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Z URZĘDU...

…Z SESJI RADY GMINY

W dniu 27 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łubnicach 
odbyła się Sesja Rady Gminy, której przewodniczył Marian Komasara – Przewodniczą-
cy Rady. Po powitaniu wszystkich obecnych osób, stwierdzeniu prawomocności obrad 
i przyjęciu porządku obrad, przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:

-  upoważnienia Wójta Gminy Łubni-
ce do realizacji zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa,

-  zmian w budżecie gminy na 2022 
rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łubnice na lata 
2022-2031,

- wyrażenia zgody na utworzenie 
i przystąpienie Gminy Łubnice do 
Wiślańskiego Klastra Energii. 
Po wyczerpaniu porządku obrad 

Przewodniczący Rady zamknął posie-
dzenie dziękując za przybycie. 

Kolejne posiedzenie Rady Gminy 
miało miejsce 23 maja 2022 roku na 
którym podjęto uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gmi-

ny na 2022 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Łub-
nice na lata 2022-2031. 

Następne spotkanie Rady Gminy 
odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 
roku. 

Obrady rozpoczęto od Raportu o 
stanie gminy Łubnice za 2021 rok. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym raport obejmuje podsumo-
wanie działalności wójta w roku po-
przednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał 
rady gminy, a także obrazuje aktual-
ny stan gminy Łubnice na wszystkich 
polach działalności w roku 2021. 
Rada Gminy Łubnice przyjęła przed-

stawiony raport i jednogłośnie udzie-
liła wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Łubnice. 

Kolejnym tematem sesji było pod-
sumowanie wykonania budżetu za 
miniony rok i udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. Uchwałę poprzedza-
ło zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego oraz sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu gminy za 2021 
rok po czym Rada Gminy Łubnice w 
głosowaniu imiennym jednogłośnie 

udzieliła absolutorium Wójtowi. 
Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko 

serdecznie podziękowała za udzielo-
ne wotum zaufania i absolutorium, 
dziękując za kolejny rok współpra-
cy wszystkim radnym, dyrektorom i 
kierownikom jednostek organizacyj-
nych, sołtysom oraz pracownikom 
Urzędu Gminy, którzy każdego dnia 
realizując obowiązki służbowe dbają 
o to, by budżet Gminy był zrealizowa-
ny na tak wysokim poziomie. Słowa 
wdzięczności skierowała do wszyst-
kich osób, które przyczyniają się do 
tak dynamicznego rozwoju naszej 
małej, lokalnej społeczności, licząc 
na dalszą owocną współpracę. 

Ponadto w trakcie obrad przyjęto 
uchwały w sprawie zmian:
- w budżecie gminy na 2022 rok,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Łubnice na lata 2022-
2031,

- Statutu Gminy Łubnice,
- uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022 - 2026. 
Szczegółowy protokół z obrad 

Rady Gminy oraz Uchwały dostępne 
są na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Łubnice lub w 
Biurze Rady Gminy. 

Henryka Rogala, Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

PIENIĄDZE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU 
„POLSKI ŁAD” PRZYZNANE!

30 maja br. ogłoszono wyniki drugiej 
edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”. Ma on za zadanie pomóc sa-
morządom w realizacji ważnych społecznie 
inwestycji, które ze względu na wysokie 
koszty nie są w stanie zrealizować ich z 
własnego budżetu. 

Gmina Łubnice uzyskała wsparcie 
finansowe w kwocie 9.974.199,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Łubnice - Etap IV kwota 
4.749.699,00 zł;

- budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Łubnice – Etap V kwota 
5.224 500,00 zł.

Zrealizowano kolejne inwestycje w 
ramach programu „Rewitalizacja szan-
są na poprawę atrakcyjności społecz-
no–gospodarczej miejscowości Łubnice” 
finansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
Działanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich.

Zakończono:
- budowę nowej linii oświetlenia 

ulicznego z lampami typu LED, w 
miejscowości Łubnice, wzdłuż dro-
gi krajowej nr 79 oraz wzdłuż drogi 
gminnej w ilości 11 szt.,

- wymianę dotychczasowych 
opraw oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne ze źródłem w po-
staci światła LED na istniejących słu-
pach zlokalizowanych wzdłuż drogi 

gminnej nr 342028T w ilości 6 szt. 
W trakcie realizacji jest remont 

drogi gminnej nr 342029T Łubnice 
– Orzelec Duży poprzez rozbiórkę 
dotychczasowej nawierzchni, kory-
towanie, wykonanie nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych, plantowanie poboczy 
wraz z ich utrwaleniem, wykonanie 
odwodnienia oraz montaż barier 

ochronnych i oznakowania piono-
wego.

Ponad to wyłoniono wykonawcę 
na budowę boiska do siatkówki pla-
żowej oraz pchnięcia kulą dla po-
trzeb uczniów Szkoły Podstawowej w 
Łubnicach jest to firma Spółdzielnia 
Rzemieślnicza w Busku Zdroju.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

„POZNAJ POLSKĘ” – EDYCJA 2022

„PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
W MIEJSCOWOŚCI ŁUBNICE”

Inwestycja obejmowała przebudowę 
istniejącego przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice 
– Słupiec, w tym:

- wymianę nawierzchni z betonu as-
faltowego w obrębie oddziaływa-
nia przejścia,

- przebudowę chodnika z kostki 
brukowej betonowej w obrębie 
oddziaływania przejścia,

- wykonanie oznakowania pozio-
mego w technologii grubowar-
stwowej wraz z wykonaniem pro-
gów akustycznych,

- wykonanie oznakowania piono-
wego aktywnego w postaci znaku 
D-6 "Przejście dla pieszych - kro-
czący ludzik" wraz z kompletnym 
oznakowaniem pionowym,

- montaż dwóch lampy o zasilaniu 
hybrydowym (solar + turbina wia-

trowa) z czujnikiem zmierzchu.
Wykonawca robót: DB Budow-

nictwo Sp. z o.o. z siedzibą: ul Armii 
Krajowej 8, 28-236 Rytwiany

Wartość inwestycji brutto: 89 
900,00 zł. Koszty inwestycji zostaną 
pokryte w 80% z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg, a pozostałe 20% 
solidarnie z budżetu powiatu staszow-
skiego oraz budżetu gmin Łubnice.  

Agnieszka Gajda, Aneta Śmiszek

Gmina Łubnice otrzymała dofinanso-
wanie w ramach przedsięwzięcia Mini-
stra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj 
Polskę” – edycja 2022, na realizację kra-
jowych wycieczek szkolnych o charakte-
rze edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowa-
nia wynosi: 40.100,00 zł.

Wkład własny – wpłaty rodziców 
stanowi: 10.905,00 zł.

Całość przedsięwzięcia 51.005,00 
zł.

Program „Poznaj Polskę” ma na 
celu wsparcie organów w realizacji 
zadań mających na celu uatrakcyj-
nienie procesu edukacyjnego dzieci 
i młodzieży poprzez umożliwienie im 
poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć pol-
skiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc re-
alizację podstaw programowych dla 
szkół. Pozwoli urozmaicić zajęcia lek-
cyjne, dzięki czemu nauka nabierze 

praktycznego wymiaru. Uczenie 
się oparte na praktycznym od-
krywaniu śladów historii, czy też 
eksperymentowaniu w centrach 
nauki stworzy uczniom warunki 
do zdobywania nowych umie-
jętności w niepowtarzalnym śro-
dowisku edukacyjnym. Przedsię-
wzięcie Ministra Edukacji i Nauki 
pn. „Poznaj Polskę” jest częścią 
Polskiego Ładu.

Ministerstwo Edukacji i Na-
uki przyznało dofinansowanie 3 
szkołom podstawowym dla któ-
rych organem prowadzącym jest 
Gmina Łubnice:
- Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Wojciecha Skuzy w 
Łubnicach – 20.000,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Gacach Słupieckich – 
13.000,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Wilkowej – 7.100,00 zł

Ewelina Imiołek
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WSPARCIE Z PROW 
DLA ROLNIKÓW 

I SPÓŁEK WODNYCH

Z URZĘDU...

Do 100 tys. zł dla rolników na ochro-
nę przed ASF i nawet 1 mln zł dla spół-
ek wodnych lub ich związków na zapo-
bieganie podtopieniom

Od 7 lipca do 2 września 2022 
r. można się ubiegać o wsparcie z 
PROW 2014-2020 na Inwestycje za-
pobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji. W tym naborze wprowa-
dzone zostały zmiany – dotyczą one 
spółek wodnych lub ich związków.

Ze wsparcia mogą skorzystać 
dwie grupy. Pierwszą z nich są rol-
nicy, którzy zajmują się chowem lub 
hodowlą co najmniej 50 świń bądź 
zrealizowali zobowiązania rolno-
-środowiskowe w ramach wariantu 
7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, 
i chcą przeprowadzić inwestycje 
chroniące gospodarstwa przed roz-
przestrzenianiem się wirusa afry-
kańskiego pomoru świń, czyli ASF. 
Druga grupa to spółki wodne lub ich 
związki, w których większość człon-
ków stanowią rolnicy, lub w których 
więcej niż połowę zmeliorowanych 
gruntów rolnych objętych działalno-
ścią tej spółki posiadają rolnicy. 

