
na temat LGD-ów, ich pracy na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich i posiada-
nego bogactwa kulturowego.

Mariusz Bolon
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  
W WILKOWEJ 

WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW PROJEKTU 
,,DZIAŁAJ LOKALNIE”

Na trybunach kieleckiego stadionu

Z ŻYCIA GMINY...

Zgromadzonych gości powitała 
Barbara Zamożniewicz, Prezes Fun-
dacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 
w Staszowie. W swoim krótkim prze-
mówieniu podziękowała wszystkim 
włodarzom gmin: Staszów, Rytwiany, 
Połaniec, Bogoria, Szydłów, Łubnice, 
Osiek, za finansowe wsparcie Pro-
gramu Działaj Lokalnie oraz za kon-
tynuowanie współpracy nad rozwojem 
społecznej inicjatywy.

Justyna Górska-Sekuła, Koordy-
nator Ośrodka Działaj Lokalnie oraz 
Anna Bańka, Koordynator Programu 
Działaj Lokalnie w Staszowie przybli-
żyły gościom najważniejsze fakty o 
działaniach, które z powodzeniem re-
alizuje od 10 lat Fundacja FARMa i o 
sukcesach dwóch poprzednich edycji 
Programu Działaj Lokalnie na terenie 
powiatu staszowskiego.

Program Działaj Lokalnie działa w 
Polsce już od 15 lat. W tym roku w IX 
edycji Programu Działaj Lokalnie na 
terenie powiatu staszowskiego realizo-
wanych będzie – od lipca do grudnia 
– aż 17 inicjatyw zgłoszonych przez 

aktywnych społecznie mieszkańców, 
na łączną kwotę 60 tysięcy złotych.

Po raz trzeci odbędą się wyjątko-
we i różnorodne inicjatywy stworzone 
przez grupy nieformalne oraz orga-
nizacje pozarządowe, które działają 
dla dobra wspólnego naszych lokal-
nych społeczności. W trakcie trwania 
swoich projektów, na każdym etapie, 
będą mogli liczyć na fachową opie-
kę i pomoc doświadczonego zespołu 
Ośrodka Działaj Lokalnie w Staszo-
wie. 

Zwycięzcom konkursu uroczyście 
wręczono umowy o dofinansowanie. 
Wśród nagrodzonych znalazło się 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej 
, które realizować będzie projekt pn. 
,,Wilkowska truskawka marką naszej 
grupy lokalnej". 

Dla wszystkich społeczników, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowanie 
projektów na konkurs złożono podzię-
kowania za poświęcony czas i two-
rzenie nowych lepszych wizji swojego 
miejsca zamieszkania. Do 17-stu grup 
zwycięzców popłynęły słowa gratulacji 

20 czerwca w parku miejskim obok siedziby Fundacji FARMa odbyła się inaugura-
cja Programu Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim. Na spotkanie przybyli licznie 
zwycięzcy konkursu Działaj Lokalnie, a także przedstawiciele władz samorządowych.

NAGRODZENI 
„NADWIŚLANIE”

Kapela „Nadwiślanie” zajęła 
III Nagrodę w kategorii zespoły w 
XXXVII Ogólnopolskim Przeglądzie 
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w 
Przedborzu. Kapeli serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

i zachęty do wytrwałości w zrealizowa-
niu do końca wszystkich zamierzeń.

Panim z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wilkowej gratulujemy pomysłu, ży-
czymy wytrwałości i chęci do realizacji 
projektu i dalszego rozwoju!

Aleksandra Stachniak

EDUKACJA

W kwietniu b.r. zjednoczone siły kibi-
ców ze szkół podstawowych w Budziskach 
i Wilkowej dotarły na trybuny kieleckiego 
stadionu, aby gorąco dopingować piłka-
rzy KORONY KIELCE.

Pierwszy wyjazd wyzwolił w na-
szych uczniach niezwykłe emocje. 
Sektor, gdzie zasiadali nasi pod-
opieczni zamieniły się w ekspresyjną 
strefę kibica. Okrzykom, śpiewom, 
oklaskom nie było końca. Niestety 
pomimo tak silnego zaangażowania 
ze strony młodych kibiców mecz nie 
przyniósł bramek. Spotkanie Korona 
Kielce – Ruch Chorzów zakończyło się 
wynikiem 0:0. 

Na kolejnym meczu z Lechią 
Gdańsk niesamowita, co więcej efek-
tywna gra piłkarzy Korony Kielce 
rozpaliła emocje młodzieży do czer-

woności. W niektórych momentach 
zdawało się, że kibicują głośniej niż 
wyposażona w bębny liczna grupa 
fanów Korony. W czasie spotkania 
padały piękne gole. Na twarzy na-
szych uczniów ra-
dość mieszała się 
z przerażeniem. 
Mocny zapach ad-
renaliny unosił się 
w powietrzu. Do-
pełnieniem szczę-
ścia był ostateczny 
wynik spotkania 
3:2 dla Korony.

Organizatorem 
obu wyjazdów był 
pan Marcin Re-
czek, za jego przy-
czyną uczniowie 

KWIECIEŃ POD ZNAKIEM  
WIELKICH EMOCJI SPORTOWYCH

mogli doświadczyć niezapomnianych 
emocji za symboliczną złotówkę. Dar-
mowy przejazd młodzieży szkolnej na 
obydwa spotkania był możliwy dzięki 
uprzejmości Pani Wójt Gminy Łubni-
ce. W imieniu uczniów bogatszych o 
nowe doświadczenia dziękuję!

Anna Nowakowska-Gromny
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CO ŁĄCZY TRADYCJĘ  
Z KULTURĄ FIZYCZNĄ?

Siedmiu Wspaniałych w drogę po własny los

EDUKACJA

W DROGĘ!
PO WŁASNY LOS!

Odpowiedź jest prosta Turniej Re-
kreacyjno-Sportowy o Puchar Wójta 
Gminy Łubnice, który dobył się w tym 
roku po raz XVIII, tym razem w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Budzi-
skach.

Choć pogoda wyrządziła małego 
psikusa i po upalnym tygodniu po-
przedzającym zawody, poranek 15 
czerwca był deszczowy. Dokuczliwa 
aura sprawiła, że zrezygnowano z 
następujących konkurencji: biegu na 
40 m. i zwinnościowego toru (tzw. sa-
dzenie kwiatków).

Reszta rozgrywek między ucznia-
mi klas I-III ze szkół podstawowych 
gminy Łubnice przebiegła zgodnie z 
planem. Ostatecznie tabela wyników 
przedstawiała się następująco:

I miejsce – Budziska
II miejsce – Wilkowa
III miejsce – Gace Słupieckie
IV miejsce – Łubnice.
Wszystkim uczestnikom gratuluje-

my sprawności fizycznej i wspaniałej 
sportowej postawy , bowiem zawody 
przebiegły w radosnej atmosferze i 
zgodnie z zasadami fair-play. 

Warto wspomnieć, że rozgrywki 
sportowe zostały poprzedzone ener-
gicznym i zagrzewającym do walki 
tańcem naszych cheerleaderek oraz 
sportowej piosenki w wykonaniu Elizy 
Kurowskiej.

Do zobaczenia za rok w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Gacach 
Słupieckich!

Anna 
Nowakowska-Gromny

Miano to przylgnęło do chłop-
ców z dwóch powodów. Po pierwsze 
w skład klasy wchodziło 7 chłopców. 
Po drugie uczniowie ukończyli naukę 
w szkole podstawowej ze wspaniałą 
średnią ocen - 4,77. Serdecznie gra-
tuluję! Jako szóstoklasiści wspaniale 
napisali również sprawdzian na za-
kończenie nauki w szkole podstawo-
wej. Chętnie brali udział w różnych 
konkursach, często z niemałymi suk-
cesami. I tak warto wspomnieć :

- udział w diecezjalnym etapie 
konkursu „Z Biblią w Trzecie Tysiącle-
cie” Huberta Rzeźnika,

 - I miejsce w gminnych zawodach 
sportowych w piłkę nożną,

- I miejsce w powiatowych zawo-
dach w tenisa stołowego oraz II w 
półfinałach wojewódzkich tenisa sto-
łowego Huberta Rzeźnika i Nikode-
ma Gromnego,

- wyróżnienie Norberta Adamcza-
ka w Kangurze Matematycznym.

Niestety przyszedł moment, w 
którym wspaniała siódemka rusza w 

Siedmiu Wspaniałych – taki przydomek, nie bez przyczyny zyskali 
uczniowie, a właściwie już absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Budziskach. 

dalszą drogę. Swoim nauczycielom 
podziękowali między innymi tańcem 
i piosenką. Rodzicom i pedagogom 
zaproponowali zawody w tańcu z 
wykorzystaniem X-Boxa. Po części ofi-
cjalnej, na której wręczono dumnym 
rodzicom listy gratulacyjne, odbyły się 
dwa mecze. Pierwsze starcie w piłkę 
nożną: Siedmiu Wspaniałych kontra 
tatusiowie, dostarczyło ogromnych 

emocji i zakończyło się remisem i mi-
nimalną przewagą rodziców w kar-
nych. Za to bezapelacyjnie chłopcy 
wygrali w dwa ognie ze zjednoczoną 
drużyną mam i pań uczących w na-
szej szkole. 

Całość oprawiona była doskonałą 
atmosferą i świetną zabawą.

Rodzicom gratuluję wspaniałych 
dzieci, a moim drogim absolwentom, 
życzę niekończących się sukcesów i 
bezpiecznych, ale ciekawych wakacji.

Anna Nowakowska-Gromny
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EDUKACJA

POWIATOWY 
TURNIEJ 

POŻARNICZY

ELIMINACJE 
POWIATOWE  

W LEKKOATLETYCE

KONKURS FOTOGRAFICZNY „EKOPOWIAT”

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Reprezentacja PSP w Gacach Słupieckich

Sylwia Romańska  
w towarzystwie organizatorów turnieju

9 kwietnia 2015 roku w Staszowie 
odbyły się eliminacje powiatowe Tur-
nieju "Młodzież zapobiega pożarom". 
Naszą szkołę i gminę Łubnice repre-
zentowała Sylwia Romańska. Elimi-
nacje zakończyły się sukcesem Sylwii. 
W gronie 9 startujących uczniów za-
jęła wysokie 3 miejsce. Gratulacje!!!

Andrzej Piórecki

5 maja 2015 roku w Ruszczy odbyły 
się eliminacje powiatowe w lekkoatle-
tyce. Naszą szkołę reprezentowało 8 
uczniów z klasy piątej i szóstej. Zawody 
zakończyły się wielkim sukcesem. Woj-
tek Nogacki zwyciężył z biegu na 60 
metrów z czasem 8,25 s. zdobywając 
tytuł mistrzowski. Drugim jego sukce-
sem było zajęcie II miejsca z skoku w 
dal (4,42 m). W obydwu konkuren-
cjach Wojtek uzyskał awans do elimi-
nacji wojewódzkim, które odbędą się w 
czerwcu w Sandomierzu.

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi i 
życzymy podobnych sukcesów w elimi-
nacjach wojewódzkich.

Andrzej Piórecki

W rywalizacji uczestniczyli ucznio-
wie z dziewięciu szkół podstawowych z 
terenu powiatu staszowskiego. Naszą 
szkołę reprezentowali: Angelika Kozioł, 
Karolina Nowak, Szymon Kmiecik, Da-
niel Kozioł.

Turniej wygrali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Gacach Słupieckich, II 
miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Pliskowoli, a III miejsce zajęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Połań-
cu.

W dniach 20 - 21 maja 2015 roku 
w Sukowie odbyły się eliminacje woje-
wódzkie. Dla uczniów naszej szkoły był 
to pierwszy start na tak wysokim szcze-
blu.

Na początku kon-
kursu uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą teo-
retyczną. Test dotyczył 
zasad i przepisów w ru-
chu pieszych i rowerzy-
stów, znaków drogowych 
oraz sytuacji w ruchu 
drogowym. Uczestnicy 
turnieju oprócz znajo-
mości przepisów i zasad 
bezpieczeństwa musieli 
wykazać się umiejęt-
nościami praktyczny-
mi. Każdy uczeń musiał 

zaprezentować umiejętność jazdy po 
miniaturowym miasteczku ruchu dro-
gowego. Grupa ratowników medycz-
nych przeprowadziła także sprawdzian 
umiejętności udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Turniej wygrali uczniowie z ZPO nr1 
Włoszczowa, a nasza drużyna zajęła 7 
miejsce wśród 11 startujących drużyn.

Biorąc pod uwagę, że był to pierw-
szy udział drużyny z naszej szkoły na 
etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym zdobyte miejsce potraktować 
należy jako duży sukces.

Andrzej Piórecki

I miejsce zdobyli uczniowie PSP w Gacach Słupieckich

fot. Mateusz Soja

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich zdominowali po-
wiat staszowski podczas rozegranych już po raz 38 eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się 14 maja 2015 roku w Czajkowie 
Południowym i jako pierwsza szkoła z naszej gminy awansowała do eliminacji woje-
wódzkich i będzie reprezentowała naszą gminę na tak wysokim szczeblu eliminacji!

W maju 2015 r. odbył się konkurs fo-
tograficzny ”EKOPOWIAT” organizowany 
w ramach VIII Ekologicznego Pikniku Po-
wiatu Staszowskiego.

Organizatorami konkursu byli: 
Starostwo Powiatowe w Staszowie, 
EKOPOL-Ż Sp.z.o.o,

Burmistrz Miasta 
i Gminy Połaniec.

Celem konkursu 
było zainteresowanie 
dzieci i młodzieży lo-
kalnym dziedzictwem 
natury i walorami przy-
rodniczymi powiatu 
staszowskiego. Wzięło 
w nim udział 8 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
w Gacach Słupieckich. 

Zdjęcie wykonane przez ucznia klasy 
VI Mateusza Soję zajęło II miejsce, 
natomiast Katarzyna Suchorowska 
uczennica klasy V otrzymała wyróż-
nienie.

Sławomir Gumuła 
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EDUKACJA

DZIECI 
- RODZICOM

WOJTEK 
MISTRZEM WOJEWÓDZTWA

KOLEJNY SUKCES  
PIŁKAREK

Reprezentantki PSP w Gacach Słupieckich

fot. Mateusz Soja

9 czerwca 2015 roku w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w 
Ratajach Słupskich odbył się Towa-
rzyski Turniej w piłce nożnej dziew-
cząt. W Turnieju brały udział uczen-
nice ze szkół podstawowych z Rataj 
Słupskich, Pacanowa, Wójczy i Gac 
Słupieckich. 

Naszą szkołę reprezentowały: Syl-
wia Romańska (bramkarz), Patrycja 
Piotrowska (bramkarz), Wiktoria No-
wak, Aneta Skiba, Karolina Rogala, 
Katarzyna Suchorowska, Angelika 
Kozioł, Natalia Kozioł, Karolina No-
wak, Marcelina Midura, Weronika 
Pawelec.

Zawody zakończyły się sukcesem 
naszej drużyny, która po zwycięstwach: 

Dzieci w pięknych strojach, w odświętnie udekorowanej 
sali zrobiły na rodzicach wielkie wrażenie. Recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki oraz składały rodzicom życzenia. 
Wszystko udało się znakomicie! Rodzice z dumą patrzyli 
na swoje pociechy. Prezencik dla Mamy i Taty oraz szczery 
uścisk, były wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za 
to, że są, że kochają, i że są najlepsi na całym świecie. Dla 
naszych dzieci impreza ta była znakomitą okazją, aby za-
prezentować się ze swej jak najlepszej strony oraz pochwa-
lić się swymi talentami. Dla nich było to przeżycie, dzięki 
któremu poczuły się ważne, zdolne i mogły być z siebie 
dumne. Te krótkie chwile z pewnością na długo pozostaną 
w pamięci rodziców szczęśliwych i dumnych ze swych po-
ciech. Zaangażowanie jakie włożyły w przygotowanie uro-
czystości zostało nagrodzone gromkimi brawami. 

Zofia Ziółkowska

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym kochane 
Mamy i Tatusiowie mają swoje święto. Jak co roku postanowi-
liśmy uczcić ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątko-
wy. Wdzięczność za wychowanie wyrazili w wierszu i piosence 
uczniowie klas I - III oraz przedszkolaki. Uroczystość odbyła się 
19 czerwca 2015 roku w naszej szkole. 

