


Drodzy Czytelnicy! 
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia:
Niech świąteczny czas, spędzony w gronie najbliższych, przyniesie wiele radości, ciepła i optymizmu. 
Niech wypełniony będzie spokojem, rodzinną atmosferą i wzajemną życzliwością.
Życzymy także znalezienia czasu na chwilę refleksji. Niech te wielkanocne życzenia, 
pełne nadziei i ciepła, przyniosą sercu zadowolenie dzisiaj i w przyszłości.

Redaktor Naczelny
 wraz z Zespołem Redakcyjnym

Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Szanowni Państwo,
 w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, 
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia

 zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
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UROCZYSTA SESJA 
RADY GMINY

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Cen-
trum Kultury w Łubnicach odbyła się 
tradycyjnie już świąteczno - noworocz-
na sesja Rady Gminy, podczas której w 
miłej atmosferze dokonano podsumo-
wania mijającego roku oraz złożono so-
bie życzenia na nadchodzący 2018 rok.

Już na początku spotkania w 
świąteczny nastrój zebranych wpro-
wadziły piękne kolędy i pastorałki w 
wykonaniu Zespołu Estradowo – Lu-
dowego „Łubnicka Nuta”.

Następnie gospodarz spotka-
nia, przewodniczący Rady Gminy w 
Łubnicach Marian Komasara przy-
witał przybyłych gości. W uroczy-
stej sesji oprócz radnych i sołtysów 
udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu, pracow-
nicy Urzędu Gminy w Łubnicach, 
dyrektorzy placówek oświatowych, 

kierownicy instytucji z terenu gminy, 
przedstawiciele policji, straży i du-
chowieństwa.

W swoim przemówieniu prze-
wodniczący przedstawił informa-
cje dotyczące realizacji budżetu, 
serdecznie podziękował wszystkim 
tym, którzy pracowali z oddaniem 
w mijającym roku na rzecz naszej 
gminy, a także w imieniu własnym 
oraz Rady Gminy złożył najlepsze 
życzenia na Nowy Rok 2018. W 
dalszej części spotkania wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko podziękowa-
ła wszystkim za pomoc, wsparcie 
i zaangażowanie w rozwój naszej 
gminy po czym złożyła życzenia 
wszystkiego dobrego na następne 
365 dni.

Spośród zaproszonych gości 
głos zabrali: starosta staszowski 
Michał Skotnicki, trynitarz o. Piotr 
Graduszewski oraz proboszcz pa-
rafii Beszowa ks. Krzysztof Serafin.

W trakcie uroczystej sesji nie za-
brakło także tradycyjnego łamania 
się opłatkiem oraz toastu za po-
myślność w Nowym 2018 Roku. 

Aneta Śmiszek
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…. Z SESJI RADY GMINYW dniu 27 lutego 2018 roku w sali ob-
rad Urzędu Gminy odbyło się XXXVIII w 
kadencji posiedzenie Rady Gminy Łubni-
ce. Sesję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy Marian Komasara.

Po przyjęciu proponowanego po-
rządku obrad, radni podjęli uchwałę 
w sprawie:
- zmiany uchwały nr XXXIII/106/13 

Rady Gminy Łubnice z dnia 10 
kwietnia 2013 roku w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wy-
sokości stawki takiej opłaty,

- zmian w budżecie gminy na 2018 
rok, 

- wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Łubnice na lata 2018- 
2022,

- wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżaw nieru-
chomości stanowiących własność 
Gminy Łubnice,

- przyjęcia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Łubnice w 2018 r.”.
Ponadto przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Wojciech Skiba i przewod-
niczący Komisji Finansów, Rozwoju 
Gminy i Rolnictwa Marian Gromny 
przedstawili sprawozdania z działal-

ności komisji za 2017 rok oraz plan 
pracy komisji na 2018 rok, po czym 
Rada Gminy zatwierdziła plany pod-
jęciem uchwały. 

Następnie sprawozdanie z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym 
przedstawiła wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko. 

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala

POSIEDZENIA RADY 
RYNKU PRACY

W dniu 18 stycznia oraz 7 marca br. w 
Starostwie Powiatowym w Staszowie odby-
ły się posiedzenia Powiatowej Rady Rynku 
Pracy. W spotkaniu styczniowym uczestni-
czyli starosta staszowski Michał Skotnicki, 
członkowie Rady reprezentujący praco-
dawców, związki zawodowe, samorządy 
gminne oraz organizacje rolnicze, a także 
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w 
Staszowie.

Posiedzenie prowadziła przewod-
nicząca Powiatowej Rady Rynku Pra-
cy Anna Grajko, wójt gminy Łubnice. 
Program spotkania obejmował spra-
wozdanie z działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie za 2017 
roku oraz opiniowanie kierunków wy-
datkowania środków Funduszu Pracy 
w 2018 roku, opiniowanie zasad or-
ganizowania i finansowania aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu w 
2018 roku, opiniowanie planu tak zwa-
nych wydatków fakultatywnych finan-
sowanych ze środków Funduszu Pracy 
w 2018 roku oraz opiniowanie planu 
szkoleń zawodowych na 2018 rok. 
W sprawach różnych przewidziano 
między innymi prezentację publika-
cji podsumowującej przeprowadzo-
ne badania Potencjał kadrowy ryn-
ku pracy w powiecie staszowskim. 
Poszczególne tematy prezentował i 
omawiał Benedykt Kozieł dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Staszowie. 
Na koniec 2017 roku w powiecie sta-
szowskim zarejestrowanych było 2339 
osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia 

wynosiła 7,5%. W 
okresie minionego 
roku liczba bezro-
botnych zmniejszy-
ła się o 551 osób, 
a stopa bezrobocia 
o 1,6%. Łącznie w 
2017 roku finan-
sowano udział w 
różnych formach 
wsparcia 1684 
osób, z których 1312 osób rozpoczęło 
udział w tych formach w 2017 roku.

W dniu 7 marca br., w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Staszowie, odbyło się kolejne posie-
dzenie Powiatowej Rady Rynku Pra-
cy. W programie posiedzenia, które 
otworzyła i prowadziła przewodnicząca 
PRRP, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
znalazły się m.in. informacje dotyczą-
ce: bieżącej sytuacji na lokalnym ryku 
pracy, realizacji aktywnych form prze-
ciwdziałania bezrobociu, a także opinii 
nowych kierunków kształcenia, jakie 
złożyły szkoły ponadgimnazjalne po-
wiatu staszowskiego.

Pierwszy wniosek, z Zespołu Szkół, 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Si-
chowie Dużym, dotyczył uruchomie-
nia kierunku „technik weterynarii”, 
drugi, z Zespołu Szkół im. Oddziału 
Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Po-

łańcu, w sprawie utworzenia kierun-
ku „technik elektryk”. Kolejne dwa 
wnioski wpłynęły z Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Staszowie.  
Podczas posiedzenia na nowego człon-
ka Rady powołano Zbigniewa Błasiń-
skiego, reprezentującego Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Staszowie. 

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.staszowski.eu
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PODSUMOWANIE ROKU 
W POLICJI 

ŚWIĘTOKRZYSKA VICTORIA13 lutego br. w Międzynarodowym 
Centrum Kultur w Kielcach odbyła się 
uroczysta gala „Świętokrzyskiej Victo-
rii”, podczas której poznano zwycięzców 
nagrody. W spotkaniu Gminę Łubnice 
reprezentowali: Anna Grajko wójt gmi-
ny oraz Marian Komasara, pełniący 
funkcję przewodniczącego Rady Gminy. 
W skład kapituły plebiscytu weszli m.in. 
przedstawiciele samorządu wojewódz-
twa, laureaci poprzednich edycji, przed-
stawiciele świata nauki i biznesu oraz 
organizacji pozarządowych.

W kategorii „Przedsiębiorczość” 
nominację otrzymali:
- Altar Sp. z o. o.
- Ekoplon Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k.
- Hotel Słoneczny Zdrój Medical 

Spa & Wellness w Busku-Zdroju
- Niepubliczne Przedszkole Smyk 

oraz Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa, Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława 
Konarskiego w Ostrowcu Święto-
krzyskim

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska we Włoszczowie.

W kategorii „Samorządność” no-
minacje otrzymały:
- Gmina Czarnocin
- Gmina Masłów
- Gmina Pawłów
- Miasto i Gmina Starachowice
- Gmina Strawczyn

W kategorii „Osobowość” nomi-
nowani byli:
- Krystyna Nowakowska - dyrektor 

Centrum Edukacji i Kultury „Szkla-
ny Dom" w Ciekotach, od wielu lat 
zajmuje się animacją i edukacją 
kulturalną w środowiskach wiej-
skich

- Stanisław Nyczaj- emeryt lite-
rat, prezes Kieleckiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich, Czło-
nek Rady Programowej Radia 
Kielce

- prof. zw. dr hab. Jan Pacławski- 

emerytowany Prof. Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
historyk literatury

- Stanisław Rupniewski- prezes Za-
rządu - Dyrektor Generalny Przed-
siębiorstwa PHT „SUPON' Sp. z 
o.o.

- prof. Stanisław Żak- kielczanin, 
nauczyciel akademicki, historyk i 
teoretyk literatury, polityk (senator 
I i II kadencji) publicysta i literatu-
roznawca.

„Świętokrzyska Victoria” to nagro-
da Samorządu Województwa, której 
celem jest promowanie najbardziej 
aktywnych świętokrzyskich samorzą-
dów, przedsiębiorstw i osób - społecz-
ników, działających na rzecz swoich 
środowisk. W każdej z trzech katego-
rii: przedsiębiorczość, samorządność 
i osobowość o statuetkę i prestiżowy 
laur zwycięzcy ubiega się piątka no-
minowanych. 

Aleksandra Stachniak

Podczas narady Komendant 
przedstawił dane dotyczące pracy 
staszowskich policjantów w 2017 

 23 stycznia br. w sali konferencyjnej staszowskiej komendy odbyła się narada 
roczna podsumowująca pracę policjantów w 2017 roku w której wzięła udział Anna 
Grajko, wójt gminy Łubnice. W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, kadra kierownicza Komendy 
Powiatowej Policji w Staszowie, przedstawiciele prokuratury, sądownictwa, samorzą-
dowcy, służb mundurowych oraz zaproszeni goście.

roku. Komendant podkreślił w ja-
kim stopniu mieszkańcy naszego 
powiatu korzystają z „Krajowej 

Mapy Zagrożeń” przekazując nam 
swoje spostrzeżenia na temat bez-
pieczeństwa. Dziękując za facho-
wość i profesjonalizm, Komendant 
podkreślił, że dobra praca poli-
cjantów to również efekt dobrze 
układającej się współpracy z samo-
rządami, które wspierają działania 
mundurowych w różnych przedsię-
wzięciach.

W kolejnej części głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy w swoich 
wystąpieniach podkreślili znacze-
nie dobrej współpracy, które prze-
kłada się na poprawę bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu, widoczne 
w przedstawionych zestawieniach.

Pierwszy Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach 
insp. Artur Bielecki mówił o pracy 
staszowskich policjantów w odnie-
sieniu do garnizonu świętokrzyskie-
go oraz do całego kraju. Kończąc 
swoje wystąpienie Komendant po-
dziękował policjantom i pracowni-
kom za zaangażowanie oraz wkład 
w realizacje zadań służbowych w 
minionym 2017 roku, podziękował 
również przedstawicielom władz 
samorządowych za dotychczasową 
dobrą współpracę i wsparcie. 

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.staszow.swietokrzy-

ska.policja.gov
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KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW

WARSZTAT REFLEKSYJNY Z LSR

31 stycznia br., w Starostwie Powiato-
wym w Staszowie odbyło się posiedzenie 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów z terenu 
powiatu staszowskiego. Obrady otworzył i 
prowadził przewodniczący konwentu wójt 
gminy Bogoria Władysław Brudek.