Pomoc wypłacana jest formie re-
fundacji do 80% proc. kosztów po-
niesionych na konkretne inwestycje. 
Natomiast wysokość wpłaconego 
wsparcia zależy od tego, kto się o 
nie ubiega. Jeżeli jest to rolnik, któ-
ry chce chronić swoje gospodarstwo 
przed ASF, to maksymalne dofi-
nansowanie wynosi 100 tys. zł. W 
przypadku gdy o pomoc ubiega się 

spółka wodna lub związek spółek 
wodnych, wsparcie może sięgnąć 
nawet 1 mln zł. 

Wprowadzone w tym naborze 
zmiany dotyczą spółek wodnych lub 
ich związków. Nowe zasady pozwa-
lają im ubiegać się albo o zaliczkę 
(jak było wcześniej), albo o wyprze-
dzające finansowanie kosztów kwa-
lifikowalnych. Oprócz tego mogą 
się starać o zwrot podatku VAT, a w 
szerokim katalogu inwestycji obję-
tych dofinansowaniem znalazły się 
jednostkowe stawki pomocy.

Rolnicy, którzy chcą chronić swo-
je gospodarstwa przed ASF, mogą 
otrzymać pomoc m.in. na utwo-
rzenie lub zmodernizowanie niec-
ki dezynfekcyjnej czy wyposażenie 
gospodarstwa rolnego w urządze-
nie do dezynfekcji. Oprócz tego 
dofinansowaniem objęte jest wy-
konanie inwestycji mającej na celu 
utrzymywanie świń w gospodarstwie 
rolnym w odrębnych, zamkniętych 
pomieszczeniach z oddzielnym wej-
ściem oraz bez bezpośredniego 
przejścia do innych pomieszczeń, w 
których są utrzymywane inne zwie-
rzęta kopytne. Wsparcie dotyczy 

również przebudowy, rozbudowy 
lub remontu chlewni lub budynku 
gospodarskiego funkcjonalnie po-
wiązanego z chlewnią tak, aby w 
ich wyniku możliwe było zdezyn-
fekowanie się osób, które zajmują 
się obsługą świń. Środki finansowe 
można przeznaczyć też na budowę 
lub przebudowę magazynu do prze-
chowywania słomy dla świń oraz za-
kup i wykonanie robót związanych z 
posadowieniem silosu na paszę go-
tową do bezpośredniego spożycia. 
Pomoc można otrzymać także na 
wykonanie ogrodzenia. W tym przy-
padku zwrotowi podlega do 80% 
kosztów określonych według stan-
dardowych stawek jednostkowych, 
które wynoszą:

- 230 zł – w przypadku wykona-
nia metra bieżącego ogrodzenia;

- 2 100 zł – za wykonanie bra-
my;

- 710 zł – za wykonanie furtki.
Spółki wodne lub ich związki 

mogą starać się o wsparcie m.in. 
na zaopatrzenie w sprzęt do utrzy-
mywania urządzeń wodnych służą-
cych zabezpieczeniu gospodarstw 
rolnych przed zalaniem, podtopie-
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Z URZĘDU...

ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH 

II HUFCOWY PRZEGLĄD 
PIOSENKI HARCERSKIEJ 

I TURYSTYCZNEJ

niem lub nadmiernym uwilgoce-
niem spowodowanym przez powódź 
lub deszcz nawalny. Pomocą może 
być również objęte wykonanie ro-
bót, polegających na: 
- przebudowie lub remoncie rowu 

melioracyjnego;

- budowie, przebudowie lub re-
moncie przepustu, progu pię-
trzącego, zastawki lub przepustu 
z piętrzeniem;

- pracach na sieciach drenarskich.
Wnioski do 2 września 2022 r. 

przyjmują oddziały regionalne i biu-

ra powiatowe ARiMR. Można je skła-
dać osobiście lub przez upoważnioną 
osobę, nadać przesyłką rejestrowaną 
w placówce pocztowej bądź w for-
mie dokumentu elektronicznego na 
skrzynkę podawczą ePUAP.

ARiMR 

Z ŻYCIA GMINY

10 czerwca 2022 r. na placu przed 
Centrum Kultury w Łubnicach odbył się II 
Hufcowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i 
Turystycznej. Była to już druga edycja tego 
przeglądu, którego pomysł narodził się w 
czerwcu 2021r., kiedy to po raz pierwszy 
scena w Łubnicach przywitała młodych ar-
tystów. 

W tym roku w całym wydarzeniu 
wzięło udział ponad 70 osób, zarówno 
harcerzy, jak i osób niezrzeszonych. W 
przeglądzie wzięły udział:
- 21. Bogoryjska Drużyna Harcerska 

im. Jędrusiów
- 17. Kurozwęcka Drużyna Harcer-

ska
- Zespół z Hufca ZHP Ostrowiec 

Świętokrzyski
- Gromada Zuchowa Małe Stopy ze 

Staszowa
- Uczniowie z ZPO w Bogorii
- Uczniowie z PSP w Wilkowej.

Przegląd został otwarty krótką 
przemową Komendantki Hufca ZHP 
Staszów – phm. Doroty Gałęzy, która 
przywitała wszystkich uczestników oraz 
organizatorów, a następnie przekaza-
ła głos prowadzącym – pwd. Gabrieli 
Łoch oraz pwd. Kacprowi Kaczmarskie-
mu którzy zaprosili na scenę pierwszych 
wykonawców.

Prezentowane były zarówno pio-
senki typowo harcerskie jak np. Krajka 
czy Bieszczadzki Trakt, ale również nie 

zabrakło piosenek znanym wszystkim 
niezrzeszonym osobom! 

Całe to wydarzenie organizowane 
było przez Centrum Kultury w Łubni-
cach oraz 21. Bogoryjska Drużynę Har-
cerską im. Jędrusiów we współpracy z 
Hufcem ZHP Staszów. Wielkie podzię-
kowania należą się druhowi Mariuszo-
wi Bolonowi – p.o. dyrektorowi Cen-
trum Kultury za wspaniałą organizację 

sceny oraz zaplecza technicznego.
Podczas przeglądu wyświetlane były 

„pocztówki” z pozdrowieniami, w po-
staci krótkich filmów nagranych przez 
harcerskich przyjaciół z różnych re-
gionów, którzy, mimo chęci, nie mogli 
pojawić się na wydarzeniu. Uczestnicy 
uzyskali pozdrowienia m.in. od Ko-
mendanta Chorągwi Kieleckiej – hm. 
Tomasza Rejmera , Komendanta Festi-
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CHWAŁA BOHATEROM

walu Harcogranie, Komendantki Hufca 
ZHP Kielce – Powiat, harcerzy z Kielc 
czy ze Skarżyska-Kamiennej. 

Celem organizacji tego przeglądu 
było przede wszystkim zrzeszenie har-
cerzy z Hufca ZHP Staszów, ale również 
danie szansy osobom niezrzeszonym 
na pokazanie swoich umiejętności mu-
zycznych na scenie, co zdecydowanie 
się udało. Podczas przeglądu, uśmiechy 
nie schodziły z twarzy uczestników. Nie 
brakowało dobrej zabawy i wspólnego 
śpiewania. Mamy nadzieję, że za rok 
spotkamy się już na trzeciej edycji tego 
przeglądu w jeszcze większym składzie!

Gabriela Łoch
21. Bogoryjska Drużyna Harcerska 

im. Jędrusiów

Pod mogiłą na beszowskim cmenta-
rzu grupa rekonstrukcyjna Towarzystwa 
Kościuszkowskiego uczciła honorową 
salwą i zapaleniem znicza poległych 
powstańców bitwy z 20 czerwca 1863r.

Była to również okazja do omó-
wienia organizacji planowanych 
obchodów okrągłej rocznicy w przy-
szłym roku.

Mało znane, nawet miejscowej 
ludności, bitwy pod Gacami i Komo-
rowem były elementem wielkiego 
planu generała Zygmunta Jordana. 
Wyprawa ta miała odwrócić szalę 
zwycięstwa na stronę powstańców.

Omijając blokadę brzegu rzeki 
przez wojska austriackie, o świcie, w 
dwóch partiach, by odwrócić uwagę 
nieprzyjaciela, dwa oddziały gene-
rała Jordana: jeden pod wodzą ma-
jora Edwarda Dunajewskiego, drugi 
zaś dowodzony przez majora Jana 
Popiela - Chruściaka (ps. Chrościa-
kiewicz) rozpoczęły przeprawę przez 
Wisłę. Razem kontynuować miały 
potem marsz w głąb województwa 

sandomierskiego, w kierunku lasów 
staszowskich.

Plan połączenia obu kolumn nie 
udał się. W niewielkiej odległości 
od miejsc przeprawy czekały na 
nie wcześniej już powiadomione 
oddziały wojsk rosyjskich. "Jednak 
już wprzód ktoś zdradził, że pójdą 
tamtędy powstańcy i Moskale byli 
na to przygotowani" - twierdził Jan 
Słomka.

Kolumna majora Jana Popiela - 
Chruściaka, w której znajdował się 
sam generał Jordan, bez proble-
mów przeprawiła się na lewy brzeg 
Wisły. Pod Komorowem oddział zo-
stał zaatakowany przez wojska ro-
syjskie. 15-letni krakowski uczeń, 
Józef Ożegalski, walczący u boku 
Chrościakiewicza, po latach wspo-
minał bitwę: "zostajemy przywitani 
rzęsistym ogniem, kule gęsto świsz-
czą wokół nas, urywając kłosy stoją-

cego zboża, którym się posuwamy. 
Nie pozostajemy dłużnymi odpo-
wiedzi, tylko też sypiemy kulami tak, 
że spędzamy ich z zajętej pozycji i 
wparowujemy do stodół i chałup wsi 
Komorowa (...) 

