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- zmian w budżecie,
- zmiany uchwały Nr XVII/69/16 w spra-

wie przyjęcia Programu usuwania wy-
robów zawierających azbest z terenu 
gminy Łubnice na lata 2015 – 2032,

- zmiany uchwały Nr XVII/74/16 w sprawie 
zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy,

- zmiany uchwały Nr XVII/75/16 w 
sprawie zmiany Statutu Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łubnicach,

- przeznaczenia do najmu lokalu użyt-
kowego w trybie bezprzetargowym.

Następnie wysłuchano sprawozda-
nia wójta z działalności w okresie mię-
dzysesyjnym. Interpelacje i zapytania 
radnych nie wpłynęły. Spotkanie zakoń-
czyły przewodniczący Rady zamykając 
obrady sesji. 

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala

Z URZĘDU...

…. Z SESJI RADY GMINY

INWESTYCJE
NA DROGACH GMINNYCH

Uczestnicy majowej sesji Rady Gminy Łubnice Głos zabrał radny miejscowości Budziska Wojciech Skiba

W dniu 31 marca br. w sali obrad Urzę-
du Gminy odbyło się XVII w kadencji posie-
dzenie Rady Gminy Łubnice. Sesję otworzył 
przewodniczący Rady Gminy Marian Koma-
sara przedstawiając proponowany porządek 
obrad, który zatwierdzono jednogłośnie, po-
dobnie jak protokół z poprzedniej sesji.

Podczas tego spotkania radni podjęli 
uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- niewyrażenia zgody na wyodrębnie-

nie w budżecie gminy środków stano-
wiących fundusz sołecki, co wywołało 
szczególną dyskusję wśród radnych,

- przyjęcia Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy 
Łubnice w latach 2015 – 2032 oraz 
określenia zasad finansowania realiza-
cji zadań z zakresu demontażu i usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne na-
bycie nieruchomości,

- przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
niu bezdomności zwierząt na terenie 
gminy w 2016 roku,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę na terenie gminy,

- zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy,
- zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Łubnicach oraz wyznaczenia 
jednostki organizacyjnej do reali-
zacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego. 

Następnie sprawozdanie z działalno-
ści w okresie międzysesyjnym przedstawiła 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko. Interpe-
lacji i zapytań ze strony radnych nie zgło-
szono. Na zakończenie obrad poruszono 
temat m.in. składu komisji w konkursie na 
stanowisko urzędnicze, ograniczenia pręd-
kości do 30 km/h na drodze w miejscowo-
ści Budziska na odcinku od szkoły do re-
mizy oraz odbioru śmieci na ternie gminy. 

Kolejne XVIII posiedzenie Rady Gmi-
ny Łubnice odbyło się w dniu 25 maja 
2016 roku. Po przyjęciu proponowane-
go porządku obrad przez przewodniczą-
cego Rady głos zabrał przedstawiciel fir-
my TRANS-BUD Marcin Grzyb, która jest 

odbiorcą odpadów komunalnych na te-
renie naszej gminy. Uczestnicy spotkania 
próbowali wspólnie wyjaśnić problemy 
dotyczące segregacji i odbioru odpadów. 

W dalszej części obrad dyskutowa-

no nad podjęciem uchwały w sprawie 
przeznaczenia nieruchomości położo-
nych w Budziskach do dzierżawy w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego. 
Głos w sprawie zabrali m.in. radni z tej 
miejscowości Wojciech Skiba i Izabela 
Siwek-Oleś, jak również przedstawiciele 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Budziskach. Ostatecznie projekt uchwały 
większością głosów został odrzucony, a 
zbiornik wodny Żwirownia pozostaje w 
użyczeniu OSP w Budziskach. 