W programie spotkania znalazły się: 
1. Informacja o planowanych przez 
powiat, wspólnie z gminami, remon-
tach dróg powiatowych, którą przed-
stawił wicestarosta staszowski Tomasz 
Fąfara. Między innymi poinformował, 
że w dniu 6 lutego br, nastąpi otwarcie 
ofert przetargów na przebudowy 2 od-
cinków dróg powiatowych w gminach: 
Bogoria i Osiek. Łączna długość od-
cinków to 2,5 km, a zakładane koszty 
przebudowy wynoszą 2 mln 428 tys. 
zł, z czego 80% zostanie pokryte z 
,,Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata: 
2016-2019”. Pozostałe 20%, solidar-
nie po 10%, przez powiat staszowski 
oraz gminy: Bogoria i Osiek. Oprócz 
w/w wniosków ,,limitowych”, Zarząd 
Dróg Powiatowych w Staszowie przy-
gotował jeszcze 4 wnioski rezerwowe 
na przebudowę odcinków dróg po-
wiatowych w gminach: Łubnice, Ole-
śnica, Staszów i Szydłów. Łączna dłu-
gość tych odcinków wynosi 3,2 km, a 
planowane koszty to: 2 mln 147 tys. 
zł. Ponadto powiat staszowski przesłał 
do wojewody świętokrzyskiego zapo-
trzebowanie na środki z programu 
usuwania skutków klęsk żywiołowych, 
które aktualnie jest rozpatrywane. 
2. Propozycja grupowego zakupu 
paliwa gazowego przez powiat sta-
szowski, gminy i miasta, na lata: 
2019 – 2020, przedstawiona przez 
Artura Pisarczyka z ,,Konsulting” w 
Lipnicy, który także poinformował 
o planowanych oszczędnościach w 
związku z grupowym zakupem tego 
paliwa w latach: 2017-2018. W su-
mie oszczędności te powinny wy-
nieść łącznie około 566 tys. 885 zł. 
3. Wniosek o skoordynowanie ob-
chodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, im-
prez organizowanych przez: po-
wiat, miasta i gminy oraz gminy. 
4. Prośba dyrektora staszowskiego 
szpitala Pawła Wojtasika o wsparcie 
finansowe przez powiat i gminy za-
dania pt. ,,Modernizacja i rozbudowa 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
celem rozwoju sytemu ratownictwa 
medycznego w powiecie staszow-
skim”.

Warsztat ten to efekt prowadzonej 
ewaluacji wewnętrznej strategii Stowa-
rzyszenia, która ma na celu cykliczne 
badanie rezultatów wdrażania LSR i 
funkcjonowania biura Stowarzyszenia. 
Jej wnioski przyczynią się do uspraw-
niania tego mechanizmu, jak również 
podjęcia decyzji o ewentualnej zmia-
nie kierunku działań.

Było to pierwsze tego typu spotka-
nie, które rozpoczęło cykl corocznej 
ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie 
zestawień i danych przedstawionych 
przez pracowników LGD dokonano 
analizy procesu wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego oraz sformułowa-
no rekomendacje na kolejny rok. Ce-
lem warsztatu refleksyjnego była ocena 
działalności Lokalnej Grupy Działania 
,,Dorzecze Wisły" za rok poprzedni. 

Warsztat poprowadził dyrektor biura 
LGD Łukasz Orłowski. Uczestnicy pra-
cowali warsztatowo odpowiadając na 
pytania ewaluacyjne związane z reali-
zacją LSR dotyczące m.in.: osiągania 
wskaźników LSR, procedur naboru, 
skutecznością działań biura. Podczas 
warsztatu zaprezentowano postęp fi-
nansowy i rzeczowy, funkcjonowanie 
LGD oraz biura. Dyskutowano nad 
trafnością wskaźników, jakością skła-
danych wniosków czy adekwatnością 
stosowanych kryteriów wyboru. Na 
podstawie przedstawionych zestawień 
danych LGD dokonano analizy proce-
su wdrażania Strategii Rozwoju Lokal-
nego oraz sformułowano rekomenda-
cje na kolejny rok.

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.dorzeczewisły.pl

Po przedyskutowaniu w/w tematów 
oraz zgłoszonych wniosków dotyczą-
cych poruszonych kwestii obrady zo-

stały zamknięte.
Aleksandra Stachniak

Źródło: www.staszowski.eu

W dniu 21 lutego br. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny, podczas 
którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura pochylili się nad bieżącym pro-
cesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. 
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WALNE 
ZEBRANIE 

CZŁONKÓW 
STOWARZYSZENIA 

ZWIĄZEK MIAST 
I GMIN REGIONU 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DZIEŃ 
PAMIĘCI 

ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH

W dniu 4 marca br. Anna Grajko 
wójt gminy Łubnice miała przyjemność 
uczestniczyć na zaproszenie Przewodni-
czącego Rady Powiatowej w Staszowie i 
NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidar-
ność" w obchodach Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. 

W ramach obchodów odbyła się 
Uroczysta Msza św. w kościele pw. 
WNMP w Oleśnicy w intencji Żołnie-
rzy Wyklętych. Druga część ochodów 
odbyła się w PSP im. Stefana Żerom-
skiego w Oleśnicy, gdzie po otwarciu 
i powitaniu gości odbyła się prelek-
cja dr. Sławomira Maja pt. ,,Młode 
Wojsko Polskie i grupa ,,Mnicha" jako 
przykład działalności organizacji nie-
podległościowej na Ziemi Staszow-
skiej" oraz występy dzieci z repertu-
arem pieśni patriotycznych.

Aleksandra Stachniak

W dniu 20 lutego br. Anna Grajko wójt 
gminy Łubnice uczestniczyła w Kielcach 
w Walnym Zebraniu Członków Stowa-
rzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego. 

Podczas zebrania rozpatrzono 
sprawozdanie z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia oraz wykonanie pla-
nu dochodów i wydatków za 2017 
rok. Ustalono również wysokość 
składki członkowskiej na 2018 rok 
oraz przyjęto plan dochodów i wydat-
ków na rok bieżący. Poruszono rów-
nież kwestię wykorzystania funduszy 
europejskich w ramach programów 
RPO i PROW.

Aleksandra Stachniak
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MOJA KARIERA 
W MOICH RĘKACH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubni-
cach z satysfakcją przekazuje informacje 
dot. realizowanego projektu pn. „MOJA KA-
RIERA W MOICH RĘKACH ”, który realizuje 
od 2 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 
r. na podstawie umowy o dofinansowanie 
realizacji projektu w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Oś 9 - Włączenie spo-
łeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. 
„Aktywna integracja zwiększająca szanse 
na zatrudnienie”. 

Gmina Łubnice na ten cel pozy-
skała dofinansowanie w wysokości 
443.953,50 zł. Łączna wartość projek-
tu to kwota 537.817,50 zł, w tym wkład 
własny Gminy w wysokości 93.864,00 
zł.

Głównym celem projektu jest zwięk-
szenie kompetencji i poziomu wiedzy 
wśród mieszkańców naszej gminy, 
którzy z różnych przyczyn, często nie-
pełnosprawności, problemów rodzin-
nych, społecznych, niskich kwalifikacji 
zawodowych, nie mogą podjąć zatrud-
nienia, cierpią na trwałe bezrobocie, 
są zagrożone ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym. W projekcie wzięło 
udział 21 osób, w tym 2 osoby niepeł-
nosprawne. 

Uczestnicy projektu w ramach kom-
pleksowej i zindywidualizowanej akty-
wizacji społeczno – zawodowej, zostali 
objęci poradnictwem psychologicznym, 
poradnictwem zawodowym (grupo-
wym i indywidualnym) oraz pracą so-
cjalną. Każdy uczestnik uczestniczył w 
różnych formach wsparcia oferowa-
nych w ramach w/w. projektu m.in. w 
kursach zawodowych pn.: „ Kosme-
tyczka + Wizaż + Stylizacja paznokci 
+ Obsługa urządzeń sterylizujących”, 
„Palacz kotłów centralnego ogrzewa-
nia + Eksploatacja urządzeń, instalacji 
i siec elektroenergetycznych o napięciu 
do 1 kV + Obsługa pilarek i wykasza-

rek spalinowych przy pielęgnacji ziele-
ni”, „Przedstawiciel handlowy + prawo 
jazdy kat. B”, „Magazynier/sprzedaw-
ca + obsługa kas fiskalnych + obsługa 
wózków jezdniowych podnośnikowych 
z mechanicznym napędem podnosze-
nia”, „Operator koparko -ładowarki w 
zakresie III klasy uprawnień + Eksplo-
atacja urządzeń, instalacji sieci elektro-
energetycznych o napięciu do 1 kV”, 
„Kucharz + elementy piekarnictwa + 
organizacja przyjęć okolicznościowych 
+ carving + minimum sanitarne”.

Uczestnicy projektu otrzymali na 
własność materiały dydaktyczne i pro-
mocyjne (tj.: podręczniki, długopisy, 
notatniki, itp.) oraz mieli zapewniony w 
ramach ww. projektu catering w posta-
ci bufetu kawowego oraz ciepłego po-
siłku. W ramach projektu uczestnikom 
mieszkających poza miejscem odby-
wania zajęć został zapewniony również 
zwrot kosztów dojazdu. Po zakończo-
nych zajęciach i kursach zawodowych 
uczestnicy projektu otrzymali zaświad-
czenia, uprawienia oraz certyfikaty 
potwierdzające zdobyte umiejętności i 

kwalifikacje zawodowe.
Obecnie 10 osób odbywa staże u 

pracodawców, które pozwolą im zdo-
być niezbędne doświadczenie zawodo-
we na rynku pracy. Staż dla uczestni-
ków projektu zorganizowany w ramach 
projektu unijnego u pracodawców 
pozwolił stażystom na podniesienie 
własnej wartości i wzmocnił ich wiarę 
we własne możliwości. Pracodawcy są 
bardzo zadowoleni z pracy stażystów i 
docenili posiadaną przez nich wiedzę. 
Pracodawcy oraz zadowoleni uczestni-
cy projektu polecają każdemu odbycie 
takiego stażu u pracodawcy po zakoń-
czonym kursie zawodowym, gdyż jest 
bezcennym doświadczeniem. Wszyscy 
zachęcają również do udziału w pro-
jektach unijnych, które są szansą na 
rozwój zawodowy oraz dają możliwość 
znalezienia pracy. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łubnicach przedstawia 
dokumentację zdjęciową podczas od-
bywania stażu uczestników projektu u 
kilku pracodawców z branży usługowej 
na terenie powiatu staszowskiego.

Krystyna Barszcz

Z URZĘDU...



9NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z URZĘDU...

Segregujemy w naszym kraju śmieci od 
kilku lat, ale dopiero od 1 lipca ubiegłego 
roku, dzięki rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska, obowiązuje w Polsce ujednolicony 
system segregacji odpadów. 

Samorządy mają czas do 1 stycznia 
2018 r., aby dostosować system zbiór-
ki do nowych wymagań Ministerstwa. 
Do tej pory każda gmina mogła usta-
lić własny system segregacji. Zbierano 
dane frakcje surowców do różnych, 
odmiennych kolorów pojemników, 
albo prowadzono system segregacji 
z podziałem na tzw. odpady „suche” 
i tzw. „mokre”. Teraz system segrega-
cji będzie jednakowy i nie ważne, czy 
pojedziemy do Gdańska, czy Krakowa 
- będziemy segregować odpady w taki 
sam sposób. 

Wspólny system segregacji odpa-
dów opiera się na segregacji odpadów 
z podziałem na cztery frakcje. Do po-
jemnika bądź worka koloru niebieskie-
go trafi papier, do zielonego – szkło, do 
żółtego – metale i tworzywa sztuczne, 
a do brązowego – odpady ulegające 
biodegradacji tzw. odpady zielone.

Nie wszystkie odpady, które my pro-
dukujemy w naszych gospodarstwach 
domowych, nadają się do selektywnej 
zbiórki. Są takie odpady, które należy 
wyrzucić do kosza bądź worka koloru 
czarnego przeznaczonym na tzw. od-
pady zmieszane.

Dlatego również osoby, które se-
gregują odpady, oprócz kolorowych 
koszów, muszą posiadać pojemnik 
przeznaczony na zmieszane odpady 
komunalne. Do czarnego worka (bądź 
kosza) trafią m.in.: odpady higienicz-
ne (pieluchy, chusteczki), zatłuszczony 
papier, ceramika, szkło stołowe, butel-
ki po olejach spożywczych, paragony, 

zdjęcia, tekstylia oraz resztki jedzenia 
pochodzenia zwierzęcego. 