W końcu nie było innego wyjścia 
tylko z bagnetem w ręku uderzyć na 
nieprzyjaciela i wyprzeć go z zabu-
dowań, zwłaszcza że lada chwila 
mogły mu nadciągnąć posiłki". Pod 
gradem kul nieprzyjaciela więk-
szość jednak cofnęła się, zaledwie 
siedmiu poszło dalej. Wśród nich 
Chrościakiewicz i adiutant generała 
Zygmunta Jordana, hrabia Juliusz 
Tarnowski. "Kula, która trafiła go 
w czoło i ubiła na miejscu, o kilka 
kroków od ostatniego schronienia 
Moskali, już wśród zabudowań fol-
warcznych, wydarła nam ostatnią 
nadzieję zwycięstwa" - raportował 
dla Rządu Narodowego generał 

Z ŻYCIA GMINY
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BIWAK HARCERSKI 
„ŚLADAMI KOŚCIUSZKI”

Jordan. Podjęto decyzję o przebiciu 
się w stronę lasów staszowskich. W 
całodniowych potyczkach i podczas 
powrotnej przeprawy przez Wisłę 
zginęło niemal 200 powstańców. 
Część poległych pochowano we 
wspólnej mogile na cmentarzu w Be-
szowej. Zwieziono tam i pogrzebano 
doszczętnie obrabowane z odzieży 
ciała 72 powstańców, w tym hrabie-
go Juliusza Tarnowskiego. Uczestnicy 
bitwy pod Gacami, wraz z majorem 
Dunajewskim, zostali pochowani na 
cmentarzu w Szczucinie.  Pół roku 
później zwłoki hrabiego Juliusza Tar-
nowskiego zostały przez brata, Jana 
Tarnowskiego, potajemnie przewie-
zione do grobów rodzinnych w pod-
ziemiach kościoła oo. Dominikanów 

w Tarnobrzegu. 
Bitwa z 20 czerwca 1863 r. pod 

Gacami i Komorowem należała do 

ważniejszych w powstańczym zrywie 
Powstania Styczniowego.

Cześć i chwała Bohaterom!
Mariusz Bolon

W dniach 6 – 7 maja w Centrum Kultu-
ry w Łubnicach odbył się biwak harcerski 
Hufca Staszów.

W pierwszym dniu, po zakwatero-
waniu, zuchy i harcerze rywalizowali w 
grach i zabawach przeprowadzonych 
w budynku Centrum. Tematem prze-
wodnim był patron Hufca Tadeusz Ko-
ściuszko.

Bardzo ciekawie wypadł konkurs 
i pokaz na strój kosyniera robiony „z 
byle czego”, inwencja twórcza harcerzy 
przerosła oczekiwania a stroje, które 
powstały były bardzo oryginalne.

Dzień zakończyliśmy wspólnym 
ogniskiem na którym gościliśmy go-
spodarzy naszej gminy Panią  Anne 
Grajko Wójta Gminy Łubnice oraz se-
kretarza gminy Leszka Ziółka.

Sobotni dzień rozpoczęliśmy od 
spaceru po Łubnicach, na którym har-
cerze poznali historię naszej miejsco-
wości, następnie udaliśmy się do Po-
łańca na kopiec Kościuszki, gdzie odbył 
się Piknik historyczny zorganizowany 
przez Towarzystwo Kościuszkowskie w 
Połańcu.

Mariusz Bolon

Z ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Nasze podróże małe i duże
25 marca dzieci ze szkoły w Budziskach udały się na 

wycieczkę do pobliskiego Pacanowa. Na zaproszenie 
z Centrum Bajki wzięliśmy udział w Bajkowym Dniu Te-
atru. Czekając na przedstawienie zwiedziliśmy niedawno 
otwartą rekreacyjną część Centrum Bajki. Dzieci z wiel-
ką radością odkrywały zakątki kompleksu: podziwiały 
zwierzęta w mini zoo i mierzyły się z zielonymi słoniami. 
Liczne obiekty do wspinaczki i ciekawe urządzenia tworzą 
to miejsce niezwykle atrakcyjnym dla małych odkrywców, 
potrzebujących ciągłego ruchu. Po energicznym wstępie 
udaliśmy się na przedstawienie, które wprowadziło nas 
w świat i magię teatru. Zabawne perypetie bohaterów i 
radosna atmosfera zrobiła na dzieciach spore wrażenie. 

Kontynuując nasze podróże tym razem udaliśmy się 
w odwiedziny do Zoo w Leśnym Zaciszu. Wczesnym ran-
kiem dotarliśmy na miejsce by wziąć udział w ciekawej i 
pouczającej wyprawie. Podążaliśmy wyznaczonymi szla-
kami, gdzie mogliśmy obserwować egzotyczne zwierzęta 
w porze karmienia. Niektóre ze zwierząt bardziej były za-
interesowane swoim śniadaniem niż odwiedzającymi, ale 
wiele z nich podchodziło i z zaciekawieniem się nam przy-
glądało. Nie do końca jesteśmy pewni, kto był większą 
atrakcją: zwierzaki dla nas czy my dla zwierząt. Z pośród 
wielu gatunków mieszkających w ogrodzie wielkie zain-
teresowanie i respekt wzbudzał król zwierząt, dostojny i 
majestatyczny lew. Wszystkie zwierzątka wydawały się być 
zrelaksowane i przyzwyczajone do widoku ludzi. Dzieci 
z zaciekawieniem słuchały ciekawostek odczytywanych z 
tablic informacyjnych. Ale i tak największe show skradły 
malutkie i wszędobylskie Nieświszczuki. Te niewielkie gry-
zonie zachwycały każdego swą zwinnością i uroczymi po-
zami podczas jedzenia, a ich przekopy pod ogrodzeniami 
innych zwierząt pobudzały wyobraźnię dzieci i pozwalały 
snuć ciekawe historie. Leśne Zacisze to wspaniałe miej-
sce, które każdemu pozwoli znaleźć coś dla siebie. Ofe-

ruje nie tylko poznanie dzikich zwierząt, ale też możliwość 
bliskiego kontaktu z przyrodą, odpoczynek na trawie w 
cieniu drzew lub relaks na hamakach, poznanie zwycza-
jów lęgowych ptasich rodzin jak też możliwość nakarmie-
nia przeuroczych i ciągle głodnych kozich akrobatów. Na 
zakończenie kompleks oferuje obszerny i zaopatrzony w 
liczne atrakcje plac zabaw, dostosowany do dzieci w róż-
nym wieku, gdzie najmłodsi mogą poszaleć i cieszyć się 
swobodą w towarzystwie licznych oswojonych pawi.

Dzień Matki 

Jak co roku 26 maja obchodzony jest Dzień Matki. 
Święto, które jest wyjątkowym uhonorowaniem wszyst-
kich naszych Mam. Tego święta nie trzeba tłumaczyć 
nawet maluszkom z przedszkola, bo wszystkie dzieci 
wiedzą i czują, że mama to wyjątkowa istota, która ko-
cha ponad wszystko i za nic. Dlatego w naszej szkole, 
chcąc uczcić ten wyjątkowy dzień, przygotowaliśmy dla 
naszych drogich mam uroczysty apel, obfitujący w hu-
mor i wzruszenia. Maluszki z przedszkola przygotowały 
krótki wiersz o zwyczajach swoich rodziców i zaśpiewały 
piosenkę „Jesteś mamo skarbem mym” oraz wręczyły 
swoim ukochanym mamom po róży z bibuły, jako sym-
bol wdzięczności i miłości. Starsze klasy pod czujnym 
okiem p. Teresy Staweckiej przygotowały przepiękne 
i humorystyczne przedstawienie pt: „Jaś i Małgosia”. 
Poza zabawnymi scenami, można było odczytać prze-
słanie jak ważna jest w naszym życiu RODZINA i co 
może nas czekać jeśli nie będziemy słuchać rodziców. 
Dzieci bardzo poważnie podeszły do prób i występu, 
co zostało nagrodzone wielkimi brawami i wzruszeniem 
zaproszonych gości. 
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Dzień Dziecka
Jednym z najbardziej wyczekiwanych świąt w życiu 

każdego malucha jest Dzień Dziecka, który zazwyczaj ob-
fituje w niespodzianki i prezenty. My również chcąc uczcić 
ten wyjątkowy dzień dla naszych wychowanków, posta-
nowiliśmy wraz z rodzicami zorganizować dzieciom wy-
jątkowe atrakcje. Wielką frajdę sprawiła dzieciom duża 
dmuchana zjeżdżalnia, która dostarczyła sporo ruchu i 
radości. Oprócz głównej atrakcji jaką była zjeżdżalnia, 
dzieci mogły poszaleć w gąszczu baniek mydlanych oraz 
za sprawą magicznych kredek i farb przeobrazić się w 
motyla, pirata, Spidermana lub księżniczkę. Dla zgłod-
niałych serwowana była kiełbaska z grilla a na deser ulu-
biona wata cukrowa i popcorn. Po tak atrakcyjnym dniu 
zmęczone ale szczęśliwe dzieci udały się na odpoczynek.