2:1 z Pacanowem, 
2:0 z Wójczą i re-
misie 1:1 z Rataja-
mi Słupskimi zwy-
ciężyła w Turnieju. 
Drugie miejsce za-
jęła szkoła z Paca-
nowa, trzecie szko-
ła gospodarzy, a 
czwarte uczennice 
ze szkoły w Wójczy.

Serdecznie gra-
tulujemy naszym 
piłkarkom!

Andrzej Piórecki

17 czerwca 2015 roku w Sandomierzu odby-
ły się Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych. 
W zawodach wzięło udział ponad 500 uczniów ze 
szkół podstawowych województwa świętokrzyskie-
go. Gminę Łubnice reprezentował uczeń naszej 
szkoły Wojciech Nogacki, który startował w skoku 
w dal i biegu na 60 metrów.  

W konkursie skoku w dal Wojtek zdeklasował rywali 
oddając (jako jedyny) skok powyżej 5 metrów (5,06) zdo-
bywając tym samych tytuł MISTRZA WOJEWÓDZTWA. 
Jest to pierwszy w historii naszej gminy tytuł mistrzow-
ski!!! W biegu na 60 metrów Wojtek zajął 6 miejsce.

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi i życzymy dalszych 
sukcesów już w gimnazjum.

Andrzej Piórecki
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Uczestnicy wycieczki w Krakowie

Program artystyczny w wykonaniu uczniów

WYCIECZKA DO KRAKOWA
Wycieczka do Krakowa odbyła 

się 23 kwietnia 2015r. Wzięli w niej 
udział uczniowie klas I-III oraz dzieci 
z oddziału „0”. Poszczególne atrakcje 
dzieci zwiedzały pod czujnym okiem 
6 nauczycieli - opiekunów. Kraków 
przywitał nas piękną pogodą. Na po-
czątku podjechaliśmy pod Muzeum 
Lotnictwa Polskiego. Muzeum to po-
siada niesamowitą ilość eksponatów, 
ale także bibliotekę z ponad 30 ty-
siącami książek związanych z tema-
tyką lotnictwa, samoloty, śmigłowce, 
szybowce oraz największą w Europie 
kolekcję silników lotniczych od okresu 
pionierskiego do dziś. 

Następnie wyruszyliśmy całą gru-
pą do teatru "Groteska". Dzieci obej-
rzały spektakl pt. "Dokąd pędzisz 
koniku" w nowatorskiej aranżacji i 
wykonaniu profesjonalnych aktorów. 
Najpierw obejrzeliśmy zgromadzone 
w kawiarni teatralnej rekwizyty, afisze 
teatralne i stare, będące już na zasłu-
żonej "aktorskiej emeryturze", lalki, 
marionetki, hawajki, pacynki. Na-
stępnie zajęliśmy miejsca na widow-
ni. Większość z naszej grupy była w 
teatrze po raz pierwszy. Wszystko było 
interesujące: scena, kurtyna, niesa-
mowite oświetlenie, widownia.... A 
potem rozpoczął się spektakl. Sztu-
ka "Dokąd pędzisz koniku?' skiero-
wana jest głównie do najmłodszych 
dzieci, które mają świetną okazję, by 
oswoić się ze sceną i rozwinąć swo-
ją wyobraźnię. A o tym czy warto ją 

zobaczyć chyba najlepiej świadczą 
wypowiedzi uczniów: większość była 
zgodna, że dobrze się bawili i na 
pewno przyjadą jeszcze do teatru. 

Po spektaklu około południa z 
wielkim apetytem zjedliśmy pyszny 
obiad w zabytkowej kamienicy. Na-
stępnie udaliśmy się na Rynek Głów-
ny w Krakowie. Jest to wyjątkowe 
miejsce, które brało udział w wielu 
historycznych wydarzeniach. Tu obok 
słynnych Sukiennic podziwialiśmy 
uroki tego wspaniałego miasta.

Przepełnieni wyjątkowymi wraże-
niami, bezpiecznie i spokojnie wró-
ciliśmy do punkty startowego naszej 
wyprawy czyli na plac szkolny w Łub-
nicach.

DZIEŃ MAMY I TATY
Dzień Mamy i Taty jest jednym z 

najpiękniejszych świąt w roku. Z tej to 
okazji uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej i Oddziału Przedszkol-

nego w Łubnicach przygotowali spe-
cjalny program artystyczny. Uroczy-
stość ta odbyła się w dniu 26 maja 
2015 roku w budynku szkoły. Poprzez 
wiersze, piosenki i tańce dzieci po-
dziękowały rodzicom za miłość i trud 
włożony w ich wychowanie. Spo-
tkanie rozpoczęły dzieci z oddziału 
przedszkolnego, a następnie swoim 
efektownym, wystąpieniem na współ-
czesną nutę uczniowie ze szkoły pod-
stawowej. 

Wiersze pełne miłości, wdzięcz-
ności i szacunku dla swoich kocha-
nych rodziców przeplatały tańce, 
które zachwycały przybyłych gości. 
Występ został nagrodzony przez ro-
dziców burzliwymi oklaskami. Na-
stępnie wszystkie pociechy z upo-
minkami wcześniej przygotowanymi, 
które z trudem można było odróżnić 
od prawdziwych udały się do swoich 
rodziców, by złożyć życzenia i mocno 
ich ucałować. Zadowoleni i wzruszeni 

rodzice ściskając swoje pociechy przy 
dźwiękach piosenki „Cudownych ro-
dziców mam…” ruszyli do wspólnego 
tańca. Na zakończenie dyrektor PSP 
w Łubnicach Teresa Komasara skła-
dając życzenia miłym gościom zapro-
siła ich na słodki poczęstunek.

WYCIECZKA DO PACANOWA
16 czerwca 2015 roku najmłod-

sze dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Łubnicach udały się na wycieczkę 
do Pacanowa do Europejskiego Cen-
trum Bajki. Jej celem było zwiedzenie 
wystawy „Bajkowy świat”. 

 Pobyt tam to niezapomniane 
chwile i niezapomniane wrażenia. W 
jednej chwili dzieci przeniosły się do 
cudownej krainy pełnej niezwykłych 
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Co słychać w PSP w Wilkowej

Uroczysta akademia w PSP w Wilkowej

Przed ECB w Pacanowie

postaci z przeróżnych, kolorowych 
bajek. Zostały zabrane w podróż do 
miejsc o których tylko można poma-
rzyć. Ten zaczarowany świat zapewne 
na długo pozostanie maluchom w 
pamięci. Nie mniejsze wrażenie na 
wycieczkowiczach zrobił ogród edu-
kacyjny, który jest w bezpośrednim 
otoczeniu oraz żywe kózki, z którymi 
dzieci na pamiątkę robiły sobie zdję-
cia.

Z wielką niechęcią wróciliśmy do 
rzeczywistości z tego magicznego 
świata.

Anna Gawełek,  
Grażyna Kieras, Paulina Kosińska

„VIVAT MAJ! 
VIVAT KONSTYTUCJA!”

Dnia 30 kwietnia 2015 r. w 224 
rocznicę uchwalenia Konstytucji w 
PSP w Wilkowej odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona upamiętnie-
niu tego wydarzenia. Montaż słow-
no – muzyczny został przygotowany 
przez uczniów klasy VI oraz człon-
ków Samorządu Uczniowskiego pod 
kierunkiem pani Katarzyny Moraw-
skiej. Poprzez odpowiedni dobór 
treści, wierszy i pieśni patriotycz-
nych młodzi aktorzy przybliżyli pu-
bliczności tamte odległe wydarze-
nia historyczne, które były częścią 
budowania naszej państwowości. 
Wszyscy zgromadzeni na sali uro-
czyście odśpiewali hymn narodowy. 
Następnie głos zabrała dyrektor PSP 
w Wilkowej Bogusława Strzępek, 
która dziękując wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 

tej wyjątkowej lekcji historii, podkre-
śliła zarazem takie wartości jak pa-
triotyzm, miłość, służba wobec oj-
czyzny i poszanowanie flagi Polski.

Katarzyna Morawska

„WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ…”
„Podróże kształcą” - jak mówi 

znane powiedzenie. Mogli się o tym 
naocznie przekonać uczniowie klas 
II – VI PSP w Wilkowej, którzy w maju 
br. pod opieką wychowawców oraz 
dyrektor PSP w Wilkowej Bogusławy 
Strzępek wzięli udział w dwudniowej 
wycieczce do Warszawy. 

W stolicy powitała nas piękna 
słoneczna pogoda, dlatego z tym 
większą przyjemnością udaliśmy się 
barwnymi uliczkami miasta na spo-
tkanie z przeszłością, historią oraz 
przyrodą Mazowieckiej Niziny. Naj-
pierw pod kierunkiem przewodnika 
zobaczyliśmy Kolumnę Zygmunta 

III Wazy, a stamtąd ulicami Starego 
Miasta wyruszyliśmy obejrzeć mury 
obronne Warszawy, Barbakan oraz 
Pomnik Małego Powstańca. Ogrom-
ne wrażenie wywarły na wszystkich 
barwne, bogato zdobione wnętrza 
Zamku Królewskiego, całkowi-
cie zniszczonego podczas II wojny 
światowej i odbudowanego już po 
wojennej zawierusze. Ale to nie ko-
niec wrażeń, które czekały na nas 
pierwszego dnia wycieczki. Kolej-
nym punktem programu była wizyta 
w Sejmie RP, gdzie zwiedziliśmy mię-
dzy innymi salę posiedzeń Sejmu RP, 
Salę Kolumnową oraz Korytarz Mar-
szałkowski. Natomiast wieczorem 
mogliśmy podziwiać panoramę ca-
łej Warszawy z tarasu widokowego, 
który mieści się na 30 piętrze Pałacu 
Kultury i Nauki.

Drugi dzień naszego pobytu w 
stolicy rozpoczęliśmy od wyjątkowej 
lekcji historii na temat socrealizmu, 
która odbyła się w muzeum Czar 
PRL. Następnie udaliśmy się na 
spacer po Łazienkach Królewskich, 
które zachwyciły wszystkich ciekawą 
fauną i florą. Ku uciesze wszystkich 
dzieci do zdjęć pozowały nam wie-
wiórki oraz kolorowe pawie. W let-
niej rezydencji króla Stanisława Au-
gusta duże wrażenie wywarł na nas 
także Pałac na Wyspie oraz Amfite-
atr. To jednak nie wszystkie atrakcje, 
które czekały nas drugiego dnia po-
bytu w Warszawie. Wśród uczniów 
naszej szkoły jest wielu kibiców piłki 
nożnej, więc wielu emocji dostarczy-
ło im zapewne zwiedzanie Stadionu 
Legii Warszawa.

W drodze powrotnej do domu 
mieliśmy także okazję zobaczyć je-
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den z najcenniejszych zabytków pol-
skiego baroku - Pałac w Wilanowie. 
Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy 
do domu.

Nasza stolica to miasto z bardzo 
bogatą historią, tradycją i kulturą. 
Wycieczka do Warszawy dostarczyła 
uczniom wielu wrażeń, ale przede 
wszystkim wiedzy z różnych dziedzin 
- zarówno z historii, przyrody, ale 
także sztuki, architektury, dlatego 
na pewno długo pozostanie w na-
szej pamięci.

Monika Pyrz

„KOCHAM CIĘ MAMO I WIEM, 
ŻE TY CZUJESZ TO SAMO”
Jest taki jeden dzień w roku, 

kiedy w przedszkolu w Wilkowej 

od samego rana panuje niezwykła 
atmosfera. To Dzień Mamy. Przed-
szkolaki oczekują na przybycie naj-
wspanialszych gości na świecie. 
Wszystko już przygotowane : wier-
sze, piosenki, prezenty i ciasteczka, 
które dzieci samodzielnie pieką na 
tę okazję. Nareszcie nadchodzi ten 
moment, witamy mamy w naszej 
sali. To wyjątkowe spotkanie, pełne 
emocji, radości, wspólnej zabawy 
przy muzyce. Jak to było? Zobacz-
cie sami...

Izabela Nowak

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
16 czerwca 2015r. w PSP w Wil-

kowej odbył się egzamin na kartę 
rowerową, przeprowadzony przez 
policjanta – st. aspiranta Stanisława 
Żugaja i panią Barbarę Siepkę. Eg-
zamin zdali wszyscy uczniowie (14 
osób z klasy IV i 2 uczniów z klasy 

EDUKACJA

Ostatni przystanek – Pałac w Wilanowie

Wspólne tworzenie lizaka

Zajęcia kulinarne – pieczemy ciasteczka na 
„Dzień Mamy”

Życzenia... Egzamin praktyczny zakończony

V) i otrzymali swoje pierwsze prawo 
jazdy.

Pan policjant udzielił świeżo 
upieczonym rowerzystom instrukcji 
dotyczącej bezpiecznego korzysta-
nia z dróg i jezdni, zwłaszcza w cza-
sie nadchodzących wakacji.

Barbara Siepka

„W APTECE KREATYWNOŚCI”
17 czerwca 2015 r. odbyła się 

wycieczka najmłodszych dzieci ze 
szkoły z Wilkowej do Kielc. Przed-
szkolaki oraz uczniowie klasy I, II, III 
zwiedzili Muzeum Zabawek i Zaba-
wy, a następnie udali się do Apteki 
Kreatywności, gdzie wzięli udział w 
karmelowych warsztatach. Była to 
bardzo słodka lekcja, podczas któ-
rej każdy uczestnik poznał tajemni-
cę tworzenia i formowania karmelu 
oraz własnoręcznie wykonał piękne-
go lizaka. Dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy cukiernika. Kolejnym 
punktem programu wycieczki był 
posiłek w Mc Donald’s. Opiekę nad 
dziećmi sprawowali wychowawcy.

Grażyna Żak
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Aleksandra Sanecka w towarzystwie Jolanty Hynek – Dyrektora PG w 
Łubnicach i Lucyny Lolo – nauczyciela historii

DROGA DO GWIAZD
17 kwietnia 2015 roku, w czwar-

tek, na uroczystej gali w przepięk-
nej kieleckiej, targowej Omedze 

Gala była niezwykle miłym prze-
życiem, po tylu tygodniach ciężkiej 
pracy. Można by powiedzieć, że dla 
takich momentów warto wiele po-

święcić. Walka, 
którą toczyłam, 
chwilami nawet ze 
sobą, została na-
grodzona. Cieszę 
się, że mogłam 
zgłębiać fascynu-
jący świat historii 
za sprawą naszej 
jakże niezwykłej 
Pani Lucyny Lolo. 
To właśnie ona, 
wraz z moją ro-
dziną, wspierała 
mnie i pomagała 
odkryć w sobie 
wielką motywa-
cję. Pani Lolo jest 
źródłem wiecznej 
i niewyczerpa-
nej energii, która 
sprawia, że nawet 
oporni pragną 
„ z a s m a k o w a ć ” 
wiedzy. Budzi w 
nas iskierki na-
dziei na poznanie 
największych ta-
jemnic, przez co 

możemy odkrywać nieznane. Życie 
jest pełne niespodzianek, którymi 
są niesamowici ludzie, jakich spo-
tykamy w życiu. Tytuł laureata jest 
wielkim osiągnięciem, zarówno dla 
mnie, jak i mojej szkoły. Uważam, że 
tego sukcesu nie należy jednak przy-
pisywać tylko i wyłącznie sobie, gdyż 
każda z bliskich mi osób jest jego 
częścią.

Młodzi ludzie 
często zapomina-
ją, że największym 
skarbem nie jest 
sama wiedza, tyl-
ko sposób, w jaki 
ją odkrywamy. 
Drogę, jaką prze-
szłam, by poznać 
tę prawdę, jest 
największą i naj-
milszą przygodą w 
moim dotychcza-
sowym szkolnym 
życiu. 