Nie należy umieszczać, ani w czar-
nym, ani w żadnym innym koszu, który 
posiadamy w domu, odpadów pro-
blemowych, czy w jakikolwiek sposób 
szkodliwych dla środowiska, takich jak: 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
zużyte opony, odpady wielkogabary-
towe np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dy-
wany, wózki dziecięce itp., odpady bu-
dowlane – rozbiórkowe z gospodarstw 
domowych, opakowania po środkach 
ochrony roślin, puszki po farbach i la-
kierach, świetlówki, opakowania po 
smarach i olejach samochodowych. 
Odpady problemowe należy zbierać 
selektywnie, a następnie dostarczyć 
do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, bądź 
wystawić przed posesję podczas mobil-
nej zbiórki odpadów problemowych/ 
wielkogabarytowych. Zużyte baterie 
powinniśmy wrzucać do specjalnych 
pojemników, któ-
re są już prawie w 
każdym sklepie. 
Natomiast prze-
terminowane leki, 
czy butelki po syro-
pach, powinny tra-
fić do specjalnych 
pojemników, za-
zwyczaj umieszcza-
nych w aptekach.

Segregowanie 
nie wymaga od nas 
wysiłku, wystarczy 
tylko trochę chę-
ci, aby selektywna 
zbiórka odpadów 
była zwykłym, co-
dziennym nawy-

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

kiem, a nie tylko nieprzyjemnym obo-
wiązkiem. Dzięki temu, że stosujemy 
selektywną zbiórkę, znaczną część od-
padów można przerobić, albo ponow-
nie wykorzystać. Nie muszą wszystkie 
produkowane przez nas śmieci trafić 
na składowisko, ogromną ilość odpa-
dów, szczególnie opakowań, można 
oddać do recyklingu i wykonać z nich 
nowe potrzebne przedmioty. Pamiętaj! 
Prawidłowa segregacja odpadów ko-
munalnych zaczyna się w domu. Od-
dzielaj zatem surowce od śmieci, które 
nie nadają się do ponownego przetwo-
rzenia.

Segregując odpady przyczyniamy 
się do ochrony naszego środowiska, 
ale segregowanie odpadów przynosi 
nam również korzyści finansowe – se-
gregując, zapłacimy mniej za zagospo-
darowanie odpadów. Jeśli będziemy 
nasze śmieci oddawać tylko w formie 
zmieszanej, rachunek za podatek 
śmieciowy będzie wyższy. Słowem- se-
gregacja się opłaca!

Regionalne Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Rzędowie

Artykuł napisany w ramach realizacji Projektu pn. „Działania w za-
kresie edukacji ekologicznej na rzecz rozpowszechniania prawidłowych 
zasad postępowania z odpadami komunalnymi - konkursy, warsztaty, 
doposażenie RCEE” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
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BAL KARNAWAŁOWY 

Z ŻYCIA GMINY

MIKOŁAJ W ORZELCU DUŻYMW świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym 
16 grudnia 2017 zostały zorganizowane Mi-
kołajki dla dzieci przez stowarzyszenie „JAK 
NIE MY TO KTO?”.

Impreza zaczęła się od robienia 
przez dzieci ozdób choinkowych, które 
potem zawisły na drzewkach. W ocze-
kiwaniu na przyjazd św. Mikołaja dzieci 

zostały poczęstowane pysznymi paczka-
mi przygotowanymi przez panie ze Sto-
warzyszenia.

Mikołaj przyjechał bryczką zaprzężo-
ną w dwa konie, z workiem prezentów 
na które dzieci nie mogły się doczekać. 

Powitanie Mikołaja zaczęło się od wspól-
nego śpiewania piosenek o zimie i Mi-
kołaju. Spotkanie zakończyło się wspól-
nym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. 
Były prezenty, zabawy, zadowolone bu-
zie dzieci, a to jest najważniejsze. 

Jak to już ma w zwyczaju stowarzy-
szenie „JAK NIE MY TO KTO?” w Orzelcu 
Dużym 4 lutego 2018 roku, postanowiło 
zorganizować Bal Karnawałowy dla dzieci 
połączony z warsztatami pieczenia pier-
niczków. Dzieci na bal przybyły wraz z ro-
dzicami, w strojach księżniczek, piratów, 
biedronek, strażaka, a także żołnierza.

Impreza zaczęła się od wspólne-
go robienia ciasteczek, a gdy dzieci 
oczekiwały na wypieki miały okazję 
zrobić maski i korony karnawałowe, 
które ozdabiały według własnego 
uznania. 

Organizatorki balu zadbały o po-
częstunek i różnego rodzaju zabawy. 

Na zakończenie zabawy żadne 
dziecko nie wyszło z pustymi rekami, 
gdyż zabierały do domu zrobione i 
udekorowane przez siebie ciasteczka.

Agnieszka Gil
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16 lutego br. w Centrum Kultury w 
Rytwianach odbyła się uroczysta gala 
podsumowująca realizację projektów w 
ramach Działaj Lokalnie 2017, a także 5 
rocznica funkcjonowania Ośrodka „Dzia-
łaj Lokalnie” w Staszowie.

Wśród kilkunastu grantobiorców z 
powiatu staszowskiego w gali podsu-
mowującej udział wzięła wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko oraz przedstawi-
cielki Koła Gospodyń Wiejskich „Go-
sposia” w Słupcu, które realizowały 
projekt „Zapach pieczonego chleba”. 

Projekt polegał na realizacji 
warsztatów kulinarnych podczas któ-
rych wspólnie był wypiekany chleb 

UROCZYSTA GALA
z przepisów naszych babć, piecze-
nie mięs, robienie sałatek, pieczenie 
ciasta oraz przygotowanie deserów i 
przygotowywanie zdrowej żywności 
wg starej receptury.

Zgromadziliśmy i pokazaliśmy 
różne urządzenia jakie dawniej słu-
żyły do przygotowywania ciasta do 
wypieku chleba. Projekt przyczynił się 
do pielęgnowania dziedzictwa kultu-
rowego naszej małej społeczności lo-

kalnej. Dzięki niemu uczestnicy lepiej 
się poznali współpracując ze sobą.

Realizacja projektu pozwoliła na 
integrację mieszkańców wsi. Świetli-
cowa kuchnia wzbogaciła się o nowy 
niezbędny sprzęt kuchenny.

Serdeczne podziękowania dla 
Pańi Madzi, Ani i Agnieszki – pracow-
ników Ośrodka Działaj Lokalnie za 
pomoc w realizacji projektu. 

Mariola Kalita

Na zakończenie ferii zimowych 24 
lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej w 
Orzelcu Dużym zostały zorganizowane 
warsztaty „Małego Ratownika ” przez 
stowarzyszenie „JAK NIE MY TO KTO?” 
przy współpracy druhów z jednostki 
KSRG Łubnice.

Mimo mroźnej pogody dzieci 
przybyły licznie na spotkanie. Za-
jęcia rozpoczęły się od wspólnego 
oglądania samochodu bojowego 
od środka. Można było poczuć się 
przez chwilę jak strażak. Potem za-
jęcia przeniosły się na salę gdzie 
komendant Włodzimierz Romań-
ski opowiadał o pracy strażaka i 
udzielał instrukcji jak powinno się 
przeprowadzać reanimacje, były też 
pokazy jak to robić. Na zakończenie 
warsztatów dzieci otrzymały dyplo-
my „MAŁEGO RATOWNIKA ”.

Zajęcia zakończyły się piecze-
niem kiełbaski ze strażakami.

Dziękuję druhom za świetnie 
przeprowadzone zajęcia i aby ta-
kich akcji było więcej w każdej 
miejscowości. Dziękuję również An-
nie Grajko wójt gminy Łubnice za 
umożliwienie pokazu ratownictwa 
przedmedycznego przez jednostkę z 
Łubnic.

Agnieszka Gil

WARSZTATY „MAŁEGO RATOWNIKA”

Z ŻYCIA GMINY



13NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

STAMBUŁKI STASZOWSKIE
Firma Handlowo Usługowa Trela 

Paweł to rodzinne przedsiębiorstwo, 
które powstało w 1993 roku, w gmi-
nie Łubnice. Z upływem lat niewiel-
ka rodzinna firma rozrosła się na 
kilka sektorów od handlu, usług aż 
po szeroko pojęty krajowy transport 
drogowy. Lokalnie zaopatrujemy 
naszych klientów, głównie rolników 
w nawozy sztuczne, opał i materiały 
budowlane. Skład materiałów wy-
posażony jest w elektroniczne wagi, 
sprzęt do załadunku i rozładunku w 
miejscu dostawy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów wprowadzono pako-
wanie i sprzedaż węgla workowane-
go. Dla podwyższenia standardów 
naszych usług zbudowano budynek 
biurowo-usługowy o powierzchni 
600m2, który aktualnie jest w trak-
cie wykańczania. Firma prowadzi 
usługi w zakresie krajowego trans-
portu drogowego. Specjalizujemy 
się w transporcie kruszyw, gipsu 
syntetycznego, cementu oraz po-
piołu lotnego do betonów. W skład 
naszej floty wchodzą wysokotona-
żowe wywrotki, ciągniki siodłowe 
z naczepami samowyładowczymi, 
specjalistyczne cementowozy oraz 
ładowarki i koparki. Posiadamy 
zróżnicowane i nowoczesne zaple-
cze logistyczne, obejmujące ponad 
20 jednostek transportowych reno-
mowanych marek. Każdy pojazd 

wyposażony jest w systemy tele-
matyczne zapewniające synchro-
niczny monitoring i przetwarzanie 
danych związane między innymi z 
położeniem, trasą przejazdu, prze-
widywanym czasem 
dostarczenia ładunku 
do klienta oraz wie-
loma parametrami 
powiązanymi z dany-
mi technicznymi po-
jazdów. Prowadzimy 
regularną politykę 
wymiany i rozszerza-
nia taboru. Aktualnie 
większość z naszych 
pojazdów spełnia 
najwyższą normę 
emisji spalin EURO 
6. Istotnym kompo-
nentem sukcesu jest 
terminowość i indy-
widualne podejście 
do potrzeb klientów. 
Działamy komplek-
sowo w oparciu o 
najwyższe standardy 
branżowe.

Nasze osiągnię-
cia doceniane są 
przez partnerów biz-
nesowych, a kom-
petencje potwierdza 
realizacja licznych 
zleceń oraz stałych 
kontraktów na do-

W sobotę 3 marca Staszowska Izba Gospodarcza podczas uroczystej gali wręczyła 
"Stambułki Staszowskie". W kategorii jednostka organizacyjna, która osiągnęła znacz-
ny postęp rozwoju w poprzednim roku nagrodę otrzymała m.in. nasza firma. 

stawy. W roku 2017 flota trans-
portowa przejechała ponad milion 
kilometrów przewożąc 200 tysięcy 
ton różnego rodzaju materiałów. 
W tym roku Firma Handlowo Usłu-
gowa Trela obchodzi 25-lecie. Do-
świadczenie na rynku pozwoliło 
nam uzyskać opinie wiarygodnego 
i solidnego partnera handlowego.

Janina Trela

Z ŻYCIA GMINY
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EDUKACJA

WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

PSP w Budziskach dla WOŚP
Rok 2018 rozpoczęliśmy 

aktywnym uczestnictwem w 
zbiórce pieniędzy na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Inicjatorem 
akcji były uczennice klasy 
VII. Tydzień przed wielkim 
finałem w szkole rozpoczęło 
się zbieranie fantów. Dzięki 
ofiarności uczniów i nauczy-
cieli zgromadziliśmy wspa-
niałą kolekcję rozmaitości. 
Licytacja rozpoczęła się 11 
stycznia o godzinie 9.00. 
Zaangażowanie wszystkich było ogromne. Zgromadzone 
przedmioty niebywale szybko znajdowały hojnych nabyw-
ców. Uczniowie doskonale radzili sobie w nowej dla siebie 
sytuacji. Serca wszystkich otwierały się szeroko, a całości 
towarzyszyła wspaniała atmosfera i świetna zabawa. Licy-
tującą młodzież wspierali aktywnie rodzice i nauczyciele. 
Drobiazgi uzyskiwały oszałamiające ceny i wszystko na 
jakże szlachetny cel. Podsumowanie zorganizowanej ak-
cji wprawiło wszystkich w osłupienie, zebraliśmy bowiem 
1450,30 zł. Kolejnym etapem akcji WOŚP była zbiórka 
pieniędzy do puszek przeprowadzona przez naszych wo-
lontariuszy: Magdę, Elizę i Igora. Mimo przeszywającego 
zimna, tych troje ochotników wytrwale gromadziło fundu-
sze na szczytny cel. Warto wspomnieć o niezwykłej ofiar-
ności ludzi dobrej woli, dzięki którym udało się zebrać te 
imponujące kwoty.