Agnieszka Piotrowska

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Dzień Marchewki
W ramach promocji zdrowego stylu życia zorganizo-

waliśmy w przedszkolu Święto Marchewki, w tym dniu 
dzieci ubrały pomarańczowe stroje. Do przedszkola 
przybył szczególne zwierzątko- Zajączek, który uwielbia 
marchewkę. Dzieci powitały gorąco miłego gościa, który 
opowiedział im bajkę i zapoznał ze swoimi zwyczajami, 
żywieniowymi. Zając zaprosił najmłodszych do wspólnej 
zabawy. W ramach podziękowania dzieci wręczyły mu 
koszyk marchewek. Nie zabrakło również tego warzywa 
dla przedszkolaków. Wspólnie zrobiliśmy surówkę, która 

smakowała wybornie. Zakończeniem zajęć „marchew-
kowych” były zagadki, zabawy, piosenki, a także piękne 
prace plastyczne. Zajęcia miały na celu zachęcić dzieci do 
chrupania tego zdrowego warzywa i częstego spożywania 
go w różnych postaciach. 

Wycieczka do Kurozwęk
9 czerwca przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do 

Kurozwęk. Maluchy z ochotą wyruszyły w drogę. Humory 
dopisywały, pogoda również. Po przyjeździe na miejsce 
zobaczyliśmy piękny pałac, który obecnie jest w remoncie. 
Największą atrakcją dla przedszkolaków była przejażdżka 
safari wozem wśród bizonów. Dzieci zobaczyły z bliska 
rodzinę bizonów wraz z młodymi. Te potężne zwierzęta 
wzbudziły zachwyt naszych milusińskich. Mieliśmy także 
okazję posłuchać opowieści i ciekawostek z życia tych 
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zwierząt oraz dotknąć kawałek skóry z sierścią. Można 
było również podziwiać inne zwierzęta: kucyki, osły. Na 
zakończenie wycieczki dzieci częstowały się pizzą.  Sma-
kowała wybornie. W dobrym nastroju, pełni wrażeń wró-
ciliśmy do przedszkola. 

Wycieczka do ECB Pacanów
W pogodny majowy dzień przedszkolaki z PSP w Łub-

nicach odwiedziły Europejskie Centrum Bajki w Pacano-
wie. Celem wycieczki było uzupełnienie naszej wiedzy na 
temat soli. Dzieci z ciekawością słuchały i oglądały efek-
towne doświadczenia podczas warsztatów „Tajemnice 

soli”. Przedszkolaki mogły się dowiedzieć między innymi 
dlaczego jajko tonie w słonej wodzie, jak rosną kryształy, 
czy woda z solą przewodzi prąd elektryczny, czy można 
robić inhalację z wykorzystaniem soli kuchennej i inne. 
Najbardziej interesujące były doświadczenie z wykorzy-
staniem ciekłego azotu. Podczas warsztatów dzieci miały 
okazję przekonać się czy lody o smaku słonego karmelu 
są dobre oraz spróbować słonych chrupek karmelowych. 
Na koniec przedszkolaki udały się do kina obejrzeć cie-
kawą bajkę. 

Prima Aprilis w naszej szkole
1 kwietnia każdego roku obchodzimy tak zwany „dzień 

żartów”. Prima aprilis, bo o nim mowa, na trwałe wpisał 
się w tradycję wielu krajów, m.in. Polski. W naszej szkole 
postanowiliśmy też wykorzystać ten dzień do robienia we-
sołych żartów i zabaw.  Myślę, że to nam się udało.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
4 kwietnia - w rocznicę urodzin Hansa Christiana An-

dersena -obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci. Święto zostało ustanowione w 1967 roku, aby 
popularyzować i promować czytelnictwo najmłodszych. 
Uczniowie naszej szkoły lubią czytać  i często korzystają z 
zasobów szkolnej biblioteki dlatego postanowiliśmy dołą-
czyć się do promowania i popularyzowania tej idei.
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Z wizytą w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

7 kwietnia dzieci klas 1-3 odwiedziły buskich straża-
ków. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze specyfiką 

i miejscem pracy strażaków, samochodami pożarniczymi 
oraz sprzętem będącym na ich wyposażeniu. Uczniom 
przekazano informacje dotyczące zagrożeń jakie mogą 
wystąpić podczas pożaru oraz zasad zachowania się pod-
czas wystąpienia zagrożenia. W trakcie prowadzonych 
zajęć na sali edukacyjnej „Ognik” dzieci dowiedziały się w 
jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary, poru-
szono także tematykę kształtowania prawidłowych zacho-
wań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 
promowano bezpieczną zabawę i wypoczynek. Ponadto 
zostały omówione zasady wzywania straży pożarnej pod-
czas występowania zagrożenia życia lub zdrowia i przeka-
zywania informacji na międzynarodowy numer alarmowy 
112. Na zakończenie wizyty strażacy zaprezentowali wy-
posażenie wozów strażackich oraz sprzętu pożarniczego. 
Przez chwilę dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi straża-
cy przymierzając hełm i wsiadając do wozów strażackich.

26 kwietnia - Spotkanie ze stróżami prawa
Nasi goście z Komisariatu Policji w Połańcu - dziel-

nicowy sierż. szt. Marcin Kwiecień oraz mł. asp. Adrian 
Kwiecień scharakteryzowali uczniom zjawisko cyberprze-
mocy i hejtu w Internecie. Przypomnieli dzieciom zasady 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 
Omówili skutki zamieszczania zdjęć czy filmów w Interne-
cie oraz poinformowali, że nikt nie jest w sieci anonimowy. 
Podczas spotkania policjanci poruszyli także tematykę od-
powiedzialności prawnej osób nieletnich. Funkcjonariusze 
omówili z uczniami zasady bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, między innymi stosowanie elementów odblaskowych 
i prawidłowego oświetlenia. Uczniowie zadawali wiele in-
teresujący pytań i bardzo aktywnie włączali się w rozmowę.

W trosce o środowisko
„Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną 

tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma więcej 
zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie 
ma więcej ludzi…”

Fundacja Ratujmy Pszczoły przeprowadziła akcję na te-
renie całej Polski sadzenia drzew pyłkodajnych. Posadzo-
no ponad pół tysiąca różnego gatunku drzew kwitnących 
- miododajnych. Uczniowie naszej szkoły z pełnym zaan-
gażowaniem dołączyli się do tego przedsięwzięcia. Szko-
ła otrzymała 10 sadzonek drzew od fundacji, które dzieci 
wraz z wychowawczyniami posadziły w pobliżu szkoły. Wie-
rzymy, że nasza praca w przyszłości przyniesie korzyści dla 
całej okolicy.
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Mobilne Planetarium „Mój Kosmos”
Naszą szkołę odwiedziło Mobilne Planetarium. Ucznio-

wie zobaczyli jak powstał wszechświat, galaktyki, układ 
słoneczny i zobaczyli ruch planet. Projekcja odbyła się 
w specjalnej kopule o kształcie kuli, która daje wrażenie 
przestrzeni kosmicznej. W czasie pokazów lektor tłuma-

czył zagadnienia z zakresu przyrody, fizyki i astronomii. 
Takie połączenie rozrywki z interesującą formą nauki bar-
dzo się wszystkim podobało.

Dzień Rodziny
W Szkole Podstawowej w Łubnicach Dzień Rodziny to 

naprawdę huczne święto. W tym roku rozpoczęty częścią 
artystyczną w wykonaniu grup przedszkolnych i klas 1-3 
dzień z godziny na godzinę przynosił kolejne atrakcje. 
Efekt? Świetna i niechętnie kończona zabawa. Zaproszeni 

na uroczystość rodzice oraz goście mogli obejrzeć wystę-
py swoich dzieci, które z zaangażowaniem zaprezentowa-
ły bliskim montaż słowno-muzyczny. Na scenie wystąpili 
wszyscy uczniowie szkoły klas młodszych, oraz przedszko-
laki. Artyści dali prawdziwy aktorsko-taneczny popis, który 
wywołał gromkie brawa publiczności. Były życzenia i sło-
wa podziękowania dla rodziców, a przy tym, jak można 
się było spodziewać, wiele wzruszeń. Dzień Rodziny to nie 
tylko występy, ale też naprawdę rodzinne, wspólne spę-
dzanie czasu. Po części artystycznej wszystkie dzieci mogły 
zjeść watę cukrową oraz popcorn. Rodzice przygotowali 
dla wszystkich gości stół zastawiony przeróżnymi słodko-
ściami oraz gorące napoje.
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Wycieczka Kraków
Wycieczki szkolne to zawsze wielka radość dla uczniów. 

Nie tylko bawią i uczą, ale też pozwalają na urozmaice-
nie nauki oraz oderwanie się od szkolnej ławki. W dniu 5 
maja 2022 uczniowie klas 1-3 brali udział w jednodnio-
wej wycieczce do Krakowa z programu Ministra Edukacji 
i Nauki „Poznaj Polskę”. Celem wycieczki było poznanie 

zabytków i historii Krakowa, o których rozmawialiśmy na 
lekcjach oraz integrację i relaks uczniów. O godz. 7:30  
rano wyruszyliśmy do Krakowa. Podczas jazdy w autoka-
rze panowała miła atmosfera, wszyscy śmiali się, rozma-
wiali, robili zdjęcia oraz jedli swoje smakołyki, a mieliśmy 
ich sporo. Etapy naszej wyprawy to: Muzeum Lotnictwa 
Polskiego, Ogród Doświadczeń, Stary Rynek, Sukiennice, 
Kościół Mariacki oraz Wzgórze Wawelskie. Spacer po za-
bytkowym „mieście królów” dostarczył nam pięknych wra-

żeń i długo pozostanie w naszej pamięci. Zaopatrzeni w 
pamiątki szczęśliwie wróciliśmy. Wycieczka "chociaż jed-
nodniowa" dała nam wiele radości, dużo wrażeń i wiedzy.