Na uroczystą galę w Kielcach przy-
jechałam z Dyrektor PG Jolantą Hy-
nek, z Panią Lucyną Lolo, i z Panem Łu-
kaszem Łyganem. Była z nami również 
Małgosia Hynek, która, robiąc zdjęcia, 
w niezwykły sposób uwieczniła te chwi-
le. Czas, który tam spędziliśmy uświa-
domił nam fakt, że największy sukces 
osiąga się poprzez wytrwałą pracę, a 
także poprzez spotkania z charyzma-
tycznymi ludźmi. Sam dyplom i medal 
nie jest tak istotnym skarbem jak to, co 
poznałam i przeżyłam. 

Aleksandra Sanecka 

„A niechaj narodowie wżdy  
postronni znają, iż Młodzi Polacy 

nie gęsi, swoje zdanie mają!”
30 kwietnia 2015 r. w Publicznym 

Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy w 
Łubnicach odbyły się wybory pre-
zydenckie w ramach akcji ,,Młodzi 
Głosują’’. Akcję przygotowali: pani 
Joanna Kotlarz – nauczyciel języka 
polskiego oraz opiekun Samorzą-
du Uczniowskiego, pani Lucyna Lolo 
– nauczyciel historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie, a także SU - przedstawi-
ciele uczniów z klas IIIa, IIIb, IIa, IIb. 
Celem przedsięwzięcia był efektywny 
sposób na edukację obywatelską i 
zwiększenie udziału młodych Polaków 
w życiu publicznym.

W dniach 1-29 kwietnia 2015 r. 
zaangażowani w akcję uczniowie pod 
okiem nauczycieli prowadzących roz-
wiesili plakaty kandydatów na prezy-
denta, udekorowali szkołę narodowy-
mi barwami i hasłami zachęcającymi 
do wzięcia udziału w wyborach , roz-
dali ulotki, powołali Szkolną Komi-

podsumowano tegoroczną edycję 
wojewódzkich konkursów przed-
miotowych dla uczniów gimnazjów. 
Nagrodzono 267 laureatów z gro-
na 3200, którzy stanęli na starcie 
powiatowej części zmagań. Na uro-
czystość przybyło wiele osób, w tym 
nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzi-
ce. Nie zabrakło również samorzą-
dowców. Przez ponad dwie godziny 
wicekurator Grzegorz Bień wręczał 
medale i dyplomy zdolnym, młodym 
ludziom, którzy udowodnili, że potra-
fią przebyć niezwykle trudną drogę, 
by osiągnąć wymarzone cele. To oni 
przypominają nam, jak powinno się 
zwyciężać. ”Osiągnęliście już duży 
sukces, znaleźliście się na prawdzi-
wej drodze do gwiazd i teraz od was 
zależy jak daleko na niej zajedziecie. 
Jestem przekonany, że z tej drogi 
nie wypada już zejść.”- dedykował 
laureatom wicekurator. Podczas gali 
czas umilały nam piosenki, śpiewane 
przez zdolną młodzież.
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sję Wyborczą oraz przygotowali lo-
kal wyborczy. Ponadto w szkole na 
lekcjach WOS-u, historii i godzin 
wychowawczych zostały przepro-
wadzone zajęcia z zakresu edukacji 
wyborczej na podstawie materiałów 
przygotowanych przez CEO. Młodzież 
zorganizowała także kampanię profre-
kwencyjną wśród kolegów, znajomych, 
rodziców, sąsiadów – poprzez rozmo-
wy, dyskusje, wykorzystując Facebook, 
fora internetowe.

W dniu finału akcji, tj. 30 kwietnia 
2015 r. w godzinach 8:00 - 14:30 
uczniowie gimnazjum oddawali głosy 
na kandydatów na prezydenta poprzez 
postawienie krzyżyka przy wybranym 
nazwisku na przygotowanych wcześniej 
kartach do głosowania. Każdy głosu-
jący zobowiązany był uprzednio złożyć 
podpis na liście wyborczej. 

Po zakończonych prawyborach ko-
misja wyborcza, w której skład wcho-
dziły uczennice Marcelina Żarkiewicz, 
Klaudia Gołda, Martyna Kalita, Ewa 
Godos i Aleksandra Głuc, a także, 
czuwający nad rzetelnym przebiegiem 
przedsięwzięcia, mąż zaufania Karol 
Farmas, zabezpieczyli karty do głoso-
wania i listy wyborcze, po czym obliczyli 
frekwencję oraz wyniki. Uczniowie byli 
bardzo zadowoleni, gdyż mogli poczuć 
się , jak dorośli. 

 - Udział w tej akcji dał mi satysfak-
cję z tego, że mogłem zagłosować w 
wyborach, które są przeznaczone dla 
pełnoletnich obywateli – powiedział 
Stanisław Pieróg, uczeń klasy II "a”.

Z kolei Wiktor Górnicz uczeń klasy I 
"a” zaznaczył, że podczas akcji poczuł 
się, jak prawdziwy wyborca - To dla 
mnie duże doświadczenie. Cieszę się, 
że prawybory odbyły się w naszej szko-
le. To była dla wszystkich wspaniała 
lekcja demokracji. 

Joanna Kotlarz

4 x BADMINTON
Z myślą o mło-

dych miłośnikach 
badmintona został 
przygotowany cykl 
turniejów pod na-
zwą – 4 x BADMIN-
TON. W ciągu roku 
odbędą się cztery 
turnieje: "wiosen-
ny", "letni", "jesien-
ny" i "zimowy". 

W każdym tur-
nieju można zdo-
być punkty, które 

wliczane będą do klasyfikacji general-
nej. Prowadzona będzie osobna klasy-
fikacja dla dziewcząt i chłopców. Ostat-
ni z turniejów odbędzie się w grudniu 
tego roku. Wówczas zostaną podsu-
mowane wyniki całego cyklu, a najlepsi 
zawodnicy otrzymają nagrody w posta-
ci sprzętu sportowego. Współorganiza-
torem cyklu 4 x BADMINTON jest klub 
sportowy "Korab" OSiR Staszów.

Pierwszy turniej wiosenny odbył 15 
kwietnia w Hali OSiR w Staszowie. O 
pierwsze punkty do klasyfikacji wal-
czyło 32 zawodników. W ciągu roku 
odbędą się jeszcze trzy takie turnieje. 
Wiosenny Turniej Badmintona odbywał 
się w ramach obchodów 490. rocznicy 
nadania praw miejskich dla Staszowa.

Emocji nie brakowało w rywaliza-
cji dziewcząt z roczników 1999-2001. 
Szczególnie widowiskowy był finał w 
którym zmierzyła się Gabriela Kmiecik 
z Patrycją Kalitą, obie uczennice na-
szego gimnazjum. Gabriela przegra-
ła pierwszego seta 4:11, ale w kolej-
nych już nie dała szans przeciwniczce 
i wygrała 11:9 i 11:5. Trzecie miejsce 
zajęła Magda Złotnik, również nasza 
uczennica pokonując 11:9, 11: 6 Va-
nessę Lisiecką.

17 czerwca 2015 r. odbył się dru-
gi z cyklu turniejów 4 x BADMINTON. 
W Letnim Turnieju wzięło udział 46 
zawodników, którzy walczyli o kolejne 
punkty do rankingu. Zawodnikom kibi-
cowali: zastępca burmistrza Staszowa 
Ewa Kondek oraz dyrektor OSiR Rafał 
Glegoła, którzy w ramach otwarcia tur-
nieju rozegrali pierwszą lotkę, a także 
Prezes Świętokrzyskiego Zwiąku Bad-
mintona - Zbigniew Wojciechowski, 
który podziękował dzieciom i młodzie-
ży za udział w turnieju oraz wszystkim, 
którzy zorganizowali letnią edycję tur-
nieju.

Spośród ośmiu zawodników najlep-
szy okazał się Łukasz Pokładek z nasze-
go gimnazjum, który w finale pokonał 

Wiktora Smagłowskiego. Trzecie miej-
sce zajął Dawid Tarnowski - PG Łubni-
ce, a czwarte Jakub Wrzałek. W rywali-
zacji dziewcząt całe podium przypadło 
w udziale reprezentantkom Gimna-
zjum w Łubnicach. Ponownie pierwsze 
miejsce zajęła Gabriela Kmiecik, która 
tym razem w finale wygrała z Magda-
leną Złotnik. Trzecie miejsce wywalczy-
ła Katarzyna Moryto pokonując Natalię 
Poczobut.

Kolejny turniej z cyklu 4 x BADMIN-
TON już we wrześniu.

Łukasz Łygan

Akademia z okazji Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Dnia 4 maja 2015 r. uczniowie z 
klasy Ia i Ib Publicznego Gimnazjum 
w Łubnicach zorganizowali uroczy-
stą Akademię z okazji 224 Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Na wstępie prowadzący całą aka-
demię: Magdalena Złotnik i Krystian 
Szeliga powitali dyrektor PG Jolantę 
Hynek, wszystkich nauczycieli i uczniów 
szkoły.

Po uroczystym wprowadzeniu Pocz-
tu Sztandarowego wszyscy odśpiewali 
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Na-
stępnie prowadzący przybliżyli historię 
Konstytucji 3 Maja.

Była to pierwsza Konstytucja w Eu-
ropie (1791 r.) i druga na świecie, po 
amerykańskiej, ustanowionej w 1787 
roku. Konstytucja zniosła podział na 
Koronę i Litwę, tworząc po raz pierw-
szy w czasach nowożytnych jednolite 
państwo. Sejm pozostał naczelnym 
organem władzy i reprezentantem 
zwierzchnictwa narodu. Zniesiono li-
berum veto i zakazano konfederacji, 
chłopów oddano pod opiekę pań-
stwa. Król stanął na czele rządu jako 
przewodniczący Straży Praw. Stanowi-
sko króla w Straży Praw było zbliżone 
do pozycji prezydenta Stanów Zjed-
noczonych (będącego szefem rządu).

Reprezentantki PG w Łubnicach
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Uczniowie zwrócili uwagę na to, 
jak wielkie jest znaczenie Konstytucji 
3 Maja. Uchwalenie jej w 1791 r. 
dowiodło, że naród, wbrew działa-
niom wrogów zewnętrznych ma w 
sobie dość siły i woli, aby wydźwi-
gnąć się z upadku i utrzymać pań-
stwo.

Następnie uczniowie przeszli do 
części artystycznej recytując wier-
sze. W odświętny nastrój wprowa-
dziły wszystkich pieśni patriotyczne: 
"Marsz Polonia'', "Majowa Jutrzen-
ka", "Rota", które zostały odśpiewa-
ne przez chór.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich uczniów klasy Ia i Ib, któ-
rzy tak pięknie recytowali wszystkie 
wiersze, dla całego chóru, jak rów-
nież dla wszystkich nauczycieli. 

Katarzyna Okarska

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE 
MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
W dniu 6 maja 2015 roku na 

obiektach sportowych Publicznego 
Gimnazjum w Łubnicach odbyła się 

III Szkolna Spartakiada Lekkoatle-
tyczna, która już na stałe wpisała 
się w kalendarz imprez sportowych 
szkoły. Zawody cieszyły się dużą 
frekwencją wśród sportowców (wy-
startowało 47 zawodników) oraz 
uczniów, którzy „nieśli” dopingiem 
swoich kolegów i koleżanki. Ce-
lem było promowanie aktywności 
fizycznej jako jednego z elementów 
zdrowego stylu życia oraz integracja 
uczniów naszej szkoły.

Serdeczne podziękowania dla 
głównego sponsora, czyli Urzędu 
Gminy w Łubnicach, który był fun-
datorem nagród, słodyczy i napo-
jów, oraz dyrekcji Publicznego Gim-
nazjum w Łubnicach.

Uczniowie PG w Łubnicach mieli 
również okazję zaprezentować swo-
je zdolności sportowe podczas Mi-
strzostw Powiatu Szkół Gimnazjal-
nych w lekkiej atletyce jakie odbyły 
się 13 maja 2015 roku w Połańcu. 
Na boiskach przy Publicznym Gim-
nazjum nr 1 rywalizowali gimnazja-
liści ze szkół powiatu staszowskiego. 

Medale i dyplomy ufundował 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połań-
cu, organizatorem zawodów był Po-
wiatowy Szkolny Związek Sportowy 
oraz UKS Żaczek Połaniec. 

Łukasz Łygan

Osiągnięcia artystyczne  
gimnazjalistów

Uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Łubnicach bardzo chętnie 
biorą udział we wszelkiego rodzaju 
konkursach artystycznych. Przygoto-
wywanie prac na konkursy to możli-
wość publicznej prezentacji własnych 
umiejętności plastycznych, to również 
nauka kreatywności i samodzielności 
w rozwiązywaniu problemów arty-
stycznych. W bieżącym roku szkolnym 

Nagrody odbierają Patrycja Nowak i 
Gabriela Kmiecik

Uczennica PG w Łubnicach - Justyna 
Kotlarz (w środku)

uczniowie zdobyli wiele nagród i wy-
różnień. Najwięcej podczas VIII Powia-
towego Pikniku Ekologicznego, który 
odbył się 16 maja 2015r. w Połańcu. 
Głównym celem Pikniku było kształto-
wanie postaw dbałości o środowisko 
naturalne wśród mieszkańców po-
wiatu staszowskiego. Podczas Pikniku 
rozstrzygnięto wiele konkursów. Nasi 
uczniowie zajęli następujące miejsca:
- w kategorii „EKO-PLAKAT” (kon-

kurs plastyczny na plakat promu-
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jący odnawialne źródła energii): 
2 miejsce Patrycja Kalita z klasy 
3a, 3 miejsce Katarzyna Kosatka 
z klasy 3b; 

- w kategorii „EKO-RZEŹBA” (kon-
kurs plastyczny o tematyce ekolo-
gicznej): 1 miejsce Patrycja Nowak 
– kl.1b za rzeźbę pt. „Drzewko”, 2 
miejsce Gabriela Kmiecik –kl. 1b 
za rzeźbę pt. „Samotny żółw”;

- w kategorii „EKO-POWIAT” (kon-
kurs fotograficzny- wykonanie na 
terenie powiatu staszowskiego 
fotografii ukazującej atrakcyjność 
naszego regionu): 2 miejsce Justy-
na Kotlarz – kl.3b oraz wyróżnie-
nie Aleksandra Głuc kl.2a. 
W Powiatowym Konkursie Pla-

stycznym: „Stefan Wyszyński – czło-
wiek, kapłan, patriota” organizowa-
nym przez LO w Staszowie 3 miejsce 
zajęła uczennica kl.2b - Sylwia Zysk. 

Ponadto uczniowie przygotowy-
wali plakaty na konkursy: „Młodzież 
zapobiega pożarom”, oraz plakaty 
promujące dowolną sztukę teatralną 
na Festiwal Kultury Szkół w Staszowie. 

Elżbieta Zdziebko

Kościół w Beszowej
19 maja 2015 r. uczniowie klas 

I-III naszego gimnazjum uczestni-
czyli w projekcie ,,Sztuka na kół-
kach”, który odbył się w kościele w 
Beszowej. Były to warsztaty zabytko-
znawcze z zakresu sztuki i dziedzic-
twa kulturowego prowadzone przez 
profesjonalnych animatorów kultury, 
absolwentów Historii Sztuki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Koordynatorka-
mi przedsięwzięcia były pani Elżbieta 
Zdziebko i pani Lucyna Lolo. Podczas 
warsztatów prowadząca opowiedzia-
ła nam trochę o historii kościoła. Do-
wiedzieliśmy się, że kościół jest zbu-
dowany w stylu gotyckim, a ołtarze 

w środku powstały w okresie baroku. 
Odkryliśmy wiele znaków nadających 
sens obrazom i rzeźbom. Szukaliśmy 
i wyjaśnialiśmy znaczenie atrybutów 
widniejących przy świętych. Dzięki 
tym warsztatom spojrzeliśmy na ten 
kościół z innej strony niż podczas 
mszy świętej, dostrzegliśmy jego wy-
jątkowość. To doświadczenie bardzo 
nam się spodobało, na pewno bę-
dziemy go mile wspominać!

Justyna Kotlarz

PROJEKTY EDUKACYJNE
Dnia 1 czerwca 2015 roku w Pu-

blicznym Gimnazjum w Łubnicach 
miało miejsce uroczyste podsumowa-
nie projektów edukacyjnych 2015. 