Kolejne punkty sesji to podjęcie 
uchwał w sprawie:

W dniu 6 kwietnia br. Gmina Łubnice 
otrzymała PROMESĘ z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych w wysokości 212 
000, 00 zł na dofinansowanie zadań w roku 
2016:
1. remont drogi gminnej Zofiówka - Za-

lesie od km 1+550 do km 2+100 i 
od km 2+750 do km 3+050;

2. remont drogi gminnej Słupiec - Szcze-
brzusz od km 1+000 do km2+118;
W dniu 7 czerwca br. odbył się w 

przetarg nieograniczony na wykonanie 
remontu w/w dróg.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Kon-
sorcjum Firm:  

Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo 
Drogowe Sp. z o.o DYLMEX INWESTY-

CJE Sp.k. ul Rakowska 33, 28-200 Sta-
szów,

Partner Konsorcjum Firma Transpor-
towo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” 
Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 
Staszów. 

W wyniku przeprowadzonego prze-
targu koszty zadań przedstawiają się na-
stępująco: 
1. remont drogi gminnej Zofiówka - Za-

lesie - 89.773,37 zł brutto
2. remont drogi gminnej Słupiec – Szcze-

brzusz - 91.709,78 zł brutto
Razem 181.483,15 zł brutto.

Barbara Dudek
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,,Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego doliny Kanału Stru-
mień wraz z dopływami” – przedstawienie 
wyników analiz i prezentacja preferowanego 
wariantu inwestycyjnego to pełny tytuł spo-
tkania-konsultacji, jakie w dniu 26 kwietnia 
br. odbyło się w Centrum Kultury w Łubni-
cach. 

Prezentację dotyczącą koncepcji 
przedstawił Jacek Opalski z Integra-
ted Engineering Sp. z o.o. w War-
szawie, spółki, która tworzyła opra-
cowanie przez ostatni rok. Realizację 
projektu przygotowania koncepcji, 
zakończonej propozycjami rozwiązań 
problemu, rozpoczęto od identyfika-
cji zagrożonych obszarów, budowy 
modeli hydrologicznych dla najważ-
niejszych cieków w zlewni i analizy 
aktualnych zagrożeń powodziowych. 
W drugim etapie przeprowadzono 
wielokryterialne, wariantowe analizy 
hydrologiczne i dokonano wyboru 
rekomendowanego wariantu dzia-
łań, kończąc na opracowaniu pro-
gnozy oddziaływania na środowisko 
procesu związanego z wykonaniem 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Ustalono, że główne zagrożenie 
powodziowe w zlewni Kanału Stru-
mień wynika z jego położenia w do-
linie zalewowej Wisły, co powoduje, 
że cofka wiślana dla wody max 1% 
sięga 20 km w górę Kanału powo-
dując rozległy zalew. W przypadku 
dopływów Kanału Strumień zlokali-
zowanych na wysokości wałów prze-
ciwpowodziowych, zasięg zalewu 
na tych dopływach w dużym stopniu 
wynika z faktu, że woda powodzio-
wa przelewa się przez koronę wałów. 
Taka sytuacja występuje na Dopły-
wie z Grabowej, Cieku od Beszowej, 
Strudze Komorowskiej, Rowie w Zo-
fiówce, Rowie z Czarzyzny, Dopływie 
ze Sroczkowa i Dopływie spod Ob-

lekonia. W przypadku pozostałych 
dopływów, zagrożenia powodowane 
są przede wszystkim przez przepu-
sty, które mają zbyt małe światło dla 
przepływu wód powodziowych, co 
powoduje ich piętrzenie i w konse-
kwencji występowanie z koryta i zale-
wanie okolicznych zabudowań.

Przedstawiono 6 różnych rozwią-
zań problemu dla sytuacji zalewowej 
w zlewni Kanału Strumień, z którego 
rekomendowany do realizacji wa-
riant WP++ przewiduje:
1. budowę wału odgradzającego 

Kanał Strumień od Wisły, co po-
zwoli wyeliminować negatywny 
wpływ cofki wiślanej, sięgającej 
około 20 km w górę Kanału,

2. budowę polderu wraz z budow-
lą wylotową, co spowoduje ob-
niżenie zwierciadła wód powo-
dziowych na Kanale Strumień 
na odcinku poniżej od poldera 
oraz kontrolowane rozlewanie się 
wody na jego powierzchni,