Wycieczka Kielce
17 maja uczniowie klas I - III wraz z nauczyciela-

mi, uczestniczyli w wycieczce szkolnej  Kielce – Chęciny 
z programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. 
Zaczęliśmy od Centrum Edukacji Geologicznej w Kiel-
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cach. Zajęcia o charakterze edukacyjnym rozpoczęły się 
od zwiedzania Galerii Ziemi. Przewodnik zapoznał dzieci 
z roślinami i zwierzętami jakie były na Ziemi w okresie 
dewońskim. Ich ślady możemy znaleźć dzisiaj w skałach 
otaczających Kielce. Uczniowie samodzielnie wykona-
li pamiątki z kamienia. Szlifowali ręcznie kawałki skały, 
aż stały się gładkie i błyszczące. Potem pojechaliśmy do 
Muzeum Wsi Polskiej w Tokarni. Oprócz dobrej zabawy 
były ukazanie dzieciom warunków życia ludzi w dawnych 
czasach. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wiado-
mości, o tym jak wyglądało życie ludzi wiele lat temu, w 
jakich warunkach żyli, jak przygotowywali jedzenie, zwie-
dzały i podziwiały stare chaty, zagrody, wiejską szkołę, 
kuźnię, aptekę, dom lekarza, dawny sklep, wiatrak, młyn, 
obserwowały zwierzęta domowe w niektórych zagrodach. 
Dzieci brały również udział w warsztatach lepienia z gli-
ny. Ostatnim punktem wycieczki był Zamek Królewski w 
Chęcinach. Mogliśmy zachwycać się widokiem ruin zam-
ku, które są symbolem regionu świętokrzyskiego. Dziel-
ni uczniowie zadowoleni wrócili z wycieczki z ciekawymi 
wrażeniami i plecakami pełnymi pamiątek.

Tak świętowaliśmy pierwszy dzień lata
21 czerwca uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki  

powitały  pierwszy dzień astronomicznego lata w sposób 
bardzo pracowity. Na terenie szkoły wzdłuż ogrodzenia 

dzieci zasiały nasiona mieszanki kwiatów, które w fazie 
kwitnienia wabią pszczoły i motyle. Całą akcję mogli-
śmy zorganizować dzięki życzliwości  Pani Ewy Nowak z 
Centrali Nasiennej w Kielcach – punkt sprzedaży Słupia 
Pacanowska, która podarowała nasionka roślin. Wszyst-
kie dzieci wraz z Panią Dyrektor oraz  nauczyciele bardzo 
dziękują.

Paulina Kosińska

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

Witaj Wiosno!
W dniu 1 kwietnia 2022 r. uczniowie klas I-III uczest-

niczyli w uroczystym powitaniu Wiosny, zorganizowa-
nym przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Dla 
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dzieci przygotowano wiele 
atrakcji. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się 
przygotowana dla nich 
strefa warsztatowa: Kozi 
ogródek, Eko – ludki, kwia-
ty z balonów. Uczniowie 
zwiedzili również wysta-
wę „Bajkowy świat”. Brali 
udział także w konkursie 
na najbardziej kreatywną „ 
Eko marzannę”. Wszystkie 
zaprezentowane Marzanny 
były bardzo pomysłowe, 
dlatego też wszystkie szkoły 
i przedszkola biorące udział w konkursie otrzymały vo-
ucher na pobyt w „Parku Akademii Bajki”. 

Korzystając z vouchera 15 czerwca klasy te odwiedziły 
ponownie Pacanów, aby wypocząć po całorocznej nauce i 
zasmakować trochę szaleństwa. Dzieciaki pospacerowały 
po kozim parku, zjadły lody i resztę czasu spędziły w par-
ku rozrywki. Tam mogły korzystać z dostępnych atrakcji. 
Największym zainteresowaniem cieszył się park linowy 
z tunelami zjazdowymi. Wszyscy bawili się znakomicie, 
choć niektóre atrakcje wymagały odwagi. Nasi uczniowie 
zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do domu. Dziękujemy or-
ganizatorom za moc wrażeń i wspaniałą zabawę.

Agnieszka Cyranowska, Zofia Gil

Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas I-III wybrali się 

do kina Cinema 3D w Mielcu na film „Jeżyk i przyjacie-
le”. Wyjazd do kina był dla dzieci zaskoczeniem, utrzy-
many był przed nimi w tajemnicy. Film opowiadał o parze 
przyjaciół zamieszkujących leśną polanę – Mili i Mędrku. 
Dzielna jeżyczka i przebojowy wiewiór wyruszają w po-
dróż pełną niebezpieczeństw by uratować leśne stworze-
nia, którym na skutek suszy zabrakło wody. Musieli sta-
wić czoła wielu trudnościom, ale ich misja skończyła się 
sukcesem. Udowadniają, że nawet będąc małym, można 
zostać wielkim bohaterem. Podczas seansu były momenty 
pełne śmiechu i takie, które wzbudzały wzruszenie. Szybka 
akcja oraz muzyka sprawiły, że wszyscy z zaciekawieniem 
oglądali film. Dopełnieniem niespodzianki były przepysz-
ne lody. Wyjazd sprawił dzieciom wiele radości. 

Agnieszka Cyranowska

Z wizytą w Krakowie
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8 czerwca 2022 roku uczniowie klas I-III wraz ze swo-
imi wychowawcami udali się na wycieczkę do Krakowa. 
Zorganizowana ona została w ramach przedsięwzięcia 
Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Program ten 
jest wsparciem dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań 
mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. 
Przedsięwzięcie umożliwia poznanie środowiska przyrod-
niczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnię-
cia polskiej nauki.

Na początku udaliśmy się do muzeum gier kompute-
rowych, w którym poznaliśmy historię ewolucji i rozwoju 
gier na przestrzeni lat. Kolejną atrakcją była wizyta na 
lotnisku w Balicach. Weszliśmy na taras widokowy i ob-

serwowaliśmy przyloty i odloty samolotów, a dodatkowo 
pani przewodnik opowiedziała nam mnóstwo ciekawo-
stek. Następnie udaliśmy się do samego Krakowa.

Zwiedziliśmy zabytkowe budowle Krakowa: Kościół 
Mariacki, Barbakan, Bramę Floriańską oraz Muzeum Na-
rodowe w Sukiennicach. Odwiedziliśmy również smoka 
wawelskiego, a później spacerkiem Plantami razem z pa-
nem przewodnikiem udaliśmy się do podziemi Sukiennic. 
Tam poznaliśmy historię miasta. Na koniec mieliśmy oka-
zję wysłuchać na żywo hejnału, który rozległ się z wieży 
Kościoła Mariackiego. Przywieźliśmy mnóstwo wrażeń i 
ciekawych pamiątek. 

Jolanta Cepil, Ewelina Chłodnicka

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
6 czerwca 2022 roku dzieci z 

oddziału przedszkolnego w Wilko-
wej brały udział w I Świętokrzyskiej 
Olimpiadzie Sportowej Przedszko-
laka na szczeblu powiatowym, 
która została zorganizowana w 
Rytwianach przez Świętokrzyskie 
Kuratorium Oświaty. W sportowych szrankach stanęły 
przedszkolne drużyny z Bogorii, Oleśnicy, Staszowa, Ry-
twian, Osieka i Wilkowej. I choć przygotowania do roz-
grywek sportowych trwały od dłuższego czasu, występ 
naszej reprezentacji ze względu na niepełny skład zawod-
ników stanął pod znakiem zapytania. Pomimo trudności 
postanowiliśmy nie rezygnować z udziału w rozgrywkach, 
pokazać sportowego ducha walki i dobrze się bawić. W 
końcu smutno byłoby nie wystartować w zawodach, do 
których od wielu tygodni trenowaliśmy skoki w dal, rzuty 
do celu, sztafetę, tor przeszkód, toczenie piłki slalomem 
i to dosłownie w pocie czoła. Poza tym sport to nie tylko 
kształtowanie tężyzny fizycznej, ale także rozwijanie od-
porności psychicznej dzieci. Rywalizacja sportowa stwarza 
okazję do tworzenia atmosfery współpracy i współzawod-
nictwa w zespole, a także do poznawania i przestrzega-
nia zasad fair play i właściwego dopingu sportowego. 
Chociaż nasza drużyna nie podlegała ocenie sędziów na 
przyjętych w regulaminie zasadach, to dzieci mogły spró-
bować swoich sił w każdej konkurencji i niejednokrotnie 
cieszyć się z indywidualnych sukcesów, pokonując rywali. 

Mali zawodnicy wrócili z olimpiady zmęczeni, ale zado-
woleni, z nagrodami, dyplomami, medalami i pucharem 
za udział w olimpiadzie.