W obecności Sekretarza Gminy 
Łubnice Leszka Ziółka, dyrektor PG 
Jolanty Hynek, całego grona pedago-
gicznego i wszystkich uczniów, ucznio-
wie klas II przedstawili przygotowane 
prace w postaci prezentacji multime-
dialnych, warsztatów i doświadczeń. 
Zaletą projektów edukacyjnych jest 
stworzenie szansy wykazania się po-
mysłowością, umiejętnością współ-
pracy oraz pracowitością.

W roku szkolnym 2014/2015 zo-
stały przygotowane i zaprezentowane 
następujące projekty edukacyjne:
1. „Haft matematyczny”- opiekun p. 

Ewa Bąk
2. „Sukcesy polskiej siatkówki mę-

skiej na największych imprezach 
międzynarodowych”- opiekun p. 
Łukasz Łygan

3. „Jakie są ciekawe miejsca w na-
szym regionie”- opiekun p. Elżbie-
ta Zdziebko

4. „Święta i tradycje w Niemczech”- 
opiekun p. Katarzyna Okarska

5. „Fascynujący świat chemii”- opie-
kun p. Elżbieta Sroka

6. „Rok liturgiczny aktualizacją wy-

darzeń z historii zbawienia”- opie-
kun p. Beata Gumuła

7. „The music will last forever-The 
Beatles. Ta muzyka nigdy nie 
umrze”- opiekun p. Paulina Witek
Przygotowane projekty przyniosły 

wiele satysfakcji nie tylko uczniom, 
ale także nauczycielom, pod których 
kierunkiem pracowali uczniowie, jak 
również przedstawicielom UG w Łub-
nicach i całej społeczności szkolnej.

Dziękujemy wszystkim za przygo-
towanie prezentacji, za wkład włożo-
ny w prace w czasie realizacji projek-
tów, która wymagała pomysłowości 
rzetelności, systematyczności, a także 
wielogodzinnej pracy pozalekcyj-
nej. Gratulujemy wszystkim uczniom 
świetnych występów.

Aneta Wójtowicz

Światowy Dzień Środowiska
Z okazji Światowego Dnia Środowi-

ska, w Publicznym Gimnazjum w Łub-
nicach dnia 15 czerwca 2015 r. odbył 
się krótki Pokaz Mody Ekologicznej. 
Światowy Dzień Środowiska, to naj-
ważniejsza i najszerzej obchodzona 
inicjatywa na rzecz naszej planety. 
Dzień ten został ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ na Kon-
ferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i 
obchodzony jest corocznie 5 czerwca 

„Fascynujący świat chemii”

„Ta muzyka nigdy nie umrze”
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w ponad 100 krajach. Poprzez eko-
logiczny ubiór można zwrócić uwagę 
na problemy ochrony środowiska. 
Na naszym pokazie obowiązy-
wał dowolny, ekologiczny i zabaw-
ny strój. Podczas muzyki uczniowie 
Gimnazjum : Kamila Gumuła z kl.I, 
Katarzyna Majczak z kl.I, Dagmara 
Stadnicka, Łukasz Pokładek i Michał 
Krzyworzeka z kl.III zaprezentowali 
swoje propozycje ubrań. Katarzyna 
Majczak i Kamila Gumuła zaprezen-
towały się we własnych pomysłowych 
strojach. Jedna z uczennic - Kamila 
Gumuła wykonała samodzielnie su-
kienkę z czerwonych i żółtych papiero-
wych serwetek. W talii wykonała żółty 
pasek, który był również z serwetek. 
Sukienka prezentowała się na uczen-
nicy bardzo ładnie i wyglądała jak 
kupiona w sklepie. Nasza uczennica 
wcieliła się w dwie role : projektantki i 
modelki. Świadczy to o tym, że mamy 
w naszym Gimnazjum zdolnych i 
bardzo pomysłowych uczniów. Wszy-
scy uczniowie biorący udział w poka-
zie otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Brawa dla Wszystkich Uczestników.

Katarzyna Okarska

Wojewódzki Przegląd Małych 
Form Teatralnych 

24 czerwca 2015 r na profe-
sjonalnej scenie Teatru Lalki i Akto-
ra ,, Kubuś '' w Kielcach zagrały trzy 
uczennice z Publicznego Gimnazjum 
im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach. 
Wiktoria Machniak z kl.I, Patrycja Ko-
bos z kl. I i Dagmara Stadnicka z kl.III 
ponad miesiąc przygotowywały się 
do Wojewódzkiego Przeglądu Małych 
Form Teatralnych. Sztuka teatralna mia-
ła dotyczyć propagowania zasad bez-
piecznego zachowania się na drogach, 
promowania zdrowego stylu życia 
oraz ukazywania alternatywnych form 

spędzania cza-
su wolnego dla 
uczniów szkół gim-
nazjalnych z wo-
jewództwa świę-
t o k r z y s k i e g o . 
Organizatorami 
byli : Komenda Wo-
jewódzka Policji 
w Kielcach, Ku-
ratorium Oświa-
ty w Kielcach. 
Członkami Komisji 
byli : Przedstawi-
ciele Wojewody 
Świę tokrzysk ie -

go, Teatru, Policji, WORD 
i Kuratorium Oświaty.

Nasze uczennice: Wiktoria Mach-
niak, Patrycja Kobos i Dagmara Stad-
nicka opracowały własny, autorski 
scenariusz pt. ,, Rosnę ,więc wiem co 
jem '', który nie był zaczerpnięty z in-
ternetu, filmu czy też innych źródeł. 
Chociaż nie zajęliśmy czołowego miej-
sca, to naprawdę warto było wczuć się w 
rolę aktorów i zagrać na profesjonalnej 
scenie Teatru Lalki i Aktora ,, Kubuś ''. 
To dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie. 
Przeżyliśmy wspaniałe, niezapomniane 
chwile, które pozostaną już na zawsze 
w pamięci naszym uczennicom.

Katarzyna Okarska 

Sukces naszych gimnazjalistek
Miło nam poinformować, iż dwie 

uczennice Publicznego Gimnazjum im. 
Wojciecha Skuzy w Łubnicach: Aleksan-
dra Sanecka i Aleksandra Głuc zakwa-
lifikowały się do międzywojewódzkiego 
etapu Konkursu wiedzy o zdrowym sty-
lu życia w ramach projektu ,, Trzymaj 
Formę" organizowanego przez Główny 
Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie 
,, Polska Federacja Producentów Żyw-

ności."
Główny cel konkursu to zwiększenie 

świadomości dotyczącej wpływu żywie-
nia i aktywności fizycznej na zdrowie 
wśród młodzieży gimnazjalnej.

W dniu 9 stycznia 2015 roku prze-
prowadzono I etap szkolny czwartej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu wie-
dzy o zdrowym stylu życia ,, Trzymaj 
Formę" do którego przystąpiło 1458 
uczniów z gimnazjów zlokalizowanych 
w 6 województwach i 18 powiatach. 
Mieli oni za zadanie rozwiązać test 
wiedzy składający się z 40 pytań. Do 
II etapu powiatowego zakwalifikowało 
się 121 uczniów, w tym 3-ech uczniów 
z naszego gimnazjum. W dniu 6 marca 
2015 roku przeprowadzono II etap po-
wiatowy, który polegał na rozwiązaniu 
30 zadań konkursowych sprawdzają-
cych umiejętności i wiedzę wynikajacą 
z podstawy programowej w zakresie 
edukacji zdrowotnej, poszerzoną o tre-
ści pozaprogramowe. Decyzją Komisji 
Konkursowej do III etapu ( finału ) za-
kwalifikowało się 25 - u uczniów, którzy 
uzyskali nie mniej niż 80 % możliwych 
do zdobycia punktów. Z terenu powia-
tu staszowskiego zakwalifikowało się 8 
uczniów, w tym 2 uczennice z łubnickie-
go gimnazjum.

III etap konkursu - międzywoje-
wódzki odbył się w Warszawie. W 
dniach 21-23 czerwca 2015 roku 25-u 
uczestników przebywało w Warszawie, 
gdzie zmagało się z zadaniami konkur-
sowymi.

Reprezentantki łubnickiego gimna-
zjum zdobyły szczególne wyróżnienie i 
tytuł finalistek konkursu.

W czasie 3 – dniowego pobytu w 
Warszawie uczniowie mieli możliwość 
spotkania kolegów i koleżanek z innych 
województw. Czas był dobrze zorgani-
zowany i wypełniony różnymi atrakcja-

Finaliści Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia ,,Trzymaj Formę,, wraz z opiekunami
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mi. Po napisaniu najważniejszego 
testu z wiedzy o zdrowym stylu ży-
cia na uczestników konkursu cze-
kało wiele miłych niespodzianek. 
Organizatorzy zapewnili dzieciom 
3-dniowy pobyt w hotelu, zwiedza-
nie Ogrodu Zoologicznego, Sta-
dionu Narodowego i Sejmu Rzecz-
pospolitej Polskiej. Zwiedzanie tych 
obiektów pod kierunkiem prze-
wodników dostarczyło uczestni-
kom wiele niezapomnanych wra-
żeń. Młodzież była zafascynowana 
wielkością Stadionu Narodowego, 
jego urządzeniem, oraz pobytem 
w pomieszczeniach przeznaczo-
nych dla zawodników kadry na-
rodowej. Wiele emocji dostarczyło 
również zwiedzanie Prehistorycz-
nego Oceanarium 3D. W ostatni 
dzień pobytu uczniowie zwiedzali 
budynek sejmu oraz uczestniczyli 
w uroczystym podsumowaniu kon-

kursu , które odbyło się w jednej z sal 
sejmowych. Podsumowania tego doko-
nali przedstawiciele Departamentu Pro-
mocji Zdowia, Biostatystyki i Analiz, jak 
również wręczyli nagrody i wyróżnienia 
zwycięzcom konkursu. Nasze uczenni-
ce: Aleksandra Sanecka i Aleksandra 
Głuc znalazły się w gronie finalistów i 
otrzymały nagrody rzeczowe o wartości 
200.00 złotych. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
upominki ufundowane przez Organiza-
torów Konkursu i Rzecznika Praw Dziec-
ka. Dużą niespodzianką było spotkanie 
młodzieży z posłem z naszego powiatu 
Romualdem Garczewskim.

Dziękujemy Organizatorom Kon-
kursu, oraz staroście Michałowi Skot-
nickiemu za dofinansowanie naszego 
wyjazdu. Jesteśmy dumni z naszych 
gimnazjalistek i życzymy im dalszych 
sukcesów.

Elżbieta Sroka

Tajemnice młodości,  
czyli refleksje o codzienności gimnazjalistów

Wielu gimnazjalistów, kiedy zada im się pytanie doty-
czące ich życia, stwierdzi, że są rozdarci między dłużącymi 
się lekcjami a ogromem prac domowych. To jednak spo-
re wyolbrzymienie, bo uczęszczanie do gimnazjum to nie 
tylko nauka. To także czas wolny, pasje, zainteresowania, 
moda, uczucia, kultura, plany i marzenia. Według mło-
dych ludzi najważniejsze to nie przespać młodości.

Po pierwsze, kultura! Gimnazjaliści to rzekomo grupa 
niewychowana, czasem wulgarna i zanurzona w świecie 
technologii. Wielu tak właśnie ich ocenia, a prawda jest 
zupełnie inna. Młodzi ludzie zagłębiają się nie tylko w wir-
tualną rzeczywistość; czytają książki, oglądają ambitne fil-
my i słuchają wirtualnej muzyki. Kultura wcale nie znika z 
ich życia, wręcz przeciwnie, zajmuje większą część ich wol-
nego czasu. ,,Uwielbiam czytać fantastykę. Mogłabym to 
robić całymi dniami" - mówi jedna z uczennic gimnazjum. 
Jej kolega podkreśla z wielkim przekonaniem: ,,Muzyka 
to mój żywioł. Nie mógłbym funkcjonować bez rockowych 
klasyków". Kim będę, gdy będę dorosły? Odpowiedź na 
powyższe pytanie to jeden z największych problemów w 
życiu uczniów, zwłaszcza gimnazjalistów z trzecich klas. 
Niektórzy wciąż szukają, próbują odkryć swoje ukryte ta-
lenty. Inni natomiast już wiedzą i mają sprecyzowane pla-

ny na przyszłość. Ola twierdzi, że zostanie chirurgiem, jej 
siostra Ania planuje pójść w stronę psychologii. Łukasz 
chciałby być ślusarzem. Czy ich wybory okażą się słuszne? 
Przekonają się zapewne za kilka lat…

Justyna Kotlarz

Justyna Kotlarz – dwukrotna finalistka konkursu 
języka polskiego (także matematyki). Wśród jej hu-
manistycznych zainteresowań dominuje  fotografia. 
Tak pisze o swojej pasji:

Wyobraźmy sobie, że jest IV wiek p.n.e. Księżyc znaj-
duje się dokładnie pomiędzy Słońcem a Ziemią. Powstaje 
zjawisko zaćmienia Słońca. Arystoteles bierze do rąk urzą-
dzenie zwane Camera Obscura. Dzięki niemu może ob-
serwować obraz tworzony na ziemi przez promienie prze-
chodzące między liśćmi drzewa. Nie jest jednak świadom, 
że trzyma w dłoniach… prototyp aparatu fotograficznego 
(…) Z odkryć i wynalazków wyodrębniła się dziedzina, 
współcześnie postrzegana jako sztuka, FOTOGRAFIA. Jak 
głosi powiedzenie: „Ars auro prior” – „Sztuka cenniejsza 
niż złoto”. Należy więc ten kruszec wprowadzać w nasze 
życie. Podążając śladem tych słów, jestem aspirującym ar-
tystą. Ale nie do końca czuję się fotografem. Czuję się po-
etą. A jest tak dlatego, że niczym poeta, który zatrzymuje 
czas w swoich wierszach, uwieczniam historię zamkniętą w 

Tak jak nie ma dwóch jednakowych płatków śniegu, tak nie ma dwóch jednakowych gimnazjalistów. 
Wśród moich uczniów są realiści, marzyciele, poeci, humaniści, intelektualiści, indywidualiści, żartownisie, 
zagubieni, wrażliwcy, poszukiwacze, doroślaki, dzieciaki... Skąd to wiem? Czytam ich prace, poznaję zatem 
ich myśli i pragnienia, bowiem styl pisarski ujawnia charakter człowieka, wszystko to, co kryje dusza… Pi-
sząc, wzruszają, skłaniają do przemyśleń, moralizują, rozśmieszają do łez… Są przy tym szczerzy (czasami 
aż do bólu), a to jedna z cech współczesnego nastolatka. Rozmawiając wiele z moimi uczniami, stwierdzi-
łam, że warto pokazać ich poglądy na życie, marzenia, myśli, potrzeby… Poznać prawdziwe oblicze nasto-
latka XXI w. Oto kilka prac moich uczniów. Poczytajmy wspólnie, jakie są ich refleksje u progu kolejnego 
etapu nauczania, a poznamy ich samych. Co kryje kieszeń trzecioklasisty? Naprawdę wiele… Warto poznać 
ich przemyślenia choć we fragmentach.

A. Gręda

ŻYCIE WEDŁUG GIMNAZJALISTY
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pikselach na światłoczułej matrycy. Fotografia jest sztuką 
pisania obrazów bogatych w barwy, faktury, uczucia. Jest 
poezją! Korzenie fotografii sięgają starożytności. Gdzie 
natomiast dorastają korzenie mojej poetycko - fotogra-
ficznej pasji? Otóż… docierają do drzewa genealogicz-
nego. Moją miłość do fotografii rozbudziła ciocia. Ona 
również kilka lat temu sprezentowała mi pierwsze fotogra-
ficzne narzędzie - aparat kompaktowy. Kolejny przyrząd - 
lustrzankę cyfrową zdobyłam natomiast dzięki stypendium 
naukowemu. Odpowiednio zaopatrzona oraz napełniona 
rodzinną inspiracją postanowiłam kontynuować tradycję. 
Tak rozpoczęła się przygoda, która trwa do dziś. Patrzę na 
świat zza obiektywu i dostrzegam interesujące obiekty. Ale 
właściwie… w jakim celu to robię?