Podsumowanie:
Eliza Kurowska – 1199,03 zł
Magdalena Wolka – 931,13 zł
Igor Oleś – 582,20 zł
Anna Nowakowska – Gromny 1450,30 (kwota z licytacji 
w szkole)

Łączna kwota zebrana przez naszych wolontariuszy 
wyniosła 4162,66 zł.

Za rok również przystąpimy do akcji WOŚP, myślę że w 
dużo większym składzie.

Anna Nowakowska-Gromny

Zabawa karnawałowa
Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak 

i duzi czekają sposobności, aby się wspaniale zabawić. 
Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie zabawa choin-
kowa, która odbyła się w naszej szkole w sobotę 27 stycz-
nia, na którą czekali z wielką niecierpliwością uczniowie, 
zwłaszcza maluchy, które przeżywały to w sposób wyjątko-
wy. Imprezę choinkową prowadziły dwie wspaniałe, nie-
zmiernie zaangażowane animatorki, które potrafiły zor-
ganizować tak ciekawe i pomysłowe propozycje zabaw, 
że dzieci były zachwycone i szczęśliwe. Wśród radosnych 
i rozbieganych maluchów można było znaleźć barwne 
motyle, urzekające księżniczki, czerwone biedroneczki i 
puszyste dynie. Nie zabrakło też odważnych spiderme-
nów, gotowych do pracy strażaków, a nawet pojawił się 
niezwykły Harry Potter, który na wszystkich zrobił ogromne 
wrażenie. Wielką atrakcją okazał się konkurs na najcie-
kawszy strój karnawałowy. Wszystkie przedszkolaki otrzy-
mały wspaniałe nagrody za swój pomysł na wspaniałe 
przebranie i ich radość z uzyskania upominku była nie-
wysłowiona. Wśród starszych uczniów został przeprowa-
dzony konkurs ,,Jaka to melodia'', który również wzbudził 
duże zainteresowanie. Za wspaniałą znajomość muzycz-
nych hitów dzieci także otrzymały nagrody i słodkości. At-
mosfera na balu sprzyjała ciekawej zabawie, było miło i 
radośnie.

Dzień Kobiet
Dnia 8 marca w przedszkolu ,,Szczęśliwe dzieciaki'' 

wszystkie małe kobietki obchodziły swoje święto. 
"Dla was dziś kwiaty i uśmiechy. I pierwszy promień bli-

skiej wiosny. Dzień bez kłopotów i bez trosk. Dużo rado-
ści. Dla mamy, pani, dla dziewczynek, w domu, w przed-
szkolu. Każdego dnia dobry uczynek - to jest od chłopców 
upominek''. 

Takimi słowami Alicja Śmiszek rozpoczęła uroczystość 
tego pięknego święta - Dnia Kobiet. Radosna atmosfera 
panowała już od samego rana. Chłopcy ze szczególnym 
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zaangażowaniem 
starali się, aby 
ten dzień uczynić 
wyjątkowo miłym, 
jako mali dżen-
telmeni wyręczali 
dziewczynki w co-
dziennych obo-
wiązkach - po-
rządkowanie sali 
po zabawie. Pod 
bacznym okiem 
wychowawczyni, 
mali mężczyźni, 
w skupieniu przy-
gotowywali się do 
konkursu ,,Małej 
Miss''. Dziewczyn-
ki zaś musiały za-
prezentować swoje wspaniałe zdolności i umiejętności. 
Udało im się to uczynić wybornie i zaskakująco pięknie. 
Każda mała księżniczka, bo tak można było w tym dniu 
je nazwać, otrzymała cudowną koronę i dyplom uznania. 
Ponadto chłopcy z pomocą oczywiście swojej pani przy-
gotowali i wręczyli dziewczynkom urocze naszyjniki, które 
jeszcze bardziej dodały im czaru i uroku. Radości i uśmie-
chom nie było końca. Małe kobietki czuły się napraw-
dę wyjątkowo, były uśmiechnięte, zadowolone i bardzo 
szczęśliwe.

Dzień Babci i Dziadka
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym 

chłodnych dni, są takie dwa dni w roku, kiedy każdemu 
robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych 
kochanych babć i dziadków. W naszej szkole zapraszanie 
babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest 
tradycją wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto 
Babci i Dziadka to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pe-

łen uśmiechów, wzruszeń, łez, radości. Dnia 22 stycznia 
w grupie najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego 
,,Szczęśliwe dzieciaki'' odbyła się wspaniała impreza. Na 
wstępie dyrektor Agnieszka Telka przywitała wszystkich 
gości ciepłymi słowami. Nauczyciel Alicja Śmiszek wspa-
niale poprowadziła część artystyczną z maluchami. Dzie-
ci pięknie ubrane wyraziły swoją miłość do ukochanych 
babć i dziadków recytując krótkie wierszyki i śpiewając 
piosenki.

Uwieńczeniem całej uroczystości był przepiękny taniec 
w wykonaniu maluchów, który sprawił, że niejednej babci 
i dziadkowi zakręciła się łza w oku. Następnie milusińscy 
wręczyli swoim ukochanym babciom i dziadkom upomin-
ki i laurki przygotowane pod okiem Alicji Śmiszek. Ucznio-
wie klas 0 - I - IV również pięknie zaprezentowali się w 
przygotowanym występie artystycznym. Dzieci z klasy II i 
III wystąpiły jako chórek, prezentując swoje zdolności wo-
kalne i instrumentalne. Natomiast uczniowie z klasy III i 
IV wykonali przepiękny taniec krakowiak, który wszystkim 
bardzo się podobał, a profesjonalne stroje dodały jeszcze 
animuszu. Po zakończonym występie artystycznym wszy-
scy udali się na słodki poczęstunek.

Anna Pawlik, Alicja Śmiszek

Przegląd wyjazdów szkolnych
Luty i marzec w PSP w Budziskach obfitowały w roż-

nego typu wyjazdy. Na początek 6 lutego pojechaliśmy 
do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzę-
dowie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicz-
nych, uczyły się praktycznej segregacji odpadów. Zdobytą 
wiedzę dzieci utrwalały w zabawie. Ostatnim punktem 
pobytu w RCEE była wycieczka po Zakładzie Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. Dziękujemy wspaniałym pra-
cownikom RCEE i do zobaczenia. 
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Nowym doświadczeniem, zdobytym również w cza-
sie wyjazdu była lekcja na temat filmu, która odbyła się 
w kinie Impresja w Połańcu. Maluchy zdobywały wiedzę 
na temat dubbingu, natomiast starsi odkrywali tajemni-
ce efektów specjalnych. Dodatkowym upominkiem dla 
dzieci były projekcje filmów: „Epoka lodowcowa 5” oraz 
„Za niebieskimi drzwiami”. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne lekcje w kinie. W okresie poprzedzającym Świę-
ta Wielkanocne nie można nie odwiedzić Zalipia. W tym 
malowniczym miejscu gościliśmy 6 marca. Wspaniałe 
ornamenty kwiatowe zachwyciły naszą młodzież, która 
następnie aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Owocem 
ich pracy były własnoręcznie wykonane palmy wielkanoc-
ne i pisanki.

Zima w tym roku płatała spore figle, mimo to udało 
się nam aktywnie skorzystać z jej uroków. 7 marca poje-
chaliśmy wraz z uczniami ze szkoły w Łubnicach na stok 
do Konar. Najpierw pod okiem instruktora przypomnieli-
śmy sobie jak postępować z nartami, aby później rozwijać 
swoje umiejętności na stoku. Zjazdom towarzyszyła nie-
ukrywana satysfakcja i radość. Było cudownie! Z pewno-
ścią pojedziemy na narty również w przyszłym roku szkol-
nym. Tymczasem chyba już wszyscy pragniemy pożegnać 
się z zimą.

Wiosna już czeka z kolejnymi wyjazdami, pierwszy już 
niebawem do Opery Krakowskiej. 

Anna Nowakowska-Gromny

Przegląd Kolęd i Pastorałek
"...Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa
Dlatego, żeby podawać sobie ręce
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie
Dlatego, żeby sobie przebaczać..."
Ks. Jan Twardowski 

 
18 stycznia w bożonarodzeniowej scenerii dzieci z od-

działu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Gacach Słupieckich wzięły udział w Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek zorganizowanym przez Centrum Kultury w 
Łubnicach. Wszystkie dzieci z naszego oddziału przed-
szkolnego zaśpiewały piękną, starą pastorałkę pt. "Jezu 
śpij", natomiast Eryk Kowynia indywidualnie zaśpiewał 
pastorałkę pt. "Malusieńki Jezus". W konkursie wzięło 
udział wielu wykonawców z całej gminy. Konkurs prze-
biegał w miłym, świątecznym nastroju. Uroku występom 
dodawały piękne bożonarodzeniowe dekoracje. Zmaga-
nia uczestników Przeglądu oceniało Jury. Poziom jak oce-
niło jury był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy konkursu 
zaśpiewali pięknie. Ostatecznie w kategorii przedszkole 
Grand Prix zdobył Eryk Kowynia.

Na zakończenie najlepsi wykonawcy otrzymali nagro-
dy, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki i dyplomy.

Barbara Kostera 

Disco dla Babci i Dziadka
Babcia i Dziadek to osoby ważne dla każdego dziec-

ka. Jak co roku w naszej szkole ich święto obchodzimy 
uroczyście. Dzieci poprzez swoje występy wyznają miłość 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

i szacunek do swoich dziadków. W tym roku Babcie i 
Dziadkowie zostali zaproszeni na disco w rytmie muzy-
ki disco polo i dance. Uczniowie klas I – III przygotowali 
humorystyczną inscenizację przeplataną znanymi prze-
bojami w własnym wykonaniu. Dzieci podglądały przez 
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lornetki codzienne życie babć i dziadków, ich zajęcia, 
zainteresowania i wypoczynek. Wnuki wszystko zaobser-
wują, a dziadkowie nie spodziewali się, że pociechy do-
strzegą i humorystycznie przedstawią scenki z ich życia. 
Wesoły nastrój nie opuszczał zaproszonych gości również 
w czasie piosenek o tematyce związanej z Świętem Babci i 
Dziadka. Pochlebne i serdeczne słowa zostały przez dzieci 
zaśpiewane na melodię znanych przebojów. Do tańca po-
derwały się nie tylko dzieci, ale także zaproszeni goście. 
Na zakończenie występu klas I –III były życzenia, słodki 
poczęstunek i wykonane przez uczniów upominki – bogato 
zdobione płaskorzeźby w kształcie serca. Dobrego humo-
ru i śmiechu nie zabrakło w czasie występu najmłodszych 
dzieci – przedszkolaków. Maluchy przypomniały Babciom 
i Dziadkom ich młodość. Przenieśli się do okresu swojego 
dzieciństwa, gdzie już w przedszkolu przeżywali pierwsze 
zauroczenia, przyjaźnie, a później miłość, ślub i założenie 
rodziny. Przedszkolaki zaprezentowały kilka piosenek dla 
swoich kochanych dziadków, złożyły życzenia i podarowa-
ły dostojnym gościom na pamiątkę "swoje rączki". Występ 
bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa. 
Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy na podob-
nej uroczystości.

Zofia Gil

To był bal!!!
Karnawał w Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach 

Słupieckich zakończył się bardzo hucznie wspaniałą zaba-
wą choinkową. Uczestniczyły w niej dzieci z klas młodszych 
oraz starsi uczniowie z klas IV - VII.  Zabawa była 
przednia. Do tańca przygrywał zespół muzyczny SEKRET. 
Muzyka grana na żywo przypadła do gustu uczestnikom 
balu, toteż na parkiecie przez większość czasu odbywały 
sie popisy taneczne. Zespół organizował również zabawy, 
które świetnie integrowały wszystkie dzieci - a to pociąg 
do Warszawy, a to popularne "kaczuszki", a to chusteczka 
haftowana... Rodzice przygotowali dla dzieci pyszny pod-
wieczorek, który zregenerował nadwątlone w czasie tańca 
siły.  Bal odbył się tuż przed feriami zimowymi, które 
pozwoliły odpocząć po szaleństwach na parkiecie. 