Izabela Legawiec

Piękna nasza Polska cała
,,Piękna nasza Polska cała, 

Piękna, żyzna i niemała, 
Wiele krain, wiele ludów, 

Wiele stolic, wiele cudów,…”
Wincenty Pol

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 
pn. „Poznaj Polskę” Publiczna Szkoła Podstawowa w Wil-
kowej otrzymała dofinansowanie jednodniowej wyciecz-
ki do Krakowa. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia 
uczniowie podczas wycieczki mogli praktycznie odkrywać 
ślady historii, poznawać Polskę, jej środowisko, tradycje, 
zabytki kultury i osiągnięcia polskiej nauki. Wycieczka 
odbyła się 26 kwietnia 2022 r. i uczestniczyło w niej 33 
uczennic i uczniów z klas IV – VIII PSP w Wilkowej oraz 
trzech opiekunów: panie Bożena Głogowska, Ewa Czer-
wiec i pan Marcin Reczek. Zwiedzanie miasta rozpoczę-
liśmy od Wzgórza Wawelskiego i Smoka Wawelskiego. 
Potem był spacer Traktem Królewskim, ulicą Kanoniczą 
i Grodzką. Oglądaliśmy Pałac Arcybiskupów, Collegium 
Maius, Rynek Główny z Wieżą Ratuszową, Sukiennice, 
Kościół Mariacki. Mieliśmy okazję wysłuchać hejnału z 
Wieży Mariackiej, która zwana jest niekiedy Wieżą Stra-
ży, Budzielną, Alarmową lub Hejnalicą. To jedyna wieża 
na świecie, z której od przeszło sześciuset lat przez całą 
dobę co godzinę trębacz gra hejnał na cztery strony świa-
ta. Następnie skierowaliśmy się w stronę ulicy Floriańskiej 
z Bramą Floriańską, Barbakanu oraz Placu Matejki z Po-
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mnikiem Grunwaldzkim. Po obiedzie w restauracji i za-
kupie pamiątek przejechaliśmy do Ogrodu Doświadczeń 
im. Stanisława Lema. Tam zapoznawaliśmy się z urządze-
niami demonstrującymi zjawiska fizyki, ekspozycją geo-
logiczną „Geo-gródek”, ekspozycją sensoryczną „Zapa-
chowo”, zielonym labiryntem z cytatami Stanisława Lema 
– „Lem-birynt”. Kolejnym etapem wycieczki było lotnisko 
Kraków Balice, taras widokowy i ścieżka pasażera korzy-
stającego z transportu lotniczego. 

Wszystkie założone cele wycieczki zostały zrealizo-
wane. Uczennice i uczniowie mogli empirycznie badać 
zjawiska fizyczne. Wpłynęło to na rozwój ich zdolności 
postrzegania, kształtowania wyobraźni i myślenia oraz 
przyczyniło się do utrwalenia zdobytej wiedzy. 

Bożena Głogowska, Ewa Czerwiec

,,Świat jest jak książka…” – św. Augustyn

Kornel Makuszyński powiedział: ,,Gdzie nie ma książ-
ki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której ni-

czym wypełnić nie można(…). Człowiek więdnie bez do-
brej książki, jak więdnie kwiat bez słońca…”. Umiejętność 
czytania to prawdziwy skarb. Czytanie pomaga rozwijać 
myślenie, język i słownictwo, uczy wyrażać myśli, uczu-
cia, rozumieć innych, ćwiczy pamięć. Czytanie pozwala 
odnieść sukces nie tylko w szkole, ale i w dorosłym ży-
ciu. Czytając poszerzamy swoją wiedzę o innych krajach, 
kulturach, historii, przyrodzie. Święta związane z książką, 
czytelnictwem i biblioteką to między innymi Międzynaro-
dowy Dzień Książki dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień 
Wolności Prasy, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 
Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, Święto Uwalniania Książek. 

17 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Wilkowej odbył się uroczysty występ uczennic i uczniów 
propagujący czytelnictwo. Opiekunką i reżyserem tego 
przedsięwzięcia była pani Bożena Głogowska. Scenariusz 
zawierał treści podkreślające wartość literatury popular-
nonaukowej w życiu człowieka. Zachęcał również do po-
znawania świata, innych kultur, historii i geografii państw. 
Występ urozmaicony był tańcami i piosenkami zachęcają-
cymi do podróży. Podróżowanie pozwala doświadczyć no-
wych rzeczy, zmienić otoczenie. Dzięki podróżowaniu po-
szerzają się horyzonty. Możemy też poznać nowych ludzi, 
nieznane miejsca i skryte w nich historie, dowiedzieć się 
przy tym czegoś ciekawego o kraju, regionie, kontynencie. 
Przygotowując się do podróży warto sięgnąć do książek.

Bożena Głogowska

Roksana Nowak i Wiktoria Złotnik 
finalistkami Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy Chemicznej UJ!
W tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Chemicznej 

z Wydziałem Chemii UJ uczennice klasy VIII Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wilkowej - Roksana Nowak i Wik-
toria Złotnik uzyskały tytuł finalistek.

Ranga osiągnięć Roksany i Wiktorii jest tym większa, 
że w bieżącym roku szkolnym obydwie uczennice zostały 
laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Olimpiada Wiedzy Chemicznej organizowana jest 
przez Uniwersytet Jagielloński - Wydział Chemii oraz Fun-
dację Nauki i Wiedzy pod patronatem Ministra Edukacji i 
Nauki. Jej celem jest umożliwienie uczniom zainteresowa-
nym chemią sprawdzenie swoich umiejętności i wiadomo-
ści oraz rozpoznanie szczególnie utalentowanych uczniów 
w dziedzinie chemii na wczesnym etapie edukacyjnym.

Olimpiada jest trzyetapowa, dwa pierwsze etapy od-
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były się zdalnie na platformie Edukator.pl, a etap III - fina-
łowy odbył się 19 marca 2022 roku w siedzibie Wydziału 
Chemii UJ w Krakowie. Wyjazd do Krakowa był możli-
wy dzięki staraniom pani dyrektor Beaty Szczęsnej oraz 
przychylności pani wójt Anny Grajko - za co serdecznie 
dziękujemy.

W tegorocznej edycji olimpiady wzięli udział ósmokla-
siści z ponad tysiąca szkół, a do finału zakwalifikowało się 
180 uczniów z całej Polski – wśród nich znalazły się nasze 
utalentowane uczennice i zdobyły tytuł finalistek.

Udział w tym wydarzeniu był ogromnym przeżyciem 
dla młodych uczestniczek, a także okazją do zwiedzenia 
nowego kampusu uniwersyteckiego. Uczennice mogły 
również zobaczyć eksponaty zgromadzone w Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - jego zaczątek stanowiła 
aparatura doświadczalna stosowana przez Karola Ol-
szewskiego. Nasze wychowanki z dużą uwagą oglądały 
aparat z 1884 r. służący do skroplenia gazów wykonany 
według projektu profesora Karola Olszewskiego, który 
jako pierwszy na świecie skroplił tlen. Profesor był uzna-
nym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie krioge-
niki. Wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadził w 
sposób nowoczesny. Był także inicjatorem Kółka Chemi-
ków, które wydało skrypt „Chemia nieorganiczna” – wy-
kłady profesora Olszewskiego. Nasze uczennice z wielkim 
zainteresowaniem czytały ten oryginalny, ręcznie spisany 
skrypt z 1912 roku. 

Niewątpliwie udział w olimpiadzie wzbogacił nie tylko 
wiedzę naszych podopiecznych, ale również wpłynął na 
ich rozwój osobisty. 

Roksano, Wiktorio, jesteśmy z Was dumni! Gratuluje-
my uzyskanych wyników oraz życzymy dalszych sukcesów 
i powodzenia w rozwijaniu pasji!!!

Wyrazy uznania należą się także rodzicom naszych 
finalistek, którzy włożyli trud w wychowanie wzorowych, 
sumiennych dzieci i wpojenie im właściwych wartości. 
Gratulujemy Państwu!

Mam nadzieję, że udział naszych uczennic w tak pre-

stiżowym konkursie będzie stanowić zachętę dla innych 
młodych ludzi, aby nie bali się sięgać po laury, rozwija-
li swoje pasje i konsekwentnie dążyli do wyznaczonego 
celu.

Opiekun uczestniczek Olimpiady Chemicznej: 
Elżbieta Sroka

Sandomierz
18 maja 2022 r. odbyła się wycieczka klas 2 i 3 szko-

ły w Wilkowej do Sandomierza. Zwiedzanie Królewskie-
go Miasta rozpoczęliśmy od Zamku Sandomierskiego. 
Następnie zwiedziliśmy gotycką Katedrę pod wezwaniem 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w której znajdują 

EDUKACJA
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się arcydzieła sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej wielu epok 
historycznych. Kolejnym punktem programu był Dom 
Długosza oraz Collegium Gostomianum - jedna z naj-
starszych szkół świeckich w Polsce. Dotarliśmy na Rynek, 
otaczany przez 31 kamienic. W jednej z nich zwiedziliśmy 
galerię ,,Świat Ojca Mateusza”. W Zbrojowni Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej mogliśmy na własnej 
skórze poczuć ciężar, z którym zmagał się każdy rycerz. 
Chłopcy z ochotą przymierzali zbroję rycerską, czy husar-
ską oraz mogli przekonać się, ile waży miecz, czy szabla. 
Również dziewczynki mogły poczuć klimat zamierzchłych 
czasów przymierzając wytworne suknie mieszczek i ary-
stokratek. 