Otóż, parafrazując znanego poetę: Chodzi mi o to, 
aby obraz giętki pokazał wszystko, co pomyśli głowa. 
Chodzi mi o to, aby opowiedzieć historię obrazem. Aby 
nie dać odejść w zapomnienie chwilom ulotnym. Zamiast 
tego łapać je… Oddawać ich atmosferę, magię i fanta-
styczność. Ukazać niewiarygodnie, niespodziewanie i za-
skakująco. Epikę życia w lirykę zamieniać, prozę w wiersz 
przeobrażać. Pokazywać to, co najpiękniejsze, ulotne, 
nieokreślone, nieznane. Przedstawiać świat własną poezją 
obrazu. Odkrywać wewnętrzne piękno ludzi, bo czasem 
ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym, co mówią. 
W tym, kim są. Może właśnie z tego względu głównym 
kierunkiem mojego zainteresowania jest fotografia por-
tretowa. Fotografowanie ludzi pozwala pokonać nieśmia-
łość, daje odwagę i inspiruje. Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
w jednym ze swoich wierszy zawarł słowa: „Wierzę, że są 
kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu!”. Myślę, 
że mamy coś wspólnego. Z tego też powodu zajmują mnie 
także ujęcia owych kwiatów albo, ogółem mówiąc, natu-
ry. Ten rodzaj fotografii daje ujście wrażliwości i pozwala 
uwiecznić małe cuda, które dzieją się wokół nas. Myślę, 
że jestem artystą. Ale nie sztuka powiedzieć ,,Jestem!”. 
Trzeba jeszcze nim być. (…) Dążę do zgłębienia tajem-
nic fotografii. Często w czasie tzw. złotych godzin, czyli o 
wschodzie bądź zachodzie słońca - najpiękniejszych po-
rach dnia, zabieram aparat i wychodzę pospacerować. 
Biorę udział w rozmaitych konkursach. Jakiś czas temu 
jedna z moich prac znalazła się na okładce miesięcznika 
„Przyroda Polska”. Jej redaktor ocenił ją jako wykonaną 
malarskim spojrzeniem. Stwierdził, że jest to próba odda-
nia za pomocą fotografii czegoś ponad zwykłą rzeczywi-
stość oraz porównał z dokonaniami impresjonistów. Cie-
szę się, bo jednym z moich celów jest to, aby moje pracy 
wzbudzały uczucia i wzniecały wrażenia. (…) Kolejną am-

bicją jest nauka jeszcze trudniejszej sztuki, czyli chwyta-
nia właściwego momentu. Złapania emocjonalnej chwili 
i zapisania na wieczną nieskończoność. Jeśli pojmę oba 
wymienione aspekty, pozostanie mi już tylko… a może aż 
(?) odnalezienie własnego stylu. Nie ukrywam, mam cichą 
nadzieję, że lata praktyki samoistnie odsłonią osobliwą 
artystyczną duszę, jaka się we mnie, jak przypuszczam, 
kryje. Wtedy nie pozostanie mi już nic oprócz naciskania 
spustu migawki. Na koniec pozwolę sobie przypomnieć: 
Fotografia jest poezją. A poezja czym? Poezja to myślenie 
w obrazach. Poeta układa myśli płynące z serca w harmo-
nijne frazy. Ja układam świat w pojedyncze kadry. Poeta 
tworzy obrazy poetyckie - ja fotograficzne. Najlepszym 
przyjacielem każdego poety jest słowo, a moim? Aparat. 
Jest przedłużeniem mojego oka i umysłu. Chciałabym, 
aby pomógł mi sprawić, aby to, co niewidzialne, stało się 
widzialne. Myślę, że mogę na niego liczyć. Wykorzystam 
ideę „fotografuj sercem”. W końcu, jak rzekł Lis do swego 
przyjaciela - Małego Księcia: „Dobrze widzi się tylko ser-
cem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. 

Justyna Kotlarz

Moment przed dorosłością
Pierwszy dzień jest stresujący, a ostatni - wzruszający… 

Gimnazjum to twardy orzech do zgryzienia.
Po skończeniu szkoły podstawowej uczniowie po raz 

pierwszy przestępujący próg gimnazjum obawiają się 
nadmiaru nauki, nowych nauczycieli czy braku akceptacji 
ze strony rówieśników. Z czasem jednak jest coraz lepiej. 
Kiedy pierwszy stres minie i zaaklimatyzują się, rok szkolny 
dobiega końca, a po wakacjach drugoklasistów dopada 
rzeczywistość: za rok egzamin gimnazjalny! Od pierwszej 
klasy gimnazjaliści musieli zwalczać wiele przeszkód, któ-
re stawały na ich drodze do nauki. W klasie trzeciej muszą 
również przeciwstawiać się licznym powtórkom, które są 
zmorą niejednego ucznia. Są jednak i tacy, którym czas 
wolny zajmują inne rozrywki niż przygotowywanie się do 
najważniejszego - jak do tej pory dla nich - egzaminu. Ale 
on dopada każdego… Pod koniec kwietnia wszyscy do 
niego przystąpili. Były to zapewne najbardziej stresujące 
trzy dni w ciągu całych trzech lat. Część humanistyczna, 
matematyczno - przyrodnicza, język nowożytny; każdemu 
co innego spędzało sen z powiek. Na szczęście jest już po 
wszystkim, więc gimnazjaliści mogą odetchnąć z ulgą. Te-
raz pozostało już tylko, a może aż, wybrać szkołę średnią. 
Nieliczni już zdecydowali, inni nadal się wahają, jeszcze 
inni wciąż nie mają żadnego pomysłu na życie. Jest to 
dla nich bardzo trudna decyzja, ponieważ właśnie teraz 

decydują, jak będzie wyglądać ich 
przyszłość. Miejmy nadzieję, że wybory 
przez nich podjęte okażą się słuszne. 
Jak nakazuje tradycja naszej szkoły, 
uczniowie przygotują akademię poże-
gnalną i opuszczą gimnazjum krokiem 
poloneza. 

Kinga Kurowska

Między dzieciństwem a dorosłością
W dzisiejszych czasach gimnazjum 

to jedna z głównych barier dzielących 
dzieciństwo od momentu wkroczenia w 
dorosłość. Jak w takim razie żyją gim-

Jedyna w swoim rodzaju klasa III B; piękni, młodzi, pomysłowi, w dodatku z pasją
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nazjaliści? Za kogo się uważają? Z kogo biorą przykład? 
Na pytanie o spędzanie ich dnia gimnazjaliści często od-
powiadają prostymi i nic niewnoszącymi słowami: „szkoła 
i dom” Co to właściwie oznacza? Czyżby dzisiejsza mło-
dzież poza szkołą po prostu szła do domu i gapiła się w 
ścianę bez żadnej reakcji? W to nie uwierzy chyba nikt. Z 
obserwacji uczniów można wywnioskować, że poza na-
uką zdarza im się pograć na komputerze, obejrzeć serial 
lub skorzystać z pięknej pogody i wyjść na zewnątrz za-
czerpnąć świeżego powietrza. To ostatnie zdarza się jed-
nak rzadziej niż korzystanie z cudów elektroniki. Czy takie 
zachowanie świadczy o dorosłości, którą często przypisują 
sobie osoby w tym wieku? Niezupełnie. Często nie zdają 
sobie sprawy z tego, czym naprawdę jest dorosłość, a to 
duży błąd, ponieważ przez to często nie doceniają swoich 
rodziców czy innych odrobinę starszych od nich osób. 

Ideały, ale czy na pewno?Autorytetami dzisiejszej mło-
dzieży najczęściej są postacie wykreowane przez media, 
krążący wokół skandalu celebryci. Warto spytać gimna-
zjalistę o Alberta Einsteina czy Izaaka Newtona. To wła-
śnie wtedy uświadomimy sobie, że młodzież XXI w. wy-
biera skandal, a opuszcza nadal godne uwagi, wybitne 
postacie. Słowem „autorytet” opatrzonych jest coraz 
więcej wykonawców muzyki popularnej. Ciężko jednak 
stwierdzić, czy dają oni swoim fanom jakąś naukę. Są 
przecież prostymi ludźmi, którzy niekoniecznie musieli 
ukończyć szkołę. Stali się sławni przez bogatych rodziców 
lub umiejętności często źle wykorzystywane. Nie można 
powiedzieć jednak, że wskazanie celebryty jako autorytetu 
dotyczy każdego ucznia gimnazjum, bo wśród ich więk-
szości znajdą się osoby, które docenią klasyczne utwory 
muzyki rockowej, dobre filmy lat 80’ czy też renesanso-
we postacie. Tak więc można twierdzić, że dzisiejszy świat 
podaje nam na tacy mało wartościowe informacje, które 
gimnazjaliści wręcz pochłaniają. Napływ celebrytów ata-
kuje nas na co dzień z każdej strony. W telewizji i Interne-
cie mamy pełno niewartych uwagi rzeczy, które są wręcz 
na siłę pokazywane, natomiast informacji godnych uwagi 
musimy szukać czasem i godzinami, warto jednak w tym 
wypadku poświęcić czas. Każdy gimnazjalista powinien 
zastanowić się nad wyborem, który podejmuje, by wejść w 
dorosłe życie jak najlepiej i dobrze poradzić sobie w przy-
szłości. Czasem kilka minut pozwala wybrać odpowiednią 
drogę, ale także ją zgubić… I o tym warto pamiętać! 

Angelika Wawrzyk

Internet, imprezy, a gdzie nauka (?), czyli …  
co robi gimnazjalista w wolnym czasie

Często słyszymy pytanie: ,, Co w wolnym czasie robią 
gimnazjaliści?’’ Otóż… moi rówieśnicy w ciągu tygodnia 
całymi dniami przeglądają portale społecznościowe, lecz 
gdy przychodzi weekend, chcą wychodzić na imprezy. Au-
tomatycznie nasuwa się pytanie: „Kiedy znajdują czas na 
naukę?”. 

Gimnazjaliści w sieci… Przeważająca większość na-
stolatków ma konta na portalach społecznościowych. Po-
maga to w kontakcie ze znajomymi. Wydaje się, że jest 
to dobre, lecz niestety czasem to uzależnia. Całe swoje 
życie, emocje, uczucia gimnazjaliści ukazują właśnie w in-
ternecie. Rodzice nie reagują bądź nie wiedzą, co z tym 
zrobić, by ich dzieci całymi dniami nie przesiadywały w 
sieci. Przecież muszą się jeszcze uczyć, a internet pochła-
nia gimnazjaliście cały wolny czas. A co z weekendami? 
Po pięciu dniach nauki i „ciężkiej” pracy w szkole prze-
ważnie każdy, a może większość nastolatków chce wyjść 
z domu. Ale czy te dni były aż takie ciężkie, skoro siedem 
godzin w szkole, a kolejne siedem przed komputerem? 
Jak pogodzić naukę z życiem nastolatka? Przecież ten 
wiek to nie tylko zabawy i komputer. Jest to czas, w którym 
nauka powinna być na pierwszym miejscu, lecz nieste-
ty tylko nieliczni nastolatkowie zdają sobie z tego spra-
wę. To właśnie uczniowie gimnazjum podejmują ważną 
decyzję, być może jedną z najważniejszych, czyli wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej. Zatem, rodzice, dojdźcie do 
porozumienia ze swoimi pociechami, by chętniej zaczęły 
się uczyć. Nie znaczy to, że powinno się zabraniać tak 
młodym ludziom wszystkiego z dnia na dzień, ponieważ 
gimnazjaliści przyzwyczajeni do takiego trybu życia mogli-
by się nawet załamać. Kiedy nauka będzie na pierwszym 
miejscu, na wszystkie inne rzeczy także znajdzie się czas. 

Nastolatkowie, całe życie przed Wami! Niestety, błę-
dy z młodości pozostawiają ślady na całe życie. Wielu 
młodym ludziom wydaje się, że nauka nie jest potrzeb-
na, dopiero po latach zaczynają rozumieć, jakie było to 
dla nich ważne. Gimnazjum to czas szczególny na na-
ukę. Całe życie jest przed tak młodymi ludźmi. Niestety, 
coraz częściej dochodzi do tego, że wirtualny świat staję 
się ważniejszy od tego realnego. W weekendy zaś młodzi 
ludzie w okresie buntu i dojrzewania spędzają czas na 
licznych imprezach, o których rodzice nie mają zielonego 
pojęcia. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których 
nastolatkowie „pakują się” w kłopoty. W trudnym okresie 

Humanistki jakich mało!

Wspaniałe pomysły na zabawę to także ich pasja
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dojrzewania sami nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. 
W pogoni za imprezami i za tym, co jest ,,modne”, już w 
tak młodym wieku popadają w liczne uzależnienia, zapo-
minając o tym, co naprawdę liczy się w życiu. Pomijają 
to, że właśnie decyzje, które podejmą w tym wieku, będą 
miały wpływ na to, jak będzie wyglądało ich życie za kilka 
lat. Zatem czyja to wina, że tak dzieje się ze współcze-
snymi nastolatkami? Szkoły? Rodziców? Czy może sami 
na siebie mają taki wpływ? Myślę, że warto się nad tym 
zastanowić…

Wiktoria Legiecka

Kwiat młodości w locie...
Czasem człowiekowi wystarczy tylko odrobina nadziei 

lub choćby cień szansy, by rozwinąć skrzydła i wzbić się 
w przestworza. Szybować i szybować…, aż znajdzie się 
swoją przystań. Nie daj sobie nigdy wmówić, że czegoś 
nie potrafisz. Masz marzenia, to walcz i spełnij je.

Ja – człowiek i gimnazjalista. Życie jest jak książka i 
przede mną jeszcze tysiące stron do przeczytania. Każdy 
człowiek ma swój czas, musi wykonać swoje zadanie bez 
względu na to, jak go oceniają inni. Jestem gimnazja-
listką i zdaję sobie sprawę, że przede mną jeszcze dłu-
ga droga do celu, który mam przed sobą. Muszę iść tą 
ścieżką, którą sama sobie wybiorę już wkrótce. Dlatego 
mój wybór ma być mądry, bo w końcu całe moje przyszłe 
życie od tego zależy. Ludzie przez cały czas otaczali, ota-
czają i będą mnie otaczać, dlatego muszę się nauczyć z 
nimi żyć. Wszystkie emocje, które im zawdzięczam - dobre 
i złe kształtują mój charakter i osobowość. Być sobą to 
znaczy iść własną drogą, naprzeciw krytyce innych ludzi. 
Zaakceptować swoją inność, a zarazem wyjątkowość. Je-
steśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy idealni, mamy prawo 
do błędów, rozpaczy i łez. Nikt nie może nam zabronić 
chwil słabości. W końcu smutek oczyszcza, powoduje, że 
stajemy się ludźmi dla ludzi. Przez całe życie będziemy 
odkrywać siebie, poszukując tego, co da nam nadzieję. 
Motywacja kluczem do bram. „Człowieka kreatywnego 
motywuje chęć osiągnięcia celu, a nie pokonania innych”. 
U każdego człowieka w chwilach trudności może pojawić 
się zwątpienie, dlatego tak ważne jest, by nikt nie był sam, 
by miał wsparcie nawet wtedy, gdy to wsparcie odrzuci. 
Płacz i smutek w takich momentach nie pomogą. Fałszywi 
przyjaciele odchodzą, a my zostajemy – zdani na siebie 
w rozpaczy zagubienia. Młody człowiek musi umieć do-
bierać sobie takich przyjaciół, którzy nie opuszczą nawet 
wtedy, kiedy się ich zrani. Będą wspierać z całych sił, po-
wiedzą prawdę prosto w twarz, nigdy nie zranią naumyśl-
nie, będą szanować nawet wtedy, kiedy na ten szacunek 
nie zasługujemy, zrozumieją i pocieszą, znajdą wyjście z 
każdej sytuacji. Zastanów się. Masz taką osobę? Jesteś 
młody, chcesz być najlepszy w swojej dziedzinie, pamię-
taj i zważaj, że sukces jest nic niewart, jeśli był wygrany 
nieuczciwie. Tylko ciężka „walka” może zagwarantować, 
że poczujesz się prawdziwym wartościowym człowiekiem. 