3. łączny efekt pracy poldera i wy-
eliminowanie cofki od Wisły, po-
zwoli obniżyć zwierciadło wody 
powodziowej dla Q max 1%, tak 
by utrzymać wzniesienie korony 
wałów istniejących średnio na wy-
sokości 1 m nad poziom wody. 
Jedynie trzy krótkie odcinki wałów 
wymagają podniesienia korony,

4. budowę suchych zbiorników na 
Rząsce i na Strudze, których praca 
znacznie ograniczy zasięg zale-
wu na odcinkach cieków poniżej 
zbiorników i pozwoli wyelimino-
wać zalewanie budynków wodą o 
głębokości większej niż 0,5 m.
Realizacja wariantu WP++, wg 

szacunków kosztów wyniesie około 
101,5 mln zł. W porównaniu wa-
riant wysiedleniowy WL, polegający 
na przeniesieniu majątku osób za-

grożonych powodzią poza teren za-
lewowy kosztowałby 299,2 mln zł. 
Ponadto po realizacji inwestycji re-
komendowanego wariantu WP++, 
liczba zagrożonych budynków i lu-
dzi w strefie Q max 1%, wodą poni-
żej 0,5 wyniesie ,,0”. Jest to rzadko 
spotykany efekt przy rekomendacji 
wariantu rozwiązania problemu za-
bezpieczania przeciwpowodziowego, 
w tym przypadku dla zlewni Kanału 
Strumień.

Prezentacja koncepcji i pro-
ponowanych rozwiązań miała na 
celu wymianę poglądów autorów 
planu z przedstawicielami władz 
samorządowych i mieszkańca-
mi gminy Łubnice. Stąd obecność 
na spotkaniu, m.in.: starosty sta-
szowskiego Michała Skotnickie-
go, wicestarosty Tomasza Fąfary, 
przewodniczącego Rady Gminy 
Łubnice Mariana Komasary oraz 
radnych powiatu staszowskiego: 
Janusza Bąka i Jerzego Karwasiń-
skiego. Urząd Wojewódzki w Kiel-
cach reprezentowała Anna Hejduk 
– inspektor wojewódzki w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego, natomiast Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Kielcach reprezentował za-
stępca dyrektora ds. technicznych 
Paweł Taborski, który pozytywnie 
ocenił przedstawioną koncepcję i 
rekomendowany wariant WP++. 
Przed samorządowcami stanę-
ło więc wyzwanie polegające na 
wprowadzenie rozwiązania WP++ 
do programów przeciwpowodzio-
wych wojewódzkich i krajowych, a 
także pozyskanie środków na jego 
realizację, z funduszy unijnych i 
krajowych.

Aleksandra Stachniak

W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA POWODZI
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25.04
- wójt gminy Łubnice Anna Grajko 

uczestniczyła w spotkaniu zorgani-
zowanym w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach z Minister Edu-
kacji Narodowej Anną Zalewską 
w sprawie funkcjonowania i refor-
my szkolnictwa podstawowego i 
gimnazjalnego; w konsultacjach w 
sprawie zmian w funkcjonowaniu 
systemu oświaty uczestniczyli sa-
morządowcy, dyrektorzy, nauczy-
ciele i przedstawiciele związków 
zawodowych. Byli też wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek i 
świętokrzyski kurator oświaty Kazi-
mierz Mądzik. Sama debata była 
podzielona na trzy panele dysku-
syjne. Dyskusja toczyła się między 
innymi na temat wynagrodzeń dla 
nauczycieli, czy pieniędzy przezna-
czanych samorządom na sześcio-
latków wysyłanych do przedszkoli 
i szkół. Poruszono też kwestię tak 
zwanych „małych szkół”. Minister-
stwo nie wyklucza bowiem więk-
szego wsparcia dla małych szkół z 
problemami finansowymi. Deba-
towano też nad ustaleniem liczby 
uczniów w klasach;