W następnej kolejności przeszliśmy przez Ucho Igielne, 
czyli ostatnią istniejącą furtę w murach obronnych Sando-
mierza oraz zobaczyliśmy Kościół św, Jakuba. Przeszliśmy 
słynnym wąwozem św. Jadwigi. Zwieńczeniem wycieczki 
był rejs statkiem po Wiśle. Wyjazd został zorganizowany 
w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki ,,Poznaj 
Polskę”.

Grażyna Żak

Dzień bez plecaka

Zgodnie z propozycją uczniów starszych klas, Dzień 
Dziecka stał się w tym roku Dniem Bez Plecaka. Najpierw 
wylosowano kolory ubrań, w których trzeba było przyjść 
do szkoły. Oprócz stroju w wylosowanej barwie należało 
przynieść podręczniki, zeszyty i przybory szkolne w niety-
powym naczyniu, bądź opakowaniu. I tak 1 czerwca przy-
niesiono książki we ,,wszystkim”, co nie jest plecakiem. 
Były to więc wózki dziecinne, koszyki piknikowe i na zaku-
py, garnki, szuflady, wypożyczone wózki z supermarketu, 
tobołki i wiele, wiele innych. Akcja zakończyła się pełnym 
sukcesem, pomysłów nie brakło, było za to bardzo za-
bawnie i wesoło.

Grażyna Żak

Z wizytą u Koziołka Matołka 
w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie

Tego samego dnia dzieci z przedszkola oraz młodsze 
klasy wyruszyły na spotkanie z przygodą w towarzystwie 
Koziołka Matołka.

Tym razem spędziliśmy czas w rekreacyjnej części 
ośrodka, korzystając m.in. z parku linowego, labiryntu, 
zjeżdżalni, mini zoo i innych atrakcji. Nie zabrakło rów-

nież smakołyków. Zawsze chętnie i z ogromną radością 
odwiedzamy Pacanów.

Szczęśliwi i uśmiechnięci, z prezentami od Koziołka 
Matołka, powróciliśmy do szkoły.

Grażyna Żak

W gościnie u Czerwonego Kapturka w Połańcu
Korzystając z zaproszenia nauczycieli połanieckiego 

przedszkola, 2 czerwca wybraliśmy się do Centrum Kul-
tury w Połańcu, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć przedsta-
wienie „Czerwony Kapturek”, wystawiane z okazji Dnia 
Dziecka. Widowisko miało charakter humorystyczny i pro-
wokowało wybuchy śmiechu w każdym widzu bez wzglę-
du na wiek. Muzyka i tańce prezentowane w sztuce po-
ruszały widownię. Dzieci wspaniale spędziły czas, a po 
powrocie do szkoły długo komentowały i wymieniały się 
wrażeniami na temat przedstawienia. Niektórzy wybrali 
się po raz kolejny na spektakl popołudniowy, tym razem 
z całą rodziną. Dziękujemy nauczycielom, którzy wcielili 
się w role postaci z „Czerwonego Kapturka” i podzielili się 
ogromna dawką pozytywnej energii. 

Izabela Legawiec

EDUKACJA
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ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH

Festyn Rodzinny ,,Mama, Tata i Ja”
15 czerwca 2022 r. odbył się nasz tradycyjny fe-

styn rodzinny, podczas którego obchodzony jest Dzień 
Mamy, Dzień Taty i Dzień Dziecka. Jak zwykle, przy-
gotowany został bogaty program artystyczny. Skła-
dały się na niego scenki kabaretowe, skecze, wier-
sze, humorystyczne i wzruszające piosenki, jak 
również taniec starszych uczniów - ,,Lambeth walk”. 
Do występów zaangażowały się niemal wszystkie dzieci: 
od najmłodszych przedszkolaków po ósmoklasistów. 

Po części oficjalnej przenieśliśmy się na boisko szkol-
ne, gdzie została odtańczona ,,Jerusalema”. Południowo-
afrykańska piosenka zyskała nowe życie dzięki grupie ta-
necznej z Angoli i dawała ludziom poczucie bycia częścią 
wspólnoty w trakcie izolacji spowodowanej pandemią. 
Dzięki mediom społecznościowym taniec bardzo szybko 
ogarnął cały świat. My również podjęliśmy wyzwanie i po 
kilku próbach wykonaliśmy go wspólnie: duzi, mali, a na-
wet dorośli. 

A po występach przyszedł czas na wspólne biesiado-
wanie, grillowanie, smakołyki i swobodną zabawę. 

Dyrektor szkoły pani Beata Szczęsna podziękowała 
uczniom, nauczycielom i pracownikom zaangażowanym 
w przygotowanie uroczystości. Podziękowała również 
sponsorom. Byli to: Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,Ar-
tek” J. Strzępek z Wilkowej, PPHU ,,Publima” Staszów, B. 
Adaś Sichów Duży, Art. Chemiczne i Przemysłowe A. Adaś 

Przedszkolaki: Tosia Raś jako babcia i Nikola Wnuk, jako jej 
wnuczka

Kabaret Młode Wilczki i ,,Czerwony Kapturek’’ (,,…a Wilk 
zamieszkał w Wilkowej i wszyscy żyli długo i szczęśliwie.”)

Połaniec, 4-Printing Sp.z o.o. Warszawa i Centrum Kultu-
ry w Łubnicach. Pani dyrektor złożyła serdeczne życzenia 
wszystkim świętującym rodzicom i ich pociechom.

Grażyna Żak

EDUKACJA

KULTURA

Spotkaniem w miłej at-
mosferze i przy wspaniałej 
pogodzie zakończyliśmy za-
jęcia muzyczne. I tak dziel-
nie ćwiczący, młodzi muzycy 
pod okiem Kamila Kondka 
zaprezentowali swoje umie-
jętności gry na pianinie. 

Uczestnicy zajęć 
otrzymali dyplomy i 
upominki rzeczowe. Na 
wszystkich czekał smacz-
ny poczęstunek. Gra-
tulujemy dzieciom i ich 
rodzicom talentów i pasji 
a Kamilowi dziękujemy 
za zaangażowanie i po-
święcony czas. 

Aneta Śmiszek
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DZIEŃ DZIECKA - PEŁEN UŚMIECHU I RADOŚCI 

KULTURA

Dzień Dziecka to święto obchodzone 
niemal na całym świecie. Centrum Kultury 
dołożyło wszelkich starań, aby ten szcze-
gólny dla dzieci czas pełen był radości, nie-
spodzianek i beztroski. 

W tym roku impreza została zor-
ganizowana na placu rekreacyjnym 
w Łubnicach. Piękna, słoneczna 
pogoda i moc darmowych atrak-
cji sprawiły, że uśmiech nie znikał 
z twarzy dzieci. Wszystkie ochoczo 
brały udział w grach i konkursach. 

Były dmuchane zjeżdżalnie, bań-
ki mydlane, malowanie buzi oraz 

wiele innych atrakcji. Na łasuchów 
czekała wata cukrowa, lody i po-
pcorn. Znalazł się czas też i na od-
poczynek podczas którego wszystkie 
dzieci otrzymały kiełbaskę z grilla. 

Dziękujemy za wspólną zabawę 
oraz pomoc przy organizacji. Mamy 
nadzieję, że ten dzień na długo pozo-
stanie w pamięci dzieci. 

Aneta Śmiszek
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BIESIADA ŁUBNICKA 
– PEŁNA ATRAKCJI

KULTURA

Występy rozpoczęły się od kon-
certu duetu Maja Janowska & Łukasz 
Borkowski. Maja to utalentowana na-
stolatka pochodząca z Rytwianach, 
uczestniczka tegorocznej edycji pro-
gramu The Voice Kids. Następnie 
dobrą muzykę i świetną zabawę 
zgromadzonej publiczności zapewni-
ło Zamojskie Trio „Gdzie diabeł nie 
może”, to trzy atrakcyjne i przebo-
jowe kobiety, które zaprezentowały 
wspaniałe stroje, choreografie ale 
przede wszystkim niesamowity wokal. 

Wieczorem na scenie pojawił się 
zespół ZBÓJE, jeden z bardziej zna-
nych zespołów na Podhalu. 

Do późnych godzin nocnych pu-
bliczność bawił DJ MARCO. 

Uczestnicy imprezy mogli sko-
rzystać ze stoisk gastronomicznych i 
handlowych oraz podziwiać wystawę 
prac lokalnych twórców: Tadeusza 
Kasprzaka, Moniki Polak, Jadwigi 
Kotlarz, Magdaleny Kozioł i Mariusza 
Bolona. 

Biesiada okazała się również do-
skonałą okazją do podziękowania 
Pani Wiceminister Sportu i Turystyki 
Annie Krupce za aktywne wspieranie 
naszej gminy, czego dokonała Pani 
Wójt Anna Grajko wręczając prze-
piękny bukiet kwiatów. 

Patronat Honorowy nad wydarze-
niem objął marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, 
wojewoda świętokrzyski Zbigniew Ko-
niusz, starosta staszowski Józef Żół-
ciak oraz wójt gminy Łubnice Anna 

2 lipca na placu rekreacyjnym w Łubnicach, przy wspaniałej pogodzie, odbyła się 
już po raz dziewiąty „Biesiada Łubnicka”. Na początek najmłodszych uczestników im-
prezy do wspólnej zabawy zaprosiła Agencja Artystyczna Fanfara Events z Lublina, 
która miała do zaproponowania szereg atrakcji, takich jak: kreatywne gry i zabawy, 
malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane i balonowe zoo. Na dzieci czekało również 
wesołe miasteczko, popcorn i wata cukrowa.