Ku dorosłości. Nasz statek płynie do „portu przezna-
czenia”. Za niedługi czas to nasze pokolenie będzie odpo-
wiedzialne za naród, za nasz kraj. Czy będziemy gotowi 
pełnić taką funkcję? Przekonamy się za kilka lat, gdy losy 
całego świata będą w naszych rękach. Miejmy nadzieję, 
że nie zniszczymy tego, co było budowane krwią naszych 
przodków, „oddechem” wolności, który zniszczył tak wiele 
istnień. Staniemy do „walki” o naszą przyszłość, bo w koń-

cu ona warta jest zachodu. Nie rozczarujmy ludzi, którzy 
na nas liczą… 

Anna Sanecka

Gimnazjalista – zwykły człowiek?
W naszym życiu jest taki pewien etap, który powoli 

wprowadza nas w dorosłość. Właśnie w tym momencie 
poznajemy smak sukcesów i porażek. Można by rzec, że 
te jakże ulotne chwile są fundamentem naszej przyszłości. 
Młodzi ludzie często zapominają, że najważniejsza jest 
droga, którą przebywamy, a nie sam cel, gdyż możemy 
się minąć z istotą naszego „ja”.

Zwykły człowiek. Gimnazjalista jest tylko człowiekiem, 
który - w jakże niezwykły sposób - pragnie żyć. Dla nie-
go wszystko jest jeszcze nieznane i tajemnicze, dlatego 
bardzo ważne jest wsparcie rodziców. Przecież od wieków 
młodzi uczyli się od starszych. Nie powinno zostawiać się 
gimnazjalistów samych na drodze pełnej przeszkód, gdyż 
wtedy oni najbardziej potrzebują naszej pomocy. Czują 
się samotni i pokrzywdzeni, a przecież to zaledwie począ-
tek ich zmagań z istotą istnienia. Gimnazjaliści są często 
zagubionymi ludźmi. Nikt nigdy na samym początku życia 
nie zyskuje dojrzałości. Każdy człowiek w głębi serca jest 
niezmienny, o czym często zapominamy. Pierwsze kroki 
ku dorosłości. Młodzi ludzie, wkraczając w dorosłość, po-
pełniają wiele błędów, gdyż dążą do fałszywego ideału 
życia. Zapominają, że ludźmi czyni nas indywidualność i 
piękno. Ich serca wskazują im kierunek, lecz oni je igno-
rują. Chcą osiągnąć dojrzałość bezwartościową polega-
jącą na czynach względem nich najważniejszych. Uwa-
żają, że to wszystko, co mogą żądać od życia. Jednak się 
mylą, gdyż mogą wzbić się ponad wszystkich i wszystko. 
Wystarczy zaledwie zrozumieć, jaką rolę mamy spełniać w 
odwiecznej układance świata. Przeznaczenie igra z nimi, 
by poznali smak piękna i smutku. Nasze istnienie bez tego 
byłoby puste i beznamiętne, a my nie bylibyśmy tymi jakże 
niezwykłymi stworzeniami. Gimnazjaliści nie powinni się 
bać poznawać własnej duszy, nawet jeśli groziłoby to zła-
maniem zasad ich otoczenia. Znaleźć „złoty środek”. Czy 
istnieje jakiś środek na przebycie tej jakże trudnej dro-
gi? Tak, jest to zrozumienie samego siebie. Gimnazjaliści 
powinni poznawać świat „oczami duszy”. Muszą odkryć 
odwieczne tajemnice, które zapewne są obok nich. Wy-
starczy, że otworzą swój umysł. W ich wieku istotne są 
więzi z innymi ludźmi. Dzięki temu poznają różne smaki 
życia, które sprawiają, że pragną więcej. Młodzi zyskują 
dzięki temu doświadczenie, co pomaga im widzieć świat 
w ciekawych kolorach. 

Droga do gwiazd. Młodzież pragnie ponad wszyst-
ko wybić się. Chce poczuć w pełni radość, która płynie z 
osiągnięcia celu. Droga, która prowadzi do gwiazd, uczy 
ich niezwykłej wytrwałości i często prawdziwych wartości. 
Gimnazjaliści są wtedy gotowi na wszelkie przeszkody. Ich 
pragnienie, by być kimś wielkim, czyni ich ludźmi prawie 
dojrzałymi. Marzenia gimnazjalistów są niczym niezwykłe 
sny. Czekają aż się spełnią, gdyż chcą upiększać życie 
jakże zwykłemu człowiekowi. Młodzi ludzie powinni pa-
miętać, że sięga się nieba wyłącznie za sprawą potęgi 
wiary w siebie. Muszą po prostu spełniać się, aby zdoby-
wać „szczyty”. Teraz tylko pozostało zadać im pytanie, czy 
są na to gotowi? Czy wystarczająco się znają, by godnie 
reprezentować miano prawdziwego człowieka? Bowiem 
naszym odwiecznym zadaniem jest strzec największego 
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KULTURA

KULTURALNE SPOTKANIE  
W STAROSTWIE POWIATOWYM W STASZOWIE

skarbu – życia. Możemy być zgubieni, jeśli nie zrozumie-
my wagi tej niezwykłej sprawy. I już wtedy nic nas nie ura-
tuje. Na gimnazjalistach spoczywa wielkie brzemię, bo w 
końcu od nich zależy przyszłość całego świata. 

Aleksandra Sanecka

Wierzę, że fragmenty prac, które wyszły spod pióra 
moich uczniów, tych najbardziej uzdolnionych literacko, 
pokazały portret współczesnego nastolatka. Być może 
inny od tego, który wykreowała codzienność, media, 
opinia publiczna… Zamieszczając uczniowskie prace, 
chciałam przełamać stereotyp myślenia o współczesnym 
gimnazjaliście i ukazać jeszcze inny jego obraz. Dojrza-
łość, pasja, mądre spojrzenie w przyszłość, dostrzeganie 
ważnych spraw, pierwsze sukcesy - to tylko niektóre zalety 
moich uczniów. W czerwcu skończył się kolejny etap ich 
życia, od września wkroczą w mury nowych szkół, przed 
nimi nowe wyzwania, nowe przyjaźnie, nowi nauczycie-
le… Trzymam za Was mocno kciuki i życzę powodzenia 

Piękno i radość życia zwykle idą w parze...

Spotkanie kulturalne w Starostwie, źródło: www.staszowski.eu

w realizacji Waszych życiowych planów. Pamietajcie, że 
„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości mu-
simy nauczyć się sami”. (A. Mickiewicz”) 

Agnieszka Gręda

EDUKACJA

W spotkaniu wzięli udział m.in. 
Dyrektorzy Domów, Centrów i 
Ośrodków Kultury z terenu powiatu: 
dyrektor Centrum Kultury w Łubni-
cach  Aleksandra Stachniak, dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury 
Szydłowie Maria Stachuczy, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Bogorii Zofia Ligia Janda, dyrektor 
Społecznej Szkoły Muzycznej im. 
St. Moniuszki w Staszowie Antoni 
Drozd, dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Staszów Ewa Cygan 
wraz z pracownikami, kierownik 
Biblioteki Pedagogicznej w Staszo-
wie Monika Stemplewska wraz z 
pracownikami, kierownik Placówki 
Wsparcia Dziennego Świetlicy „Ju-
trzenka” Monika Machnicka, Iza-
bela Maciejko z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rytwianach, dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Adama Mickiewicza w Po-
łańcu Renata Wójtowicz, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Osieku Magdalena Marynowska. 
Spotkanie było okazją do wyraże-
nia opinii na temat postrzegania 
instytucji kultury oraz bibliotek w 
społeczeństwie, do przedstawienia 
pojawiających się problemów oraz 
wypunktowania najważniejszych za-
dań, projektów kulturalnych realizo-
wanych w wyżej wymienionych insty-
tucjach.

Z okazji Dnia Bibliotekarza oraz 
Dnia Animatora Kultury, który wy-
pada co roku w maju wicestarosta 
złożył wszystkim życzenia sukce-
sów w dalszej pracy oraz podzięko-
wał za dotychczas realizowane w 
społeczeństwie inicjatywy. Wszyscy 
uczestniczący w spotkaniu otrzyma-
li pamiątkowe komplety gadżetów 
promujących powiat staszowski. 
Wicestarosta staszowski Tomasz Fą-
fara zachęcił uczestników spotkania 
do podjęcia wspólnej ze starostwem 
staszowskim inicjatywy utworzenia 
portalu kulturalnego, który byłby 
swoistego rodzaju źródłem wymiany 
doświadczeń pomiędzy instytucjami 
oraz przede wszystkim źródłem in-

Kulturalne spotkanie z bibliotekarzami oraz animatorami kultury z terenu powiatu 
staszowskiego poprowadził  21 maja br., wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara. 

formacji o podejmowanych inicja-
tywach dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających powiat staszowski. 
Pomysł ten spotkał się z przychyl-
nością i w najbliższym czasie ruszą 
prace zmierzające do jego realizacji.  
Spotkanie to było pierwszym poświę-
conym tej tematyce, jednak jak usta-
lono będzie się ich odbywać więcej i 
nie tylko w starostwie powiatowym w 
Staszowie, ale i w siedzibach poszcze-
gólnych instytucji kultury. Aby konty-
nuować  podjęte rozmowy podczas 
spotkania 22 czerwca br. w Centrum 
Kultury w Łubnicach zorganizowano 
spotkanie przedstawicieli instytucji 
kultury, by porozmawiać o możliwo-
ściach współpracy, wspólnych inicja-
tywach oraz bolączkach. Spotkanie 
było bardzo konstruktywne i wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że takie spotkania 
są potrzebne i będą kontynuowane.

Aleksandra Stachniak
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KONKURS „SURSUM CORDA”

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z WIESŁAWEM DRABIKIEM

Spotkanie z autorem cieszyło się dużym zainteresowaniem

7 maja 2015 r. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Łubnicach odbył się 
finał konkursu recytatorsko – plastycz-
nego poświęconego postaci Świętego 
Jana Pawła II. Konkurs adresowany był 
do uczniów klas IV – VI szkół podstawo-
wych i klas I – III gimnazjum. 

Głównym celem było uczcze-
nie pamięci Świętego, pogłębienie 
wiedzy o życiu i nauczaniu, popu-
laryzacja utworów poetyckich oraz 
kształtowanie i wychowanie dzieci i 
młodzieży w duchu wartości głoszo-
nych przez Papieża Polaka. Swoje 
zdolności recytatorskie i plastycz-
ne zaprezentowało 33 uczestników. 
Dobór utworów oraz umiejętności 
artystyczne oceniła zgromadzona 
publiczność wybierając tych najlep-
szych.

Konkurs recytatorski:
Kategoria klas IV – VI szkoły pod-

stawowej:
I miejsce: Emilia Kwiatkowska
II miejsce: Agata Wójtowicz

III miejsce: Aleksandra Nalepa

Kategoria klas I – III gimnazjum:
I miejsce: Patrycja Nowak
II miejsce: Kamila Gumuła
III miejsce: Patrycja Oleś

Konkurs plastyczny:
Kategoria klas IV – VI szkoły pod-

stawowej:
I miejsce: Eliza Wnuk
II miejsce: Katarzyna Bielat
III miejsce: Wiktoria Górniak

„Jan Paweł II – był, jest i będzie... Na zawsze w Naszych sercach”

Kategoria klas I – III gimnazjum:
I miejsce: Wiktoria Bolon
II miejsce: Martyna Krokosz
III miejsce: Milena Pawłowska
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy oraz drobne 
upominki, które wręczyli starosta sta-
szowski Michał Skotnicki, wicestaro-
sta Tomasz Fąfara oraz wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko. 

Konkursowi towarzyszyła wystawa 
korzenioplastyki „Siedem Przypad-
ków Jana Pawła II” autorstwa Zbi-
gniewa Kubickiego, który w ciekawy i 
komiczny sposób zaprezentował swo-
ją wystawę rzeźb.

Aneta Śmiszek

Uczestnicy konkursu w towarzystwie władz samorządowych

W poniedziałek 21 maja 2015 roku w 
Centrum Kultury w Łubnicach gościł Wiesław 
Drabik, autor wierszowanych bajek dla dzieci. 

Na spotkanie przybyły maluchy z 
Przedszkola Publicznego w Łubnicach 
oraz uczniowie  klas „0”-III  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Łubnicach wraz z 
opiekunami. 

Wiesław Drabik urodził się 17 marca 
1965 r. w Krakowie. Jest absolwentem 
krakowskiej Akademii Górniczo – Hut-
niczej. Na początku wykonywał pracę 
zgodną ze swoim wykształceniem – „bu-
dował domy”, potem trudnił się tworze-
niem ilustracji. Pisaniem książek zajął 
się 16 lat temu całkiem przypadkowo. 
Kiedyś córka pana Drabika miała na-
uczyć się wiersza do szkoły o wiośnie. 
Pan Wiesław szybko go wymyślił i po-
dyktował córce. W szkole tekst bardzo 
się spodobał i wkrótce otrzymał telefon 
z propozycją napisania książki o smoku. 
I tak zaczęła się przygoda z pisaniem, 
która trwa do dzisiejszego dnia. Obecnie 
ma na swoim koncie blisko 200 krótkich 
książeczek dla dzieci, np.:” Uciekł niedź-
wiedź ”, „Zabierz krówkę na majówkę 
”,” Wycieczka do wesołego miastecz-

ka”. Wierszowane śmieszne historyjki 
poprawiają humor nie tylko dzieciom, 
ale  także i ich rodzicom.  Od kilku lat 
pan Wiesław odwiedza biblioteki, szkoły 
i przedszkola i dba o kontakt  z najmłod-
szym czytelnikiem. 

Na trwającym blisko godzinę spotka-
niu dzieci mogły dowiedzieć się jak po-
wstaje książka, skąd  autor czerpie po-
mysły i inspiracje. Najwięcej entuzjazmu 
wzbudziły zabawne fragmenty bajek czy-
tane przez samego autora, który zachę-
cał najmłodszych słuchaczy do odgady-
wania rymów  (muszę przyznać, że dzieci 
miały bogatą i niezwykłą wyobraźnię). 
Dzieci też bardzo chętnie rozwiązywały 
zagadki dotyczące znajomości bajek. Za 

poprawne odpowiedzi nagradzane były 
naklejkami, zakładkami  i obrazkami do 
kolorowania. Osoby, które zdobyły ich 
najwięcej dodatkowo otrzymywały ksią-
żeczkę z autografem. 

Przez cały czas trwania spotkania pa-
nowała bardzo miła atmosfera. Pisarz 
wyczerpująco odpowiadał na zadawane 
mu pytania i oczywiście rymował. Poczu-
cie humoru udzielało się dzieciom i wy-
chowawcom.

Na koniec każdy mógł kupić bajkę 
i otrzymać pamiątkowy  wpis z imienną 
dedykacją, np. jedna z nich brzmiała : 
„Dla Juleczki co lubi czytać książeczki”.

Pisarz tak zaskarbił sobie sympatię 
dzieci, że na pożegnanie zaśpiewały mu 
piosenkę o wiośnie (bo przecież od wier-
sza o wiośnie zaczęło się jego pisanie).

Ewa Murdza
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WIZYTA STUDYJNA 
W NADRENII- PALATYNAT I LUKSEMBURGU

WYCIECZKA DO „ZATORLANDU”Miłą niespodzianką dla dzieci i młodzie-
ży okazała się wycieczka do parku rozrywki 
„Zatorland” w Zatorze jaką w dniu 22 maja 
2015 r. zorganizowało Centrum Kultury 
w Łubnicach. Uczestnikami wyjazdu byli 
„młodzi artyści”, którzy swoje umiejętności 
taneczne, wokalne, plastyczne i językowe 
rozwijają na zajęciach organizowanych w 
Centrum Kultury. 

„Zatorland” jest kompleksem czte-
rech parków rozrywki, w skład którego 
wchodzą: Park Ruchomych Dinozau-
rów, Park Mitologii, Park Owadów, Park 
Bajek i Wodnych Stworzeń. To wspania-
łe miejsce rodzinnej edukacji, rozrywki i 
niezapomnianych wrażeń. 

W pierwszej kolejności zwiedziliśmy 
Dom do Góry Nogami, w którym poru-
szaliśmy się chodząc po suficie, a nad 
naszymi głowami unosiły się meble. 