Renata Domagała

„Cudowny chłopak”
6 lutego 2018 r. uczniowie klas IV-VII wybrali się do 

kina w Mielcu na film pt.: „Cudowny chłopak”.
Film poruszał trudne problemy dotyczące akceptacji 

w grupie rówieśniczej i relacji między członkami rodziny. 
Opowiadał historię 10-letniego Auggiego cierpiącego na 
chorobę genetyczną, która odpowiadała za zdeformowa-
nie jego twarzy. Fabuła filmu była opowiadana z perspek-
tywy kilku osób, które znajdują się w jego otoczeniu.

Uczniowie byli poruszeni i wzruszeni historią chłopca. 
Film stał się doskonałą inspiracją dla wychowawców klas. 
Po skończonym seansie była „obowiązkowa” wizyta w 
McDonaldzie. Wszyscy w doskonałych humorach wrócili 
do domów.

Sławomir Gomuła

Wizyta w kinie - spotkanie ze skrzatami
7 lutego 2018 roku uczniowie klas młodszych obejrzeli 

film "Gnomy rozrabiają" w kinie 3D Cinema w Mielcu. 
Film był komediową animacją o uroczych ogrodowych 
skrzatach, które skrywają pewną tajemnicę. Chloe, Liam 
oraz skrzaty walczyli w obronie świata z żarłocznymi isto-
tami z innego wymiaru. Walka była zacięta i zakończyła 
się sukcesem. Chloe i Liam udowodnili, że bohater tkwi 
w każdym z nas, trzeba go tylko obudzić. Film bardzo 
się dzieciom podobał. Po projekcji filmu pojechaliśmy na 
małe co nieco do restauracji McDonald's. Wyjazd był bar-
dzo udany. Następna wizyta w kinie już wkrótce.

Agnieszka Cyranowska

Pracownia ekologiczno-przyrodnicza

17 maja 2017 r. Gmina Łubnice podpisała umowę z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: 
„ Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole 
podstawowej w Gacach Słupieckich w Gminie Łubnice ” 
realizowanego w ramach Programu dla gmin wojewódz-
twa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologicz-
no – przyrodniczej w szkole podstawowej”.

Źródła finansowania zadania: WFOŚiGW w Kielcach 
– 19921, Gmina Łubnice – 5289,26 zł.

Dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Kielcach w 
naszej szkole powstała pracownia edukacji ekologiczno-
-przyrodniczej. W ramach dotacji został zakupiony sprzęt 
i pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane przez 
uczniów na zajęciach lekcyjnych, podczas realizacji te-
matyki ekologiczno-przyrodniczej ujętej w programach 
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz na zajęciach 
pozalekcyjnych. Na zajęciach pozalekcyjnych treści pro-
gramowe są rozszerzane o zagadnienia z edukacji ekolo-
giczno-przyrodniczej w oparciu o zakupiony sprzęt i po-
moce dydaktyczne. Większość zajęć, które odbywają się 
w pracowni ma charakter doświadczeń i eksperymentów 
i dotyczy zagadnień odnawialnych źródeł energii, zanie-
czyszczenia środowiska, biodegradacji różnych materia-
łów, badania czystości wód, gleby. Niektóre zajęcia odby-
wały się w terenie poza pracownią i wtedy uczniowie mieli 
możliwość wykorzystywania pomocy dydaktycznych do 
badania składników pogody , obserwacji meteorologicz-
nych, badania ozonu w powietrzu, zanieczyszczenia po-
wietrza. Na zajęciach świetlicowych uczniowie korzystali z 
eko-puzzli, gier ekologicznych, które nie tylko uatrakcyj-
niały zajęcia, ale także dostarczały ciekawych wiadomości 
o biologii i trybie życia roślin i zwierząt w ekosystemach 
łąki, lasu, jeziora. To tylko część zadań, jakie zostały za-
planowane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. 



18 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

W dalszym ciągu będą podczas zajęć używane zestawy 
pomocy dydaktycznych według modułów: Ochrona po-
wietrza atmosferycznego, wód, gleb i powierzchni ziemi, 
energia odnawialna, obserwacje, pomiary dydaktyczne, 
inne ( puzzle, plansze, gry i filmy edukacyjne o tematyce 
ekologicznej ). Ponadto będą organizowane konkursy te-
matyczne dla uczniów z wykorzystaniem pomocy dydak-
tycznych, spotkania ekologiczne z udziałem społeczności 
lokalnej, wyjazdy edukacyjne ( stacja uzdatniania wody, 
ścieżka przyrodnicza w Czernicy) oraz wycieczki po naj-
bliższej okolicy w celu obserwacji ekosystemów łąki, lasu, 
jeziora.

Dzięki tak wyposażonej pracowni ekologicznej ucznio-
wie klas I-VII w nowoczesny i ciekawy sposób mogą zdo-
bywać i poszerzać wiedzę ekologiczno-przyrodniczą. 
Realizacja projektu kształtuje zainteresowania uczniów 
ekologią, ochroną przyrody i środowiska, podnosi jakość 
edukacji ekologicznej w szkole podstawowej.

Teresa Dudzińska

Z WIZYTĄ W ELEKTROWNI W POŁAŃCU – ENEA
Pierwszego marca 2018 roku uczniowie klas IV-VII PSP 

w Gacach Słupieckich w ramach programu „Pracownia 
edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawo-
wej” uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do elektrowni 
w Połańcu. Zwiedzanie elektrowni rozpoczęliśmy od za-
poznania się z zasadami bhp. Następnie ubrani w ka-
ski ochronne i kamizelki odblaskowe, ruszyliśmy z prze-
wodnikiem na teren elektrowni. Na początek przewodnik 
przedstawił uczniom krótką historię elektrowni. Prawdzi-
we zwiedzanie rozpoczęło się od miejsca poboru wody 
z Wisły. Dowiedzieliśmy się, jaką rolę woda odgrywa w 
procesie produkcji energii elektrycznej. Kolejne etapy 
zwiedzania elektrowni obejmowały halę turbin, kotły, tzw. 
„ Zielony blok” opalany biomasą, plac biomasy. Przewod-
nik ciekawie i przystępnie opowiadał, jak skomplikowany 
jest proces produkcji energii elektrycznej, w jaki sposób 
elektrownia dba o ochronę środowiska. Poznaliśmy za-
sady wyłapywania szkodliwych substancji spalania węgla 
i zagospodarowywania odpadów. Wycieczka zakończyła 
się wizytą w Centralnej Nastawni Elektrowni, gdzie zapo-
znano nas z zasadami funkcjonowania elektrowni w sys-
temie energetycznym kraju. Wyjazd ten był bardzo cieka-
wy i dostarczył nam dużo wiedzy na temat pracy w takim 
zakładzie jak elektrownia.

Teresa Dudzińska

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

Zabawa na śnieżnym stoku…
W dniu 5 marca grupa 35 uczniów ze szkół podsta-

wowych w Wilkowej i Gacach Słupieckich wybrała się na 
stok narciarski do Konar. Był to ostatni wyjazd w zimowej 
scenerii, gdzie uczniowie po lekcjach z instruktorem pró-
bowali swoich sił na stoku. Po raz kolejny grupa począt-
kujących szybko załapała o co w tym chodzi i na stoku 
raz po raz było widać wesołe twarze mknące w dół sto-
ku. Druga grupa, bardziej zaawansowana, od początku 
pokonywała obie dostępne trasy, a trzygodzinna zabawa 
dała się wszystkim mocno we znaki. Po i w trakcie pobytu 

na stoku gorąca czekolada i posiłek dopełniły szczęścia 
wszystkim uczestnikom. 

Marcin Reczek

MALI WILKOWIANIE
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 29 stycznia br. zapre-

zentowali najpiękniejsze piosenki, przyśpiewki i tańce lu-
dowe pochodzące z różnych regionów Polski. Seniorów, 
rodziców i uczniów przywitała kapela ludowa złożona ze 
wszystkich przedszkolaków, które w rytm lasowiaka zagra-
ły na klawesach, talerzach i tamburynach. Dzieci odważ-
nie i z radością pokazywały swoje umiejętności muzyczne 
i aktorskie, tworzyły zgrany zespół, a stroje i scenografia 
dodawały uroku całemu widowisku. Ulubioną piosenką 
dzieci stał się utwór „Hej, na krakowskim rynku.” Wykony-
wały go z prawdziwym zapałem, a piosence towarzyszył 
taniec Lajkonika. Prawdziwą dawkę humoru podarowały 
inscenizacją wiersza „Piekła babka placek”, gdzie niesfor-
ny dziadziuś nie tylko nie pomaga swojej żonce w piecze-
niu ciasta ale przez swoje roztargnienie psuje całą pracę 
babci. Wnuczęta obdarowały swych dziadków laurkami. 
Na koniec głos zabrała pani dyrektor Bogusława Strzę-
pek, która złożyła gościom serdeczne życzenia. Po czę-

EDUKACJA
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ści artystycznej wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej 
na wspaniały poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców. Dzięki dzieciom, które dostarczyły tyle pozytyw-
nych emocji, wzruszeń i radości, obchody Święta Babci 
i Dziadka pozostaną na długo w pamięci kochanych 
seniorów. 

Izabela Nowak

„Maleńka miłość zbawi świat”
Święta Bożego Narodzenia to dla wielu ludzi najważ-

niejsze wydarzenie roku – okres radości, spokoju i harmo-
nii. Jego korzenie, zwyczaje i tradycje znane nam dzisiaj, 
są bardzo stare. W tym szczególnym czasie obdarowu-
jemy się prezentami, przystrajamy świąteczną choinkę, 
przygotowujemy świąteczną kolację wigilijną oraz bie-
rzemy udział w pasterce. Słusznym stwierdzeniem jest, że 
święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym przeżyciem. 

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej 
są coroczne jasełka, przygotowywane przez uczniów 
pod opieką nauczycieli. 21 grudnia 2017 r. o godz. 
12..00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej ze-
brali się: dyrektor szkoły Bogusława Strzępek, Leszek 

Ziółek sekretarz Gminy 
Łubnice, Zdzisława Witek 
sołtys wsi Wilkowa, Wie-
sław Witek radny gminy, 
proboszcz parafii pw. św. 
Piotra i Pawła w Beszowej 
ks. Krzysztof Serafin, na-
uczyciele, uczniowie i ich 
rodzice.

Piękna scenografia 
wprowadziła zgromadzoną 
publiczność w świąteczny 
nastrój. Wiele wzruszeń i 
przeżyć dostarczyło przed-
stawienie jasełkowe, w któ-
rym młodzież klasy IV i VII 
zaprezentowała własną in-
terpretację historii narodzin 
Jezusa Chrystusa. Sceny 
zaczerpnięte z Biblii zostały 
przeniesione do współcze-
sności. Zgodnie z tradycją 
byli Maryja (Eliza Wnuk) i 
Józef (Karol Strzępek), któ-

rzy w noc narodzenia Maleńkiej Dzieciny szukali go-
spody i pomocy wśród ludzi sukcesu, sportowców, roz-
bawionej młodzieży i bezdomnych. Spektakl zawierał 
dialogi przeplatane nastrojowymi kolędami i pasto-
rałkami. Dojrzały występ młodych aktorów zarówno 
wzruszał, jak i skłaniał do wielu refleksji. Został ciepło 
przyjęty przez zebranych i nagrodzony gromkimi bra-
wami. Nad całością występu czuwały Barbara Siepka 
oraz Monika Pyrz.

Po widowisku dyrektor Bogusława Strzępek złożyła 
wszystkim świąteczne życzenia, do których dołączyli się 
ks. Krzysztof Serafin, Leszek Ziółek oraz Wiesław Witek.

Następnie młodzież klas IV – VII wręczyła zaproszonym 
gościom wykonane przez siebie stroiki świąteczne.