Grajko. Patronat medialny objęli: 
Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, 
Radio Kielce i Radio Leliwa. 

Serdecznie dziękujemy za wspar-
cie sponsorom tegorocznej imprezy, 
a byli to:

- Sponsor główny - ENEA Elektrow-
nia Połaniec

- Elpologistyka Spółka z o.o.
- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju Oddział Łubnice
- Huta Szkła Gospodarczego Tade-

usza Wrześniaka w Grzybowie
- Starostwo Powiatowe w Staszowie
- Sklep LEWIATAN w Łubnicach -  

Zbigniew Strojny, Łukasz Strojny 
- F.H.U. TYGRYS Sprzedaż i Serwis 

Samochodów - Danuta Kozioł
- Delikatesy Centrum - Ryszard Kro-

kosz
- Firma Handlowo-Usługowa Paweł 

Trela
- Firma TORO UBEZPIECZENIA – 

Arkadiusz Błasiak
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

-Handlowo-Usługowe Maria i 
Szczepan Witek

- MARKOEVENT - Marek Kempa
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

– Marian Nowak
- „Kraina Uśmiechu” Wioletta Su-

roń – Piotrowicz
- MARILYN Salon fryzjerski Paulina 

Rogowska
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-

gowo-Produkcyjne - Jan Tomasik
- „FOTOKLIM” Adrian Glica
- Firma ZARANN – Piotr Żarkiewicz
- Firma Handlowa ADCAR - Adrian 

Krokosz
Wsparli Nas: Piotr Kozioł, Grze-

gorz Hynek, Monika Pater, Piotr Kaj-
tek, Marek Kostera. 

Aneta Śmiszek
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KULTURA
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PORADY

Wybierając kolonie czy obóz, każdy 
rodzic powinien wziąć pod uwagę stan 
zdrowia dziecka, odległość miejsca wy-
poczynku od domu, proponowany pro-
gram i wiarygodność organizatora. Za 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży odpo-
wiada cała kadra (kierownik, wychowaw-
cy zgodnie z obowiązkami) od momentu 
przyjęcia uczestnika od rodzica do czasu 
ponownego przekazania rodzicom po za-
kończeniu wypoczynku. Rodzic powinien 
otrzymać od organizatora wypoczynku 
informację m.in. o kadrze wypoczynku, 
sposobie komunikowania z kierownikiem 
i wychowawcami, ubezpieczeniami jaki-
mi objęty jest dany wypoczynek oraz wa-
runkach zakwaterowania i wyżywienia. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej za 
pomocą systemu teleinformatycznego pro-
wadzi bazę wypoczynku. Baza wypoczynku 
to zbiór danych o organizatorach wypoczyn-
ku i zgłaszanych w nich formach wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży, która dostępna jest 
na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl. 
Dzięki niej w łatwy i szybki sposób rodzice 
mogą sprawdzić wiarygodność organizatora 
wypoczynku, który musi zgłosić wyjazd do 
właściwego (ze względu na siedzibę orga-
nizatora) kuratorium oświaty. Dzięki temu 
wizytatorzy mogą kontrolować miejsca 
wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole 
wypoczynku prowadzone są przez straż po-
żarną i inspekcję sanitarną (zarówno przed 
rozpoczęciem wypoczynku, jak również w 
czasie jego trwania). Państwowa inspekcja 
sanitarna w ramach nadzoru nad wypoczyn-
kiem prowadzi kontrole w zakresie oceny 
podstawowych zasad higieny, zapewnienia 
odpowiednich warunków higieniczno-sa-
nitarnych pomieszczeń mieszkalnych, sani-
tarnych, terenu placówki, pomieszczeń do 
uprawiania spotu i rekreacji, kąpielisk, pro-
gramów zajęć organizowanych dla uczest-
ników, sposobu gromadzenia odpadów 
stałych oraz w zakresie oceny zasad racjo-
nalnego żywienia i zapewnienia opieki me-
dycznej zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi oraz wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej. 

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, któ-
ry nie jest zamieszczony w bazie wypoczyn-
ku, jest nielegalny.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-
-nauka/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-
men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2 dostępny 
jest specjalny „Poradnik bezpiecznego wy-
poczynku” w którym można znaleźć naj-
ważniejsze informacje, istotne dla rodziców 
i opiekunów, dotyczące przygotowania do 
wyjazdu na letni wypoczynek. 

Co powinniśmy wiedzieć 
o kąpieliskach

Jeżeli planujemy wakacje nad wodą Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Staszowie zaleca zapoznanie się z informa-
cjami podanymi poniżej oraz znajdującymi 
się w Serwisie Kąpieliskowym prowadzo-
nym w okresie letnim przez Główny In-
spektorat Sanitarny pod adresem https://
sk.gis.gov.pl/ 

Serwis jest platformą mającą na celu 
rozpowszechnienie informacji o funkcjo-
nujących w kraju kąpieliskach. Jest on źró-
dłem informacji m. in. o lokalizacji kąpielisk, 
czasie trwania sezonu kąpielowego, zawiera 
aktualne oceny jakości wody w kąpieliskach, 
informacje o zakazie kąpieli czy informacje 
o infrastrukturze (np.: możliwości cumo-
wania sprzętu, miejscu na grill/ognisko, do-
stępności natrysków). 

Kąpielisko to wyznaczony przez radę 
gminy wydzielony i oznakowany fragment 
wód powierzchniowych, wykorzystywany 
przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod 
warunkiem, że w stosunku do tego kąpieli-
ska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Sezon 
kąpielowy określony przez radę gminy w 
uchwale, obejmuje okres między 1 czerwca 
a 30 września.

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane 
do kąpieli - rozumie się przez to wykorzy-
stywany do kąpieli wydzielony i oznakowany 
fragment wód powierzchniowych niebędący 
kąpieliskiem. Sezon kąpielowy określony 
dla miejsca okazjonalnie wykorzystywane-
go do kąpieli nie powinien być dłuższy niż 
30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. 
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do 
kąpieli mają zapewnić bezpieczeństwo oso-
bom kąpiącym się podczas krótkotrwałego 
wypoczynku letniego np.: obozy harcerskie, 
sezonowe ośrodki wypoczynkowe bądź go-
spodarstwa agroturystyczne.

Organizator – to osoba fizyczna, oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która pro-
wadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się 
organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonal-
nie wykorzystywanego do kąpieli. Organiza-
torem może być również gmina. 

Organizator jest obowiązany oznakować 
kąpielisko przy użyciu tablicy informacyjnej 
widocznej, czytelnej, umieszczonej w jego 
bezpośrednim pobliżu, zawierającej:
- napis: „Kąpielisko” i jego nazwę;
- adres, telefon, adres strony internetowej 

właściwego urzędu gminy odpowie-

dzialnego za wyznaczenie i prowadzenie 
ewidencji kąpielisk i udziela-nie informa-
cji społeczeństwu;

- nazwę albo imię i nazwisko, adres i nu-
mer telefonu organizatora kąpieli-ska;

- adres i numer telefonu właściwego pań-
stwowego inspektora sanitarnego kon-
trolującego dane kąpielisko oraz adres 
strony internetowej serwisu kąpielisko-
wego prowadzonego przez Główny In-
spektorat Sanitarny;

- bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
- klasyfikację jakości wody w kąpielisku; 
- ogólny opis wody w kąpielisku, sporzą-

dzony w oparciu o profil wody w kąpie-
lisku, przedstawiony w języku nietech-
nicznym;

- w przypadku wód w kąpieliskach, w 
których mogą występować krótkotrwałe 
zanieczyszczenia, informacje:

a) o możliwości występowania krótkotrwa-
łych zanieczyszczeń,

b) o liczbie dni, w których kąpiel była zaka-
zana w czasie poprzedniego sezonu ką-
pielowego, z uwagi na takie zanieczysz-
czenie, 

c) stanowiące ostrzeżenie o każdym takim 
występującym lub przewidywanym za-
nieczyszczeniu;

- rodzaj i spodziewany czas trwania sy-
tuacji wyjątkowej podawany w trakcie 
wydarzeń lub splotu wydarzeń mających 
wpływ na jakość wody w kąpielisku w 
danej lokalizacji, którego występowania 
nie przewiduje się przeciętnie częściej 
niż raz na cztery lata;

- informację o zakazie kąpieli wraz ze 
wskazaniem powodu. 
Organizator ma również obowiązek wi-

zualnego nadzorowania wody do kąpieli.
W przypadku zaprzestania prowadze-

nia kąpieliska organizator jest zobowiązany 
do oznakowania obszaru czytelną informa-
cją o zaprzestaniu prowadzenia kąpie-liska 
i usunięcia oznakowania tych miejsc nie-
zwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od 
zamknięcia kąpieliska). 

W powiecie staszowskim pod nadzorem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Staszowie funkcjonują:

Kąpielisko Ośrodek Wypoczynkowy 
„Wilga” w Golejowie – w okresie od 25 
czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022 r.

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane 
do kąpieli na zbiorniku wodnym ”Buczyna” 
w Bogorii w okresie 01-30 lipca 2022r.

Powiatowy Państwowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY. 
RODZICU, O TYM MUSISZ PAMIĘTAĆ!
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BIESIADA ŁUBNICKA



w obiektywie

BIESIADA ŁUBNICKA