Następnie udaliśmy się do Parku 
Owadów, w którym zobaczyliśmy ol-
brzymie, ruchome, wydające odgłosy 
owady po czym ciuchcią pojechaliśmy 
do położonego na zbiorniku wodnym 
Parku Mitologii. Tam przenieśliśmy się 
do czasów bogów, herosów i bohate-
rów z mitologii greckiej. Widzieliśmy 
m.in. gromowładnego Zeusa z pioru-
nem, Achillesa walczącego z Hekto-
rem, Heraklesa pokonującego Hydrę 
czy Perseusza ratującego Andromedę 
przed morskim potworem. Wielkim 
przeżyciem było  wejście do wnętrza 
konia trojańskiego. 

Kolejnym etapem było zwiedzanie 
wraz z przewodnikiem Parku Rucho-
mych Dinozaurów. Była to ścieżka edu-
kacyjna prowadząca przez las, gdzie 
podczas spaceru w pięknych sceneriach 
mogliśmy podziwiać naturalnej wielko-
ści, ruchome, ryczące i pomrukujące 
dinozaury co dostarczyło uczestnikom 
niezwykłych przeżyć. Zobaczyliśmy 
ponad 100 dinozaurów. Wrażenia te 
wzmocnił oglądany w kinie 5D film o 
ich życiu. 

Wychodząc z parku dinozaurów 
odwiedziliśmy Muzeum Szkieletów i 
Skamieniałości. Tam oprócz szkieletów 
zobaczyliśmy jaja dinozaurów oraz nie-
zwykłe okazy skał magmowych, osado-
wych i metamorficznych. 

Dodatkowych atrakcji na koniec do-
starczył dzieciom obszerny lunapark, 
na którym znajduje się cała gama urzą-
dzeń rekreacyjnych. Zarówno dzieci, 
jak i dorośli mogli wielokrotnie skorzy-
stać z wielu atrakcji. Zmęczeni po sza-
leństwach, ale zadowoleni i pełni wra-
żeń udaliśmy się w drogę powrotną.

Aneta Śmiszek

Romantyczne zamki, radośni ludzie 
i szlachetne wino – to i o wiele więcej to 
właśnie Nadrenia-Palatynat. Regiony Ahr, 
Eifel, Hunsrück, Naheland, Mozela-Saara 
(Mosel-Saar), Paatynat (Pfalz), Hesja Nad-
reńska (Rheinhessen), Romantyczny Ren 
(Romantischer Rhein) są ze swoimi rozło-
żystymi winnymi wzgórzami, drzemiącymi 
wulkanami i tętniącymi życiem miastami 
tak różnorodne i zachwycające, jak sami 
ludzie! 

W taką niezwykłą podróż przed-
stawiciele gmin z terenu województwa 
świętokrzyskiego udali się w dniach 
25-29 maja br. Na zaproszenie Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego gminę Łubnice repre-
zentowała: wójt Gminy Łubnice Anna 
Grajko i dyrektor Centrum Kultury 
w Łubnicach Aleksandra Stachniak. 
Udział w wyjeździe studyjnym był formą 

Uczestnicy wycieczki w Parku Ruchomych Dinozaurów

Przedstawiciele samorządu w Luksemburgu

nagrody za realizację projektów w ra-
mach programu ,,Odnowa Wsi Świę-
tokrzyskiej na 2014 r.", które spotkały 
się z największym uznaniem. Celem 
wyjazdu była wymiana doświadczeń i 
dobrych praktyk oraz zapoznanie się z 
osiągnięciami Programu Odnowy Wsi 
w Niemczech. Podczas wyjazdu odbyły 
się spotkania w gminie Metterich, Du-
deldorf, Veldenz, Beckerich,  Oberste-
dem i Meckel, gdzie odbyły się prezen-
tacje gminnych i prywatnych inicjatyw 
w ramach ,,Odnowy Wsi". Dodatkową 
atrakcją był wyjazd do Luksemburga, 
który zachwycił nas swoją urokliwością 
i niepowtarzalnością. Serdeczne po-
dziękowania dla organizatorów za wy-
jazd studyjny pełen atrakcji i możliwości 
poznania działań naszych zachodnich 
sąsiadów.

Aleksandra Stachniak

KULTURA
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SZLAKAMI KULTURY WĘGIERSKIEJ
EGER-BUDAPESZT-SZENTENDRE-MISZKOLC

RADOŚCI NIGDY DOŚĆ! 
DZIEŃ DZIECKA Z CENTRUM KULTURY

 Zabawa z chustą animacyjną wywołała wśród dzieci  
wiele radości

Układ taneczny przygotowany pod okiem instruktora  
– Weroniki Koziarz-Dygulskiej 

KULTURA

Zanim jednak nasza 41-osobowa 
grupa miała możliwość podziwiać jedną 
z najchętniej odwiedzanych przez Pola-
ków stolic europejskich udaliśmy się do 
urokliwego Egeru. Spacer rozpoczęliśmy 
od Zamku, gdzie w roku 1552 bronił się 
przed wojskiem tureckim wraz z dwu-
tysięczną załogą Istvan Dobo- boha-
ter narodowy. Następnie zobaczyliśmy 
Stare Miasto, a w nim klasycystyczną 
katedrę, drugą co wielkości świątynię 
na Węgrzech, plac Istvana Dobo i ba-

rokowy kościół Minorytów. 
Zwiedzanie Egeru zakoń-
czyliśmy wizytą w wieko-
wych piwniczkach wyku-
tych w skale wulkanicznej 
mieszczących się w Dolinie 
Szepasszony, czyli Pięknej 
Pani. Degustacja miejsco-
wych win i możliwość zaku-
pienia ich w licznych piw-
niczkach bezpośrednio od 
producentów to prawdziwa 
uczta dla ciała. Pierwszy 
dzień wycieczki zakończy-
liśmy niezapomnianym 

nocnym rejsem statkiem po Dunaju. 
Budapeszt szczególnie okazale prezen-
tuje się nocą, kiedy mosty i budynki są 
fantastycznie oświetlone i nie widać, że 
niektóre miejsca mają lata świetności za 
sobą... 

Drugiego dnia pobytu na Węgrzech 
przekonaliśmy się, że Budapeszt to mia-
sto pełne pięknych kamienic, kościołów, 
placów, pomników i fontann. Na Wzgó-
rzu Zamkowym zobaczyliśmy Zamek 
Królewski, Plac św. Trójcy, kościół św. 

Macieja i Basztę Rybacką. Podczas spa-
ceru po najstarszej dzielnicy Obudzie 
podziwialiśmy Plac Millenium, Zamek 
Vajdahunyad i Bazylikę św. Stefana, w 
której przechowywana jest najważniej-
sza relikwia kraju- prawica pierwszego 
króla Węgier. 

Jednocześnie Budapeszt to miasto 
zachwycające mnóstwem zabytkowych 
budowli, dobrze zagospodarowanymi 
brzegami Dunaju czy masą atrakcji kul-
turalno-rozrywkowych.  Praktycznie non 
stop napotykaliśmy restauracje, kawiar-
nie czy sklepiki z lokalnymi wyrobami. 
Szczególnie w naszej pamięci zapadnie 
wizyta w czardzie węgierskiej, gdzie przy 
muzyce węgierskiej mogliśmy spróbo-
wać specjałów tamtejszej kuchni.

Trzeciego dnia po opuszczeniu Bu-
dapesztu zwiedziliśmy Szentendre zwa-
ne ,,Montmartre Dunaju", które jest 
miastem malarzy kuszonych barwnością 
starych murów, tajemniczych zaułków, 
malowniczych barokowych kamieniczek 
i niezwykłą atmosferą. Podczas space-
ru po Starówce nasza grupa obejrzała 
Muzeum Marcepanu, wraz z jego degu-
stacją. Nasz pobyt zakończyliśmy w słyn-
nym kąpielisku jaskiniowym w dzielnicy 
Miscolctapolca. Wyjazd do naszych po-
łudniowych przyjaciół odbył się w dniach 
27- 29 czerwca i pomimo, iż emocje po 
wycieczce jeszcze nie opadły już snujemy 
plany na kolejny wyjazd, by poznać tra-
dycje i zwyczaje innych krajów. 

Aleksandra Stachniak

Budapeszt... Do tej nazwy węgierskiej stolicy przywykła większość z nas. I nawet jeśli 
znamy jego drugie określenie: "Perła Dunaju", niewielu z nas zdaje sobie sprawę z jego 
trafności. Lecz gdy sami staniemy w końcu na Zamkowym Wzgórzu i spróbujemy ogarnąć 
wzrokiem jego wspaniałe budowle, majestatyczne mosty i rozchodzące się promieniście 
aleje, jasnym staje się, że to jedno z najpiękniejszych miast naszego kontynentu. 

Centrum Kultury w Łubnicach w dniu 1 
czerwca w godzinach popołudniowych za-
prosiło wszystkie dzieci z ternu gminy do 
wspólnej zabawy z okazji „Dnia Dziecka”. 

Dla uczestników imprezy przy-
gotowano liczne atrakcje. Na po-
czątku zaprezentowały się dzieci z 
sekcji wokalnej i tanecznej działa-
jącej przy Centrum Kultury. Następ-
nie zespół klownów przeprowadził z 
dziećmi liczne zabawy i konkursy z 
nagrodami, które jeszcze bardziej 

ożywiły atmosferę i wywołały dużo 
uśmiechu. 

Na placu nie brakowało również 
licznie zgromadzonych rodziców, 
którzy mocno dopingowali swoje 
pociechy czynnie biorące udział w 
przygotowanych zabawach czy wy-
stąpieniach artystycznych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się dar-

mowe atrakcje takie jak zjeżdżalnia, 
trampolina i wata cukrowa. 

W tym dniu największą rado-
ścią dla organizatorów był szeroki 
uśmiech na dziecięcych twarzach. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i 
wspaniałą zabawę w miłej atmosfe-
rze.

Aneta Śmiszek
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Kącik książki

Nieważne czy wakacje spę-
dzisz w domu , w mieście, nad 
morzem, czy w górach, dobrą 
książkę zawsze warto mieć przy 
sobie.

Gminna Biblioteka w Łubni-
cach powiększyła swój księgozbiór 
o 118 woluminów. Jeszcze ciepłe i 
pachnące farbą drukarską nowości 
książkowe są już dostępne dla wy-
pożyczających. Poznaj naszą propo-
zycję:

 
„Nela i tajemnice świata”

Nazywam 
się Nela i 
mam dziewięć 
lat. A to jest 
już moja trze-
cia książka! 
Gdy miałam 
pięć lat, za-
częłam po-
dróżować po 
świecie i na-

grywać filmy. Moim idolem jest Ste-
ve Irwin i pragnę zostać prezenterką 
podróżniczką. Byłam w wielu cieka-
wych krajach na różnych kontynen-
tach. Na przykład w Afryce zwie-
dziłam Etiopię, Zanzibar, Tanzanię, 
Kenię i Mauritius. W Azji – Tajlan-
dię, Kambodżę, Malezję, Indonezję, 
Filipiny, Wietnam, a ostatnio też 
Sri Lankę. W Ameryce Południo-
wej – Peru, Boliwię, Chile, a ostat-
nio również Kostarykę i Panamę. 
Zapraszam cię w niezapomnianą 
podróż. Opowiem o pięknych miej-
scach, które poznałam, i o fascynują-
cych zwierzętach, które zobaczyłam. 
Świat jest cudowny i oczami wy-
obraźni możesz podróżować ze 
mną oraz przeżywać wspaniałe 
przygody!

„Tytus,Romek i Atomek” 
– Henryk Jerzy Chmielewski
Kultowa seria komiksów o przy-

godach małpki powraca. 
Dwaj przyjaciele – harcerze, Ro-

mek i A'Tomek – starają się uczło-
wieczyć człekokształtną małpę – Ty-
tusa de Zoo, posiadającego, wbrew 
pozorom, więcej cech ludzkich niż 

małpich. Kolejne tomy komiksu 
to podróże bohaterów w rozma-
ite dziedziny wiedzy w wymyślnych 
pojazdach skonstruowanych przez 
prof. T'Alenta lub A'Tomka. Każda 
księga umieszcza bohaterów w in-
nej roli.

Świat w komiksie jest bardzo 
absurdalny i odznacza się błysko-
tliwym humorem, a jednocześnie 
zawiera wiele edukacyjnych prze-
słań dotyczących geografii, ochrony 
przyrody czy historii ("bawiąc uczy").

„Wiking Vulgar 
i zdobywcy owsianych ciaste-

czek‘’- Odyn Rudobrody 
Vulgar jest małym Wikingiem, 

który tęskni za dawnymi czasami 
łupienia, grabienia i ogromnych 
bórd.

Życie w wiosce Porycze jest takie 
nudne: tylko robienie na drutach i 
wypasanie kóz, zieeeew… Vulgar 
uważa, że do niego należy wprowa-
dzenie nieco zamętu w to usypiają-
ce miejsce. Postanawia przywrócić w 
wiosce tradycję grabieży i razem z 
przyjaciółmi planuje napad piekar-
nię. Chcesz się dowiedzieć jak tego 
dokona? Przeczytaj!

Z serii polecamy: 
- ”Wiking Vulgar i porażający 

turniej talentów”
- „Wiking Vulgar i straszna wy-

cieczka”
- „Wiking Vulgar i wielkie igrzy-

ska”
Zabawna, zwariowana ,po pro-

stu wspaniała seria dla 6-9-latków.
Przygody Wikinga Vulgara to 

idealna lektura dla dobrze rokują-
cych rozrabiaków.

„Tęcza”-Elżbieta Safarzyńska
Przyjazń.Narkotyki. Miłosne roz-

terki. Powieść, której główną boha-
terką jest Ania, dziewczyna z tzw. 
dobrego domu - inteligentna, bez-
problemowa, ale do czasu, dopóki 
w jej życiu nie pojawi się Paweł, w 
którym się zakochuje i który wpro-
wadza ją w świat narkotyków.

W tej książce autorka chce po-
kazać, że czasami tak naprawdę 
wystarczy pozornie nieistotny dro-
biazg, jakiś szczegół niby bez zna-
czenia, który może odmienić nasze 
życie na zawsze. Pytanie tylko czy 
odmieni je na lepsze?

Polecamy z serii SPRAWY NA-
STOLATKÓW: 

- „Lekcja życia”- Martyny Jace-
wicz

- ”Melodia na trzy serca”-Elżbie-
ty Safarzyńskiej

-„ Jeśli tylko zechcę”-Elżbiety Sa-
farzyńskiej

„Trylogia Niezgodna”
-Veronika Roth

Każdy szesnastolatek przechodzi 
test predyspozycji, a potem w krwa-

wej ceremonii 
musi wybrać 
frakcję. Ten, 
kto nie pasu-
je do żadnej, 
zostaje uzna-
ny za bez-
f rakcy jnego 
i wykluczo-
ny. Ten, kto 
łączy cechy 
c h a r a k t e r u 
kilku frakcji, 
jest niezgod-

ny – i musi być wyeliminowany...
Szesnastoletnia Beatrice dokonuje 
wyboru, który zaskoczy wszystkich, 
nawet ją samą. Porzuca Altruizm i 
swoją rodzinę, by jako Tris stać się 
twardą, niebezpieczną Nieustraszo-
ną. Będzie musiała przejść brutalne 
szkolenie, zmierzyć się ze swoimi 
najgłębszymi lękami, nauczyć się 
ufać innym nowicjuszom i przeko-
nać się, czy w nowym życiu, jakie 
wybrała, jest miejsce na miłość. 
Tymczasem wybucha krwawa wal-
ka między frakcjami, a Tris ma ta-
jemnicę, której musi strzec przed 
wszystkimi, bo wie, że jej odkrycie 
oznacza dla niej śmierć.

Cykl "Niezgodna" został nagro-
dzony m.in. wyróżnieniem Goodre-
ads 2011 Choice oraz Best of 2012 
w kategorii "młodzieżowa powieść 
fantasy i science-fiction". 

„Życie pisane na piasku” 
– Regina Calcaterra

Od bezdomności, głodu i prze-
mocy do imponującej kariery poli-
tycznej - porażająco szczera, chwy-
tająca za gardło historia walki i 
nieugiętości wobec wszelkich prze-
ciwności losu.