Spotkanie wigilijne zakończyło się wspólnym łama-
niem się opłatkiem oraz składaniem życzeń.

Eliza Wnuk, uczennica kl.VII

Studenci z Indii z wizytą w naszej szkole
17 stycznia 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć dwóch 

studentów, którzy przyjechali do nas aż z Indii!!! Ishansh 
Gupta i Sparsh Chugh, studenci informatyki z uniwersyte-
tu w Delphi, są wolontariuszami podróżującymi po świecie 
w ramach organizacji studenckiej AIESEC. Jest to najwięk-
sza na świecie organizacja prowadzona przez studentów, 
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działająca nieprzerwanie od 1948 roku. W chwili obec-
nej organizacja skupia ponad 80000 członków w 118 
krajach świata. W tym roku po raz pierwszy odwiedzili 
oni również naszą szkołę w Wilkowej. Ishansh i Sparsh 
prowadzili zajęcia z naszymi uczniami przybliżając im 
barwną kulturę oraz tradycje i zwyczaje Indii. Uczniowie 
mieli okazję posłuchać o najpiękniejszych miejscach z 
kraju naszych gości oraz fascynujących historiach z nimi 
związanych. Były łamańce językowe, nauka jogi i bardzo 
dużo śmiechu. Ishansh i Sparsh opowiedzieli nam rów-
nież o swoich wrażeniach i doświadczeniach z podróży 
po Europie. To tutaj w Polsce po raz pierwszy w swoim 
życiu mieli okazję zobaczyć śnieg oraz doświadczyć na-
szej słowiańskiej gościnności. Dla naszych uczniów była 
to natomiast wspaniała okazja do sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych i uświadomienia sobie tego, jak 
ważna jest nauka języków obcych. Na pamiątkę każdy 
z uczniów otrzymał swoje imię wypisane w języku hindi. 
Nie obyło się też bez wspólnych zdjęć, które długo przy-
pominać nam będą to niesamowite spotkanie.

Ewa Czerwiec

„Muzyka moja pasja” 
Muzyka towarzyszy nam w życiu ciągle, praktycznie 

na każdym kroku, dlatego często zastanawiamy się, 
czym ona dla nas jest. Muzyka może być sposobem na 
życie, a także formą spędzania wolnego czasu, relaksu. 
Na pewno jest sztuką komponowaną przez artystów, lecz 
może ją także tworzyć każdy z nas. Niektórzy wręcz do-
dają, że muzyka jest dla nich wszystkim! A czym jest dla 
mnie? Na pewno nie wszystkim, bo piosenka nie przy-
tuli mnie tak jak mama ani nie otrze łez. Muzyka jest 
na pewno moją pasją, którą rozwijam od najmłodszych 
lat. Pozwala wyrażać emocje, najskrytsze uczucia i pra-
gnienia. Wyjątkowo zdefiniował kiedyś to pojęcie Ludwik 
Jerzy Kern, który powiedział: „Czym jest muzyka? Może 
po prostu niebem, z nutami zamiast gwiazd.”

Bez muzyki nasze życie byłoby na pewno puste i mono-

tonne, dlatego cieszę się, że mogę rozwijać swoje wokalne 
umiejętności także w szkole, do której uczęszczam, gdzie 
od dziesięciu lat działa chór „Legato”. Nasz szkolny zespół 
wokalno - muzyczny zrzesza obecnie uczniów klas III – VII. 
Co roku przygotowujemy koncert kolęd i pastorałek, który 
uświetnia jasełka i spotkanie opłatkowe, a także koncert 
zatytułowany: „Muzyka łączy pokolenia” dedykowany na-
szym rodzicom z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty obchodzony 
w naszej placówce podczas festynu rodzinnego.

W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy także za-
prezentować nasze umiejętności wokalne podczas Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek organizowanego corocznie przez 
Centrum Kultury w Łubnicach. W części konkursowej za-
śpiewaliśmy pastorałkę „Blask nad Judeą”, natomiast poza 
konkursem zaprezentowaliśmy dwa utwory: „Wśród nocnej 
ciszy” przy akompaniamencie organów, na których grała 
moja koleżanka Karolina Nasternak z kl. IV, oraz utwór 
„Gdy Pan Jezus się narodził”. W konkursie wywalczyliśmy 
nagrodę Grand Prix w kategorii: Zespół. W naszej kategorii 
wiekowej wystąpili także następujący uczniowie: Roksana 
Nowak z kl. IV, która również otrzymała nagrodę Grand 
Prix w kategorii: Wykonawca, a także Aleksandra Nale-
pa (kl. VII), Zuzanna Brzoza (kl. IV), Natalia Bolon (kl. IV). 
Sukcesem zakończyły się także występy moich młodszych 
koleżanek i kolegów, którzy wystąpili w kategorii klas 0-III. 
Nagrodę Grand Prix otrzymali: grupa „Supełki” z oddziału 
przedszkolnego, duet Amelia Kowalik i Julia Wydra (kl. II) 
oraz solistka Karolina Godos (kl. II). Na scenie zaprezen-
towali się również: Wiktoria Kowalik (kl. II), Zuzanna Kwie-
cień (kl. II), Patrycja Świerk (kl. III), Jessica Dąbrowski (kl. 
III), Vanessa Woś (kl. III), trio Nikola Pytko (kl. III), Patrycja 
Świerk (kl. III) i Roksana Nowak (kl. IV) przy akompenia-
mencie keyboardu, na którym grała Karolina Nasternak.

Pitagoras powiedział kiedyś, że: „Muzyka budzi w sercu 
pragnienie dobrych czynów.” Moim zdaniem jest to naj-
piękniejsza definicja tego słowa.

Róża Buczek, uczennica klasy V

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Z serca dziękujemy!!!
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, peł-

nym chłodnych chwil, są takie dwa dni, jedyne w 
roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To 
święto naszych kochanych babć i dziadziusiów. 
 Dnia 25 stycznia 2018 r. o godzinie 11.00 w Szkole 
Podstawowej w Łubnicach odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przy-
byli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Na uroczy-
stość dotarli również zaproszeni goście: przewodniczący 
Rady Gminy Łubnice Marian Komasara, sekretarz Gmi-
ny Leszek Ziółek, skarbnik Gminy Danuta Lasota. Z tej 
okazji dziewczynki z oddziału przedszkolnego zatańczyły 
nastrojowy taniec do piosenki „Chiquita’’ Abby. Chłopcy 
przebrani za pomocników Mikołaja zaprezentowali taniec 
„Jingle Bells’’. Nie zabrakło piosenek, wierszy i życzeń dla 
dostojnych jubilatów. Występy zostały nagrodzone duży-
mi brawami. Natomiast uczniowie klas I-III przygotowa-
li, pod kierunkiem wychowawców, piękny program arty-
styczny, składający się z piosenek, cudownych tańców ze 

wspaniałymi strojami oraz wierszy. Goście byli poruszeni. 
W oczach niektórych można było dostrzec łzy wzruszenia. 
Występy dzieci zostały również nagrodzone gromkimi 
brawami. Dyrektor szkoły Teresa Komasara złożyła do-
stojnym gościom z okazji ich święta serdeczne życzenia 
dużo, dużo, zdrowia, uśmiechu, radości na każdy dzień 
oraz pociechy z wnucząt. Dla swoich bliskich dzieci przy-
gotowały drobne upominki w postaci laurek. Na koniec 
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wszyscy rozkoszowali się pysznymi tortami domowego 
wypieku, które były jedną z głównych, widowiskowych 
niespodzianek tego spotkania. Atmosfera tej uroczystości 
była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było 
końca. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci jak i dziadków. Serdeczne podziękowania należą 
się rodzicom za pomoc w organizacji akademii. 

Wychowawcy

„Bal na sto par”
Karnawał to czas balów, maskarad i wesołych imprez 

towarzyskich. Toteż i w naszej szkole 26 stycznia, została 
zorganizowana "Choinka" dla dzieci z oddziału przed-
szkolnego, jak i uczniów klas I-III. Zarówno mali, jak i 
duzi nie mogli się doczekać tej zabawy. U rozbawionych 
dzieciaków można było zobaczyć wspaniałe kostiumy 
przedstawiające bohaterów z ulubionych bajek. Wszyscy 
bawili się znakomicie, bo doskonały nastrój dopisywał 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Były korowody, kółecz-
ka i pląsy w parach. Między jednym a drugim przebojem 
uczniowie mogli skorzystać z poczęstunku przygotowa-
nego przez rodziców. Wspaniały klimat podczas zabawy 
robiły "efekty specjalne" - lasery wyświetlające kolorowe 
świetlne gwiazdki. 

To była niezapomniana zabawa karnawałowa, pod-
czas której było dużo śmiechu i radości. Każdy z uczniów 
otrzymał zastrzyk pozytywnej energii, dzięki któremu milej 
jest chodzić do szkoły.

Nauczyciele 

Jasełka
Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Jeśli tak 

uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy tak 

dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś 
jedynym i niepowtarzalnym (św. Jan Paweł II).

21 grudnia 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Łubnicach odbyły się uroczyste Jasełka. Sala gimnastycz-
na wypełniła się biblijnymi postaciami związanymi z wy-
darzeniami narodzin Jezusa Chrystusa, w które wcielili się 
uczniowie naszej szkoły a Gromada Zuchów "Włóczykije" 
przekazała Światełko Betlejemskie na ręce dyrektor szkoły.

Tego dnia nie mogło zabraknąć życzeń i miłych słów. 
Wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd wpro-
wadziły pełen ciepła i sympatii nastrój, który udzielił się 
wszystkim zgromadzonym.

Nad całością przedstawienia czuwały: Beata Gumuła 
i Ewa Bąk.

Sylwia Romańska

Białe szaleństwo
7 lutego 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 

Łubnicach i Gimnazjum uczestniczyli w wyjeździe na narty 
na stoku w Konarach.

Już na samym początku młodzi narciarze zostali po-
dzieleni na dwie grupy ze względu na swe umiejętności 
narciarskie. Grupa początkująca uczyła się jazdy na nar-
tach pod czujnym okiem profesjonalnych instruktorów na 
oślej łączce. Grupa dla której był to kolejny wyjazd, zjeż-
dżała i doskonaliła swe umiejętności na wyższym stoku. 
Wszyscy uczniowie świetnie się bawili, opanowując umie-
jętności jazdy na nartach. Poznali zasady bezpiecznego 
korzystania ze sprzętu narciarskiego oraz stoku. Warunki 
były bardzo dobre i humory dopisywały, co świadczy o 
planowaniu następnego wyjazdu.

Przygoda z nartami przebiegała pod opieką nauczy-
cieli: Joanny Kotlarz, Elżbiety Sroki, Łukasza Łygana oraz 
Anety Wójtowicz – organizatora i kierownika wycieczki.

 Aneta Wójtowicz
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KULTURA

NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE

BABSKIE POPOŁUDNIE 
Z GREYEM

W dniu 18 i 19 stycznia 2018 br. roku 
Centrum Kultury w Łubnicach kultywując 
polską tradycję i propagując śpiewanie kolęd 
zorganizowało Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Była to wspaniała okazja do zaśpiewania i 
wysłuchania pięknych, polskich kolęd i pa-
storałek.

Swoje umiejętności i zdolności wokal-
ne na scenie zaprezentowało 85 uczest-
ników w różnym przedziale wiekowym. 
Artyści zachwycili zgromadzoną publicz-
ność pięknem głosu i oryginalnością 
prezentacji. Dobór utworów oraz walory 
artystyczne wykonawców oceniła komi-
sja konkursowa powołana przez organi-
zatorów przyznając Grand Prix w każdej 
kategorii wiekowej:
- w kategorii przedszkole: Eryk Kowy-

nia (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Gacach Słupieckich) - Grand Prix 
Zespół „Supełki” z Wilkowej - Grand 
Prix zespół

- w kategorii kl. I-III: Karolina Godos 
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Wil-
kowej) - Grand Prix Amelia Kowalik 
i Julia Wydra (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Wilkowej) - Grand Prix 
zespół

- w kategorii kl. IV - VII: Roksana No-
wak (Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Wilkowej) - Grand Prix Chór szkolny 

„LEGATO” z Wilkowej - Grand 
Prix zespół

- w kategorii gimnazjum: Sylwia 
Romańska (Publiczne Gimna-
zjum w Łubnicach) - Grand Prix

- w kategorii dorośli: Anna Raś 
z Wilkowej- Grand Prix Zespół 
„Pacanowianie” - Grand Prix 
zespół
Organizatorem przeglądu był 

Wójt Gminy Łubnice oraz Centrum 
Kultury w Łubnicach.