26.04
- przedstawiciele świętokrzyskich 

gmin otrzymali od wojewody 
Agaty Wojtyszek promesy dota-
cyjne przeznaczone na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Rzą-
dowe wsparcie dla samorządów 
gminnych wyniosło 12 mln 125 
tys. złotych. Pieniądze zostaną 
przeznaczone przede wszyst-
kim na przebudowę lub remonty 
zniszczonych dróg. Przekazane 
środki pozwolą na zrealizowanie 
przez gminy ogółem 64 zadań. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji przyznało 59 
jednostkom samorządu z terenu 
naszego województwa środki fi-
nansowe w łącznej kwocie 23 mi-
lionów zł, z czego powiaty otrzy-
mały 5.704.000 zł (na wykonanie 
15 zadań), a samorządy miejsko-
-gminne - 5.171.000 zł na 34 

zadania związane z odbudową 
dróg. 

 Wójt gminy Łubnice Anna Grajko 
odebrała promesę na kwotę 212 
000,00 zł; na dofinansowanie za-
dań w roku 2016:

1. remont drogi gminnej Zofiówka 
- Zalesie od km 1+550 do km 
2+100 i od km 2+750 do km 
3+050,

2. remont drogi gminnej Słupiec - 
Szczebrzusz od km 1+000 do 
km2+118;

17.05
- konwent wójtów i burmistrzów w 

Podzamczu Chęcińskim, w którym 
uczestniczyła Anna Grajko wójt 
gminy Łubnice,  poświęcony był 
bieżącym sprawom funkcjonowa-
nia samorządu;

01.06
- podpisano umowę w Świętokrzy-

skim Biurze Rozwoju Regionalne-
go na realizację 8 odcinków dróg 
gminnych i wewnętrznych w ra-
mach PROW;

7.06 
- odbył się w przetarg nieograni-

czony na wykonanie remontu w/w 
dróg.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Kon-
sorcjum Firm: 

Lider Konsorcjum Przedsiębior-
stwo Drogowe Sp. z o.o DYLMEX 
INWESTYCJE Sp.k. ul. Rakowska 33, 
28-200 Staszów,

Partner Konsorcjum Firma Trans-
portowo-Budowlano-Drogowa 
„DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 
33, 28-200 Staszów. 

W wyniku przeprowadzonego 
przetargu koszty zadań przedsta-
wiają się następująco: 
1. remont drogi gminnej Zofiówka 

- Zalesie - 89.773,37 zł brutto,
2. remont drogi gminnej Słupiec – 

Szczebrzusz - 91.709,78 zł brut-
to.

Razem 181.483,15 zł brutto;

04-11.06
- wyjazd studyjny prezydentów, bur-

mistrzów i wójtów województwa 
świętokrzyskiego oraz członków 
zarządu województwa świętokrzy-
skiego na Chorwację; wyjazd miał 
na celu nawiązanie współpracy 
gospodarczej i turystycznej, w ra-
mach wyjazdu odbyły się spotka-
nia  z przedstawicielami ambasa-
dy RP w Chorwacji oraz władzami 
lokalnych samorządów w miejsco-
wościach Zagrzeb, Split, Szybenik 
i Zadar;

30.05
- posiedzenie Komitetu Monitoru-

jącego RPOWŚ 2014- 2020 w 
Kielcach, w którego skład wchodzi 
m.in. Związek Miast i Gmin Regio-
nu, reprezentowany przez Grze-
gorza Dziubka ( burmistrz Miasta i 
Gminy Włoszczowa), Annę Grajko 
(wójt gminy Łubnice), Tadeusza 
Sułka (wójt gminy Złota) oraz 
Adama Pałysa (wójt gminy Solec 
– Zdrój );

16.06
- posiedzenie Izby Rolniczej, które 

odbyło się na sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Łubnicach; 
spotkanie dotyczyło aktualnej sy-
tuacji w rolnictwie i problemów 
związanych z trudnościami w 
zbyciu produktów rolnych i ni-
skiej opłacalności w rolnictwie; 
podczas spotkania przedstawio-
no również informacje dotyczące 
uprawy roślin wysokobiałkowych 
np. soi. 