Nowojorska prawniczka i akty-
wistka pełniąca wysokie funkcje w 
sferach rządowych, która razem z 
czwórką rodzeństwa spędziła dzie-
ciństwo na ulicy i w rodzinach za-
stępczych, opowiada o walce o prze-

KULTURA

KSIĄŻKA  
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trwanie i drodze na szczyt. Regina 
Calcaterra opisuje, jak pomagając 
sobie wzajemnie, wraz z siostrami 
i bratem przetrwała okrucieństwo 
matki, zaniedbanie, bezdomność, 
koszmar domów zastępczych. Mówi 
o marzeniach o lepszej przyszłości 
- dla siebie i dla nich. O uporze, z 
jakim szła naprzód: w wieku 14 lat 
uniezależniła się od opieki matki, 
skończyła college i studia prawni-
cze, rozpoczęła karierę w admini-
stracji stanowej.

Pięknie napisana, dramatyczna 
autobiografia to opowieść o nie-
ugiętości i o miłości, o determinacji 
i marzeniach. Świadectwo, że moż-
na zmienić swoje życie, nawet od 
początku skazane na klęskę.

„Słomiana wdowa czyli kobieta 
do zadań specjalnych” 

-Iwona Czarkowska 
Zwariowana i absolutnie kobieca 

powieść, w której humor i pogoda 
ducha okazują się być lekarstwem 
na wszystko. Historia lekkomyślnej 
Zuzanny Roszkowskiej, na co dzień 
agentki nieruchomości, po godzi-
nach kobiety zdolnej do wszystkiego 
i żony prawie idealnej, która w nie-
zwykle urokliwy sposób uświadamia 
nam, iż nasze słabostki to de facto 
przymioty, gdyż dzięki nim jesteśmy 
wyjątkowi, unikatowi. 

Jest to też opowieść o namięt-
nej miłości młodego małżeństwa, 
które tę miłość wystawia na próbę. 
Problemy finansowe zmuszają parę 
do chwilowego rozstania. Michał 
przyjmuje posadę w szpitalu na 
Wyspach Brytyjskich. Od tego mo-
mentu życie słomianej wdowy staje 
się iście wywrotowe. Nieokrzesana 
Zu nieustannie wpada w tarapa-
ty, usiłując rozwikłać zagadkę ro-
dziny Kowalów i poznać historię 
zakładu pogrzebowego Zielony 
Karawan. Pragnie pomóc sympa-
tycznym staruszkom w anulowaniu 
opłat z tytułu dziedziczenia kamie-
nicy obciążonej hipoteką. Kluczem 
do rozwikłania tajemnicy jest stara 
fotografia z rodzinnego albumu. 
Uzbrojona w urok osobisty agentka 
Zu rozpoczyna prywatne śledztwo… 
Zu będzie musiała zmierzyć się z 
pewnym uciekającym trupem, pa-
wianami cierpiącymi na depresję, 
bułgarską agencją towarzyską, so-
bowtórem Elvisa Presleya i tajem-
niczym mężczyzną, który mierzy do 

niej... z armaty!

„Grzech jest kobietą”
-Ewa Wołkanowska-Kołodziej
Jedna ma dużo kotów (a miesz-

ka w bloku), druga – żadnego męż-
czyzny (za to dużo pracy i marzeń), 
trzecia nie umie uprawiać seksu 
(choć jest po ślubie), czwarta zabi-
ja córkę (choć mówi, że wcale nie). 
Kolejna nie może spać (odkąd jej 
matka śpi w domu opieki), inna żyje 
z żonatym (w latach dwudziestych), 
jeszcze inna nie kocha tego, co ją 
uratował od śmierci (w latach czter-
dziestych). Następna odpisuje na 
esemes, na który odpisywać się nie 
powinno: „Napisz coś o sobie, bo ja 
jestem facetem, który zawsze dosta-
je to, co chce”.

Historie kobiet nieidealnych, któ-
re zrobiły coś, czego robić się nie 
powinno.

Czym jest grzech? Tak, grzech 
jest kobietą

„Pałac”- Emma Cavalier
Pauline, skromna, świeżo upie-

czona absolwentka bibliotekoznaw-
stwa, dostaje niezwykle atrakcyjną 
propozycję pracy. Ma uporządko-
wać prywatne archiwa rodziny An-
dringuer, przechowywane w biblio-
tece w ich wspaniałym pałacu de 
Charmoie. Nie wie tylko, że pałac 
ma swoje mroczne tajemnice… 
Nieświadoma dotąd istnienia ta-
kiego świata Pauline zgadza się na 
zawarcie umowy ze swoim praco-
dawcą, fascynującym Julienem An-
dringuerem. Wkrótce poznaje prze-
rażające sekrety, które kryją się w 
dokumentach… 

Ta finezyjna francuska powieść 
to uczta dla zmysłów i dla umysłu.

„Twierdza szyfrów” 
– Bogusław Wołoszański

W c i ą g a -
jąca powieść 
, która do-
czekała się 
ekranizacji w 
postaci seria-
lu pt. "Tajem-
nica Twierdzy 
Szyfrów" . Ak-
cja toczy się w 
styczniu 1945 
roku. Z ośrod-

ka kryptologicznego, jaki Niemcy za-
łożyli w Jeleniej Górze, przenosząc 

tam tajny oddział Pers "Z" z bombar-
dowanego Berlina, młody naukowiec 
Hugo Jorg zostaje oddelegowany 
do zamku Czocha, miejsca osłonię-
tego największą tajemnicą w Rzeszy. 
Niemcy umieścili w zamku zespół na-
ukowców i urządzenie, które potrafi 
odczytywać radzieckie szyfry jednora-
zowe. Stało się to możliwe w wyniku 
nie przestrzegania przez radzieckich 
szyfrantów podstawowej zasady jed-
norazowego użycia tych szyfrów. Czy 
Niemcy uzyskają dostęp do najwięk-
szych tajemnic..?

To są fakty i opowieść o fascynują-
cej grze wywiadów i kontrwywiadów, 
szaleńczym wyścigu specjalnych grup 
radzieckich NKWD , polskiego II Od-
działu i amerykańskiego OSS.

Cykl Skandynawskich Kryminałów 
autorstwa Camilli Lackberg

Camilla Läck-
berg to urodzona 
30 sierpnia 1974 
roku szwedzka 
pisarka, któ-
ra zasłynęła na 
świecie serią 
swoich powieści 
k r ymina lnych . 
Zaczynała two-
rzyć już jako 

dziecko, jednak zdecydowała się na 
studia i karierę w zupełnie innym kie-
runku. Dopiero gwiazdkowy prezent 
w postaci kursu pisarskiego rozbudził 
w niej na nowo dawne zaintereso-
wania. To właśnie wtedy narodził się 
pomysł, który ostatecznie przekształcił 
się w "Księżniczkę lodu" - debiutancką 
powieść osadzoną w Fjällbace, czyli 
rodzinnym mieście Lackberg.

Bohaterami cyklu są pisarka Erika 
Falk i jej mąż Patrik Hedstrom , którzy 
próbują rozwikłać tajemnicze zbrod-
nie. Książki te to nie tylko mroczne 
thrillery, ale również doskonałe po-
wieści obyczajowe.

-„Księżniczka z lodu"
-"Kaznodzieja"
-"Kamieniarz"
-"Ofiara losu”
-"Niemiecki bękart"
-"Syrenka"
-"Latarnik"
-"Fabrykantka aniołków"

Czas wakacji to najlepsza okazja, 
żeby przeczytać te wszystkie wspania-
łe książki. Zapraszamy do biblioteki.

Ewa Murdza

KULTURA
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PORADY

Szanowni Państwo,
Od 28 czerwca bieżącego roku obowiązu-

je dość obszerna nowelizacja ustawy – Prawo 
budowlane, która w założeniu ustawodawcy 
ma przyśpieszyć proces inwestycyjny w Polsce. 
Oto omówienie kilka podstawowych zmian, 
które będą obowiązywać po wyżej wymienio-
nej dacie.

Podstawowa zmiana wiąże się z brakiem 
konieczności występowania o wydanie pozwo-
lenia na budowę wolno stojącego domu jed-
norodzinnego. Budowa takiego domu może 
się rozpocząć po złożeniu zgłoszenia z załą-
czonym projektem, do którego nie będzie trze-
ba (na tym etapie postępowania), jak to było 
do tej pory, dołączać oświadczeń dostawców 
mediów o zapewnienie dostaw i warunków 
ich przyłączenia oraz oświadczenia zarządcy 
drogi o możliwości połączenia działki z drogą 
publiczną. Konieczność dostarczenia tych do-
kumentów jednak definitywnie nie zniknie z 
procesu budowlanego. Okoliczność czy dany 
budynek ma dostęp do drogi publicznej oraz 
czy jest podłączony do mediów będzie badana 
na etapie oddawania budynku do użytkowa-
nia, zatem wyżej omawiane „ułatwienie” zda-
je się, mieć charakter jedynie pozorny. 

Na etapie zgłaszania zamierzenia budow-
lanego do starostwa na podstawie nowych 
przepisów przybędzie natomiast konieczność 
dołączenia jednego zupełnie nowego doku-
mentu, którą jest informacja o obszarze od-
działywania obiektu, a którą to musi sporzą-

dzić projektant. Związane to jest z tym, że nie 
każda budowa mieszkalnego domu jednoro-
dzinnego może być realizowana na podstawie 
samego zgłoszenia i jego milczącej akceptacji 
przez starostwo. Z tej uproszczonej procedury 
mogą jedynie korzystać inwestycje, gdy ich ob-
szar oddziaływania będzie się mieścił w grani-
cach nieruchomości inwestora. 

Obszar oddziaływania obiektu to pe-
wien obszar gruntu wokół niego, który może 
być narażony na niedogodności związane z 
jego powstaniem, tzn. na którym sama bu-
dowa może spowodować ograniczenia w 
sposobie użytkowania lub zagospodarowa-
nia np. poprzez hałas, ograniczenie dopływu 
światła dziennego, zmianę spływu wody, itp. 
W przypadku domu jednorodzinnego obszar 
oddziaływania ogranicza się w zasadzie do te-
renu działki, na której jest on postawiony, ale 
są też sytuacje, gdy budynek lub towarzyszące 
mu urządzenia oddziałują na sąsiednie pose-
sje. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy 
dom stawiany będzie w odległości mniejszej 
niż 4 m od granicy. W przypadku zatem, gdy 
ze względu na parametry wielkościowe dział-
ki, na której planowana jest inwestycja, obszar 
oddziaływania obiektu będzie wykraczał poza 
granice działki inwestora, a więc wkraczał, w 
sferę praw właścicielskich właścicieli działek 
sąsiednich, w dalszym ciągu zachowana bę-
dzie konieczność uzyskania pozwolenia na 
budowę wydawanego w formie decyzji admi-
nistracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu 

postępowania, bo tylko w jego toku właściciel 
nieruchomości sąsiedniej będzie mógł bronić 
swoich praw w postępowaniu. 

Reasumując zatem możliwość rozpo-
częcia budowy domu mieszkalnego jedno-
rodzinnego, będzie możliwa po dokonaniu 
zgłoszenia tylko wtedy, gdy budowa ta choćby 
nawet potencjalnie w żaden sposób nie będzie 
naruszać praw i interesów właścicieli działek 
sąsiednich. 

Uproszczenie procedury wpłynie niewąt-
pliwie na przyśpieszenie postępowania. Jak 
do tej pory starostwo miało 65 dni na wyda-
nie decyzji o pozwoleniu na budowę od dnia 
otrzymania kompletnego wniosku. Termin 
ten mógł ulec wydłużeniu, między innymi ze 
względu na konieczność zapewnienia udziału 
w postępowaniu właścicieli działek sąsied-
nich, którzy w rzeczywistości mogli wcześniej 
umrzeć, w związku z czym koniecznym było 
zwieszenie postępowania, do czasu ustalenia 
ich następców prawnych, co nie raz zajmowa-
ło całe lata. W obecnym stanie prawnym zgło-
szenie zamierzenia budowlanego nie jest, w 
sytuacji braku przekroczenia przez strefę od-
działywania obiektu granic działki inwestora, 
oznajmiane właścicielom działek sąsiednich, 
w związku z czym, jeżeli w przeciągu 30 dni 
od daty złożenia kompletnego wniosku, staro-
stwo nie złoży sprzeciwu co do realizacji inwe-
stycji, do budowy będzie można przystąpić, po 
upływie tego terminu uprzednio informując 
nadzór budowlany o terminie rozpoczęcia 
budowy.

Daniel Kajda

NOWELIZACJA USTAWY – PRAWO BUDOWLANE

„ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE” 2015
INFORMACJE DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW
Rozpoczęły się letnie wakacje. Dla dzieci i młodzieży szkolnej to 

czas wypoczynku i zabawy. W dużej mierze od nas – dorosłych zależy, 
aby ten czas był spędzony zdrowo i bezpiecznie. Należy wyposażyć 
dzieci w odpowiednią wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych jakie mogą 
na nie czyhać podczas oddawania się niektórym beztroskim czynno-
ściom i grożących im srogim konsekwencjom.

Rodzicu uświadom swoje dziecko na temat bezpiecznych i higie-
nicznych zachowań podczas wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz 
w czasie wyjazdów wakacyjnych: W trosce o swoje zdrowie, aby: 
• dokładnie myło ręce pod bieżącą wodą przed posiłkami oraz bez-

względnie po każdym skorzystaniu z toalety,
• dbało o higienę osobistą, nie używało wspólnie z innymi osobami 

ręcznika, grzebienia i innych przyborów toaletowych,
• nie piło napojów z jednego pojemnika (butelki, kubka) z innymi 

uczestnikami wypoczynku,
• dokładnie myło surowce (owoce, warzywa) podczas sporządzania 

posiłku, pamiętało o właściwym przechowywaniu żywności, unika-
ło zakupów wątpliwej jakości żywności,

• w razie niepokojących objawów samopoczucia i zdrowia (m. in. 
nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, gorączka) zgłosiło 
dolegliwości rodzicom, opiekunom lub wychowawcom.
Przebywając nad wodą, aby:

• zachowywało się ostrożnie i nie utrudniało kąpieli innym, 
• nie skakało do wody w miejscach nierozpoznanych oraz przestrze-

gało regulaminu kąpieliska,
• słuchało poleceń ratownika i wychowawcy.
Podczas opalania, aby:
• odsłonięte części ciała chroniło kremem zawierającym filtr oraz w 

godzinach największego działania słońca między godziną 10 a 15 
korzystało z cienia,

• chroniło głowę i oczy przed słońcem oraz regularnie piło duże ilo-
ści wody
Uczestnicząc w wycieczkach do lasu, aby:

• z uwagi na kleszcze: nosiło w lesie odpowiednią odzież, zakrywało 
jak najwięcej części ciała, po wizycie w lesie obejrzało całe ciało 
oraz odzież, a w razie zlokalizowania owada zgłosiło to jak naj-
szybciej dorosłemu,

• z uwagi na zagrożenie bąblowicą ostrzec przed zbieraniem i je-
dzeniem jakichkolwiek leśnych owoców oraz grzybów, które mogą 
okazać się trujące.
Ponadto warto wyjaśnić dziecku oraz uwrażliwić, aby stara-

ło się przestrzegać kilku istotnych zasad własnego bezpieczeń-
stwa, i tak:
• nie zbliżało się do obcych zwierząt (psa, kota oraz zwierząt w lesie) 

nawet jeśli robi wrażenie łagodnego (mogą być nosicielami wście-
klizny, toxokarozy lub bąblowicy),

• nie przyjmowało od nieznanych osób jedzenia i napojów,
• zawsze odmawiało, gdyby ktokolwiek proponował mu alkohol, 

narkotyki czy inne środki psychoaktywne, środki zastępcze (do-
palacze) i o takiej sytuacji bezzwłocznie poinformowało rodziców, 
opiekunów lub wychowawców.
Telefony alarmowe do zapamiętania przez dzieci:

*POLICJA - 997 
*POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 
*STRAŻ POŻARNA - 998 
* EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - 112

Więcej informacji na temat bezpiecznych wakacji znajdą Państwo 
na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl/
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Szlakami kultury węgierskiej