Wszystkim uczestnikom prze-
glądu serdecznie dziękujemy i 
gratulujemy.

Aneta Śmiszek

Już tradycją stało się, by z okazji 
święta kobiet, panie z terenu gminy Łub-
nice pojechały do Kielc. 

Nie inaczej było w tym roku... 
10 marca 35-osobowa grupa spę-
dziła miło czas w Galerii Echo, a 
wieczorem kobiety obejrzały ostat-
nią część jednego z najbardziej 
oczekiwanych filmów pt. ,,Nowe 
oblicze Greya".

 Zanim opuściliśmy Kielce, każda 
uczestniczka wyjazdu otrzymała słod-
ką niespodziankę wraz z życzeniami z 
okazji ,,Dnia Kobiet". Serdeczne podzię-
kowania dla Anny Grajko wójta gminy 
Łubnice za zapewnienie autokaru. 

Drogie Panie, życzę Wam, aby 
takich dni pełnych radości, uśmie-
chu i beztroski, było 365 w ciągu 
roku, a nie tylko, jeden, 8 mar-
ca...

Aleksandra Stachniak
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KULTURA

FERIADA 2018

Program tegorocznych ferii obej-
mował m.in. warsztaty plastyczne, 
które odbyły się w świetlicy wiejskiej 
w Orzelcu Dużym, Wilkowej, Słupcu i 
Czarzyźnie.

W sali widowiskowej Centrum Kul-
tury odbył się spektakl teatralny o przy-
jaźni i tolerancji pt. „Na końcu świata… 
Przygody Misia i Kacpra pirata” wysta-
wiony przez aktorów z Teatru Edukacji i 
Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 

Spektakl okazał się niezwykle in-
teresujący i dostarczył małym widzom 
mnóstwa wrażeń. Dzieciaki poznały 
pirata Kacpra i jego przyjaciela plu-
szowego misia Pluszobrodego. Z nie-
zwykłym zaangażowaniem przeżywały 
przygody obu bohaterów i dowiedzia-

Centrum Kultury w Łubnicach jak co roku przygotowano szereg atrakcji w ramach 
akcji „Feriada 2018”. Każde ze spotkań było okazją do wzajemnej integracji i dobrej 
zabawy. 

ły się jak wielką moc ma prawdziwa 
przyjaźń. Aktorzy wcielający się w rolę 
bajkowych postaci uświadomili zgro-
madzonym widzom, że przyjaźń to nie 
tylko miłe słowa, ale także poświęcenie. 

W ofercie znalazł się także wyjazd 
do kina „HELIOS” w Kielcach, gdzie 
młodzież obejrzała film „Więzień La-
biryntu”. Młodsze zaś dzieci obejrzały 
bajkę „Pszczółka Maja” w kinie Ci-
nema3D w Mielcu o szalonych i za-
bawnych perypetiach najsłynniejszej 
pszczółki świata, która żadnej przygody 
się nie boi. 

Uczniowie mieli również okazję 
aktywnie spędzić czas na sztucznym 
lodowisku w Stopnicy i podszkolić 
swoje umiejętności jazdy na łyżwach. 
Mali uczestnicy wkładali wiele wysiłku 
i samozaparcia, aby opanować trudną 
technikę jazdy i pokonać strach. Wszy-
scy bawili się znakomicie, próbując z 
ogromną determinacją wygrać z gra-
witacją na lodowisku.

Mamy nadzieję, że czas spędzony 
z Centrum Kultury będzie dla dzieci i 
młodzieży miłym wspomnieniem.
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2018 ROKIEM KOBIET

KULTURA

Ustanowienie przez Sejm 2018 roku rokiem Praw Kobiet ma 
związek z 100 rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych. 28 
listopada w 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym 
potwierdzono, że "prawa wyborcze mają wszyscy obywatele bez 
względu na płeć”. 

Polskie kobiety sobie te prawa wywalczyły. Były zaan-
gażowane w życie obywatelskie, w walkę o odzyskanie 
niepodległości, w PPS-ie ramię w ramię z mężczyznami 
brały udział w akcjach bojowych.

W 1918 prawa wyborcze uzyskały także Niemki i 
Austriaczki, ale Polki były jednymi z pierwszych. Do tego 
czasu, kobiety w Europie były traktowane jako osoby 
drugiej kategorii.

Walka o prawa wyborcze dla kobiet rozpoczęła się 
już w XVIII wieku. Pierwszą "współczesną" wojowniczką 
o prawa wyborcze kobiet była Olimpia de Gouges, któ-
rą ścięto 3 listopada 1793 za przygotowanie w czasie 
Rewolucji Francuskiej Deklaracji Praw Kobiety i Obywa-
telki. Przed I wojną światową o prawa wyborcze walczy-
ły sufrażystki.

Patronką 2018 roku jest też Irena Sendlerowa. 12 
maja minie 10 rocznica śmierci tej wybitnej polskiej 
działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej 
jako kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy 
Żydom „Żegota” przyczyniła się do ocalenia z Holo-
kaustu około 2 500 żydowskich dzieci. Z narażeniem 
życia, heroizmem, w największej konspiracji wyprowa-
dziła dzieci z warszawskiego getta, a następnie znajdo-
wała im schronienie w polskich rodzinach, klasztorach i 
domach opieki. Irena Sendlerowa została uhonorowa-
na w 1965 r. medalem Sprawiedliwej wśród Narodów 
Świata, a w 2003 r. Orderem Orła Białego.

Gminna Biblioteka w Łubnicach inspirując się tak 
ważnymi wydarzeniami, postanowiła ten artykuł po-
święcić literaturze kobiecej. Tytuły wybrane opowiadają 
o kobietach i ich sile.

„Wojna Kobiet”- Sally Amstrong
Średnio raz na minutę w Demokratycznej Republice 

Konga dochodzi do gwałtu. W światowym rankingu to 
drugie najniebezpieczniejsze miejsce dla kobiet – kraj, 
w którym najczęściej dochodzi do nadużyć na tle seksu-
alnym. „Zaszczytną” pierwszą pozycję zajmuje Afgani-
stan. Niewiele dalej plasuje się Kenia. Sally Armstrong, 
wielokrotnie nagradzana dziennikarka, podróżując 
przez szarpane wojenną zawieruchą kraje, docierając 
do pojedynczych głosów, które odważyły się mówić w 
imieniu milionów, tworzy niezwykle poruszający i od-
ważny reportaż, kolekcję prawdziwych historii, które 
składają się na „złamane piękno” dzisiejszego świata. 
Świata, w którym dramat ludzkich istnień na szczęście 
powoli rozjaśnia się perspektywą nadchodzących zmian. 
Kobiety od Nowego Jorku po Nairobi i od Kabulu po 
Caracas zmieniają istniejący stan rzeczy. Na całym 
świecie organizują się, by wyrażać sprzeciw wobec 
gwałtów, zabójstw honorowych, poligamii, kamieno-
wania i dziesiątków innych usankcjonowanych religijnie 
lub kulturowo aktów przemocy przeciwko kobietom. To 
im poświęcona jest ta książka.

„Morderstwo kopciuszka”- Mary Higgins Clark i Alafair Burke
Mary Higgins Clark nazywana jest 

Królowa Suspensu, jej powieści są be-
stsellerami w wielu krajach.

Przez pogrążony w ciemności Lau-
rel Canyon Park biegnie przerażona 
dziewczyna. W panicznej ucieczce 
przed mordercą gubi pantofelek... 
Dwadzieścia lat po tragicznej śmierci 
Susan Dempsey, pięknej i utalentowa-
nej studentki UCLA, Laurie Moran ze 
swoją ekipą bierze na warsztat przy-

padek jej morderstwa w kolejnym odcinku programu „W 
cieniu podejrzenia”. Do udziału zaprasza osoby, które mogą 
przyczynić się do wyjaśnienia zagadki. Ktoś jednak za wszel-
ką cenę próbuje nie dopuścić do realizacji programu…

„ Arabski mąż”-Tanya Valko
Kontynuacja dotychczasowych 

powieści Tanyi Valko. Ulubieni boha-
terowie powracają: Dorota, jej dwie 
córki − Marysia i Daria − oraz ich mę-
żowie: Hamid Binladen, bojownik 
ze światowym terroryzmem, główny 
antagonista fundamentalisty dżiha-
diego Johna, życiowego partnera 
Darii. Tym razem śledzimy losy dwóch 
arabskich mężów, ludzi diametral-
nie różnych, których pokochały pół-

-Arabki. Nie będzie już wątpliwości, kto jest zły, a kto dobry. 
Jak radzą sobie europejskie kobiety w świecie ogarniętym 
krwawą wojną? Jak wygląda codzienność kalifatu, który 
powstał na terenach Syrii i Iraku? Jakie jest miejsce kobiety 
w Państwie Islamskim – czy wszystkie są uciemiężone i po-
krzywdzone, czy może niektóre popierają okrutny porządek, 
narzucony przez szalonych fundamentalistów?

Czy Darii uda się uciec z piekła na ziemi? Czy dżihadi 
John, morderca i sadysta, a zarazem człowiek wybitnie inte-
ligentny, ma jeszcze szansę zejść z przestępczej ścieżki? Czy 
Marysia i Hamid znów wyruszą na poszukiwania krewniacz-
ki? I co na to wszystko Dorota? Dokąd zmierza nasz świat i 
czy to już jego koniec czy dopiero początek przemian?

„Nic nie mów”- Naomi Ragen
Czy wiara może być silniejsza od miłości do własnych dzie-

ci? Gdzie jest granica posłuszeństwa? Kiedy powiedzieć dość? 
Przez uśpione ulice Jerozolimy mknie karetka. W środku o 
życie walczy skatowany chłopczyk. Czy lekarzom uda go 
uratować? Nikt jeszcze nie wie, że matka dziecka siedzi w 
tym samym szpitalu przy łóżku starszego synka, którego 
przywieziono z ciężkimi poparzeniami. Pobożnie recytuje 
psalmy, odmawia wyjaśnień i siódemce swoich dzieci na-
kazuje bezwzględne milczenie. Jakim trzeba być potworem, 
żeby sprowadzić takie cierpienie na własne dzieci? A jeśli ta 
kobieta jest niewinna?

Śledztwo prowadzi detektyw Bina Cedek, matka dwój-
ki małych dzieci. Mozolnie odsłania warstwy tajemnic i 
kłamstw, coraz głębiej zanurzając się w świat kabały i reli-
gijnych sekt, mistycznych tekstów i przerażających rytualnych 
obrzędów, by stanąć twarzą w twarz z przerażającą prawdą, 
która na zawsze może odebrać wiarę w ludzi. Naomi Ragen 
w przejmujący sposób opowiada o ścieżkach niepostrzeże-
nie prowadzących do piekła i ciemności, która mieszka w 
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każdym z nas. Grozę budzi świadomość, że ta historia opar-
ta jest na faktach.

„Kontrakt” – Vladimir Volkoff
Kobieta szukająca wyrafinowanej 

zemsty na mężczyźnie, który ją skrzyw-
dził w przeszłości, wychodzi za niego za 
mąż. Mężczyzna, nie rozpoznający swej 
dawnej ofiary, ma zamiar skrzywdzić ją 
ponownie. I ten trzeci, płatny morder-
ca, wciągnięty przez oboje w niebez-
pieczną grę. Czy stanie się narzędziem 
zemsty, czy wykonawcą wyroku, który 
wydał bezwzględny prześladowca? A 
może przypadnie mu rola kozła ofiar-

nego? Jedno jest pewne: strzelba wisząca na ścianie w 
pierwszym akcie przedstawienia - w końcu wystrzeli.

Vladimir Volkoff proponuje czytelnikowi grę w powieść 
kryminalną. I jak zwykle swoją partię rozgrywa po mistrzow-
sku. To po prostu świetny kryminał.

„Kandydat na ojca”- Susan Elizabeth Phililips
Susan Elizabeth Phillips nigdy nie zawodzi! Każda z jej 

energetyzujących, lekkich powieści to gwarancja poprawy 
nastroju. Jane Darlington od dziecka zapowiadała się na 
geniusza. I jak każdy mały geniusz była potwornie samotna. 
Teraz ma trzydzieści cztery lata, oszałamiającą urodę i dok-
torat z fizyki. I nadal jest sama. Desperacko pragnie dziecka, 
ale nie chce się z nikim wiązać. I nie chce, żeby jej dziecko 
miało takie same problemy jak ona. A to znaczy, że tata nie 
może być zbyt inteligentny... Lucy potrzebuje kogoś niezbyt 
bystrego, niezbyt wykształconego, za to dobrze zbudowane-
go. I wybiera idealnie! Przynajmniej tak się jej wydaje…

Ciepła i wzruszająca historia, a przy tym zabawna. Sama 
autorka mówi: „Piszę, bo życie jest zbyt krótkie, by czytać 
przygnębiające powieści”.

„Zanim się pojawiłeś” – Jojo Moyes
Co robisz, jeśli chcesz uszczęśliwić osobę, któ-

rą kochasz, ale wiesz, że to złamie twoje serce? 
Jest wiele rzeczy, które wie ekscentryczna dwudziestosześcio 
latka Lou Clark. Wie, ile kroków dzieli przystanek autobuso-
wy od jej domu. Wie, że lubi pracować w kawiarni Bułka z 
Masłem i że chyba nie kocha swojego chłopaka Patricka. Lou 
nie wie jednak, że za chwilę straci pracę i zostanie opiekunką 
młodego, bogatego bankiera, którego losy całkowicie zmie-
niły się na skutek tragicznego zdarzenia sprzed dwóch lat. 
Will Traynor wie, że wypadek motocyklowy odebrał mu chęć 
do życia. Wszystko wydaje mu się teraz błahe i pozbawione 
kolorów. Wie też, w jaki sposób to przerwać. Nie ma jednak 
pojęcia, że znajomość z Lou wywróci jego świat do góry no-
gami i odmieni ich oboje na zawsze.

Książka sprzedała się w sześciu milionach egzemplarzy i 
została przetłumaczona na czterdzieści języków. Zabawna, 
poruszająca powieść, która ani przez chwilę nie przestaje 
zaskakiwać.

Zaproponowane tytuły to książki o kobietach i dla kobiet, 
ale nie tylko. Niemniej jedno jest w nich wspólne – wspania-
łe bohaterki, którymi warto się zachwycić i o których warto 
czytać. Każda książka niesie jakieś przesłanie, jakąś wartość 
i nie jest zwykłym czytadłem do poduszki. Zapraszamy do 
biblioteki w godzinach pracy: we wtorek, środę i piątek od 
10:30 do 15:30, a w czwartek od 16:00 do 21:00. Życzymy 
miłej lektury.

Ewa Murdza

Noworoczne spotkanie strażaków
Po raz czwarty w naszej gminie zostało zorganizo-

wane noworocznego spotkania strażaków z wszystkich 
jednostek. Tym razem gospodarzem była jednostka OSP 
Wilkowa.

To jedna z nielicznych okazji by druhowie z naszej 
gminy mogli się spotkać razem, wymienić się doswiad-
czeniami, a przede wszystkim złożyć sobie życzenia świą-
teczno- noworoczne. Nie mogło w takiej okoliczności 
zabraknąć gości, którymi byli: wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko, przewodniczący Rady Gminy Marian Komasara, 
ks. Krzysztof Serafin. W spotkaniu uczestniczyli druhowie 
z jednostek OSP: Beszowa, Budziska, Słupiec, Łubnice 
oraz Wilkowa. 

Spotkanie rozpoczął gospodarz druh Woś witając 
przybyłych gości i życząc wszystkim strażakom i ich ro-
dzinom wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim 
tylu powrotów co wyjazdów. Do życzeń i podziękowań za 
działalność w minionym roku przyłączyli się również wójt 
gminy Anna Grajko z przewodniczącym Rady Gminy 
Marianem Komasarą. O sprawy duchowe zadbał nasz 
proboszcz rozpoczynając spotkanie krótką modlitwą, 
kolędą i połamaniem się opłatkiem.

Całość zakończył smaczny poczęstunek przygotowa-
ny przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej. Za rok 
spotykamy się prawdopodobnie w OSP w Słupcu. 

Mariusz Bolon

WALNE ZEBRANIE
4 lutego 2018 w sali Centrum Kultury w Łubnicach 

odbyło się Zebranie Walne sprawozdawcze. Wzięli w 
nim udział druhowie z jednostki OSP w Łubnicach oraz 
zaproszeni goście.

Przy stole prezydialnym zasiedli Poseł na Sejm RP 
Michał Cieślak, przedstawiciel PSP w Staszowie mł. asp. 
Łukasz Kruk, członek Prezydium Zarządu Powiatowego 
OSP RP w Staszowie Grzegorz Kwietniewski, Wójt Gminy 
Łubnice Anna Grajko, Przewodniczący Rady Gminy Ma-
rian Komasara, Prezes OSP Łubnice Józef Dulęba oraz 
Komendant OSP Łubnice Włodzimierz Romański.

Na początku zebrania po przywitaniu zaproszonych 
gości, zostały odczytane sprawozdania z działalności, 
sprawozdanie finansowe a następnie na wniosek komi-
sji rewizyjnej druhowie udzielili absolutorium zarządo-
wi. Kolejnym punktem zebrania były wystąpienia gości 
oraz dyskusja. Ważnym wydarzeniem była prezentacja 
zakupionych poduszek powietrznych przeznaczonych do 
ratownictwa technicznego, z dofinansowania Funduszu 
Wzajemnej Pomocy Ubezpieczeń Rolników. Podczas ze-
brania w imieniu naszej jednostki uroczyście zostało wrę-
czone podziękowanie dla posła Michała Cieślaka dzięki 
któremu udało nam się pozyskać w/w środki.

Później wszyscy zasiedli przy wspólnym stole do 
wspólnej strażackiej kolacji.

Mariusz Bolon
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W dzieciństwie i pierwszych latach edukacji to rodzice podejmują 
decyzje dotyczące swoich dzieci, wybierają szkołę podstawową i gim-
nazjum, wspierają zainteresowania, pomagają w rozwijaniu uzdol-
nień, wysyłając na dodatkowe zajęcia lub kursy. 

To oni także mają znaczący wpływ na postawy i poczucie 
wartości swoich synów i córek, na to, jakie są ich życiowe ocze-
kiwania, formy spędzania wolnego czasu, marzenia o przyszłej 
pracy i zawodzie. Jak pokazują badania, to także rodzice mają 
największy wpływ na to, jaką ścieżkę kształcenia wybierze ich 
dziecko. 

Wśród pozostałych czynników znajdują się:
- grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego człowieka, 
- nauczyciele,
- sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki od 

miejsca zamieszkania młodej osoby, 
- moda na dany zawód, 
- prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej 

szkoły czy kierunku.
Podjęcie decyzji o tym, co będę robił w życiu jest niezwykle 

trudne. Jak zatem wesprzeć nastolatka w tym wyborze?
Przede wszystkim obserwuj, jakie czynności chętnie wyko-

nuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi 
i rozmawiaj z nimi na ten temat. Rozmawiaj także na temat 
interesujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych czy po-
zaszkolnych. Towarzysz im w codziennych obowiązkach – to 
pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy ma-
rzeń, zawodowych fantazji („Będę sławną piosenkarką, albo 
modelką”) poprzez fazę zainteresowań („Świetnie, gdy mamy 
dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie historie”) do krystalizacji 
pomysłów na siebie („Interesują mnie samochody. Wybiorę 
szkołę zawodową i będę mechanikiem samochodowym”).

Należy bowiem pamiętać, że kluczem do podjęcia właści-
wej decyzji zawodowej jest poznanie samego siebie. Warto po-
święcić czas na zebranie informacji o możliwościach dziecka. 
Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:
- czym interesuje się moje dziecko?
- jakie na zdolności?
- jakie wartości są dla niego ważne?
- jaki ma temperament?
- jakim cechami się charakteryzuje?
- jak sobie radzi z nauką?.

Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej po-
radni, trzeba zapytać lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do 
wykonywania wybranego przez dziecko zawodu. Nie należy 
wybierać zawodu, do wykonywania którego uczeń ma prze-
ciwskazania zdrowotne.

Kolejnym krokiem jest poznanie zawodów. Jeśli Twoje 
dziecko jest zainteresowane jakimś konkretnym zawodem, to 
dobrze jest dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Jakich infor-
macji szukać? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim dobrze 
będzie, jeśli dziecko (rodzic także) dowie się:
- jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawo-

dzie,
- jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych okre-

ślonym zawodem,
- w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawo-

dzie,
- jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie,
- jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje za-

wodowe,
- jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerza-

nia zakresu kompetencji w zawodzie,

- jakie są szanse na znalezienie pracy.
Informacje te można znaleźć w Informatorach o zawodach 

dostępnych w szkole lub w Internecie –np. w wersji elektronicz-
nej na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce Strefa Ucznia i 
w formie programu komputerowego na stronie www.doradz-
twozawodowe.edu.pl. Natomiast informacje o lokalnym i kra-
jowym rynku pracy, np. o zawodach nadwyżkowych (na które 
nie ma zapotrzebowania) lub deficytowych (na które jest zapo-
trzebowanie)znajdziemy w urzędach pracy. Zdobycie aktualnej, 
rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru profesji, 
która dziecka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód 
na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjo-
nujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na 
to, że wybrany zawód okaże się jego pasją. 

Następnym ważnym krokiem w budowaniu kariery zawo-
dowej jest wybór szkoły, a w zasadzie zaplanowanie ścieżki 
edukacyjnej umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do wymarzo-
nego zawodu. Warto zdobyć jak najwięcej informacji o różnych 
typach szkół i możliwościach, jakie oferują. Absolwent gimna-
zjum ma teraz do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 
liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę branżową I 
stopnia.

Informacji o szkołach ponadgimnazjalnych rodzice mogą 
szukać razem z dziećmi.

Warto zajrzeć na wybrane strony internetowe:
- www kuratorium oświaty funkcjonującego w danym woje-

wództwie
- www szkół ponadgimnazjalnych
Są również inne źródła informacji:
- spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
- doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole lub w poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej urzędach pracy, 
- nauczyciele, rodzina, znajomi,
- targi edukacyjne, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych,
- tzw. „Drzwi Otwarte” szkół, akcje promocyjne szkół,
- informatory szkolne, broszury, ulotki,
- prasa lokalna, media,
- tzw. poczta pantoflowa

Do zawodu mogą prowadzić różne drogi. Warto z dziec-
kiem wybrać optymalną. Warto dokonać takiego wyboru szko-
ły, który będzie sprzyjał rozwojowi jego zainteresowań.

Jak pomóc dziecku podjąć trafną decyzję?:
- poproś, by zadało sobie pytania :„Co chcę osiągnąć?” i 

„Jak zamierzam tego dokonać?”. 
- słuchaj, co ma do powiedzenia,
- rozważ z nim wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe 

dla podjęcia decyzji,
- pomóż w przygotowaniu listy możliwych rozwiązań,
- zachęć dziecko do przeanalizowania „plusów” i „minusów” 

każdego rozwiązania,
- pomóż dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie, a ponadto
- chwal za aktywność, wspieraj, akceptuj jego decyzje i po 

prostu bądź z dzieckiem.
Wybór szkoły to pierwszy krok ku samodzielności, zamy-

ka okres dzieciństwa i nauki w szkole ogólnokształcącej – ta-
kiej samej dla wszystkich. Z procesem tym wiąże się potrzeba 
uznania oraz poczucie stawania się dojrzałym członkiem spo-
łeczności. Od tej chwili celem większości młodych ludzi będzie 
samodzielne kształtowanie swojego życia i dawanie sobie w 
nim rady niezależnie od innych. Nasze dzieci dorastają, ale 
cały czas potrzebują naszego wsparcia.

Joanna Kotlarz

JAK POMÓC DZIECKU W WYBORZE ZAWODU I SZKOŁY?
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
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Przegląd kolęd i pastorałek
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Ferie zimowe