Aleksandra Stachniak, 
Barbara Dudek

KALENDARIUM

Z URZĘDU...
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W dniach 8-10 kwietnia br. w Kielcach odbyła się VIII 
edycja Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i 
Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 

Targi AGROTRAVEL 2016 to doskonała okazja do 
promocji i sprzedaży coraz bogatszej oferty turystyki 
wiejskiej. W programie tegorocznych targów znalazły 
się prezentacje ofert atrakcyjnego wypoczynku na wsi, 
jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, de-
gustacje potraw regionalnych, konkursy dla wystaw-
ców i zwiedzających. Podczas tej edycji na specjalnie 
przygotowanych stoiskach zaprezentowało się ponad 
130 wystawców, w tym 16 polskich regionów, lokalne 
grupy działania, organizacje turystyczne, gospodar-
stwa agroturystyczne, prywatni przedsiębiorcy działa-
jący w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej i agrotury-
styki oraz wystawcy z zagranicy. 

W tym roku szczególnie liczna grupa mieszkań-
ców gminy Łubnice składająca się z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wilkowej, Stowarzyszenia „SIŁA” z Łubnic 
oraz Zespołu Estradowo – Ludowego „Łubnicka Nuta” 
miała okazję promować wspólnie z przedstawicielami 
Regimentu Kosynierów z Połańca i młodzieżą z Ochot-
niczej Formacji Młodych Kosynierów obszar Lokalnej 
Grupy Działania “Dorzecze Wisły”. Promowane były 
produkty lokalne, twórcy ludowi, stowarzyszenie i ze-
spół ludowy, a także ciekawe miejsca na terenie LGD 
warte zobaczenia.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja 
przysmaków kuchni tradycyjnej przygotowana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowej. Na stoisku moż-
na było posmakować pysznych pierogów, tradycyjne-
go bigosu, ciast oraz innych przysmaków przygotowa-
nych przez gospodynie.

Szczególnie wyróżniającym się elementem promo-
cji było widowisko muzyczne Zespołu Estradowo-Lu-
dowego „Łubnicka Nuta”. Wspaniały występ zespołu 
na scenie, jak również przy stoiskach promocyjnych 
porwał do tańca większość zwiedzających.

Tegoroczne targi z pewnością na długo pozosta-
ną w pamięci osób reprezentujących gminę Łub-
nice, a AGROTRAVEL na stałe wpisze się w kalen-
darz wydarzeń, w których ponownie chętnie wezmą 
udział.

Aneta Śmiszek

W dniu 12 maja br., w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Staszowie odbyły się powiatowe obchody Dnia 
Bibliotekarza. 

Uroczystość zgromadziła liczne grono miło-
śników literatury, wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: wicestarosta Tomasz Fąfara, zastępca bur-
mistrza miasta i gminy Staszów dr Ewa Kondek 
oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dr Da-
riusz Kubalski, wicedyrektor Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w 
Kielcach i jednocześnie przewodniczący Zarządu 
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 
Kielcach Jadwiga Zielińska, przewodniczący Za-
rządu Oddziału SBP w Kielcach Dariusz Kosna, a 
także liczne grono dyrektorów szkół oraz przed-
stawicieli instytucji kultury współpracujących ze 
staszowską biblioteką. 

Nie mogło również zabraknąć na obchodach 
przedstawicieli Centrum Kultury w Łubnicach: 
Aleksandry Stachniak i Ewy Murdzy. Wszyscy 
obecni mieli okazję obejrzeć wystąp artystyczny w 
wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 3 w Staszowie. 

Następnie głos zabrała dyrektor Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Staszowie Ewa Cygan, któ-
ra w prezentacji multimedialnej przedstawiła 
dotychczasowe działania, a także podziękowała 
wszystkim, którzy do tej pory wspierali bibliotekę. 
Serdeczne podziękowania i gratulacje złożyła na 
ręce dyrektora delegacja z Łubnic, której wielo-
letnia współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Staszowie układa się wzorowo.

Aleksandra Stachniak

GMINA ŁUBNICE NA TARGACH 

AGROTRAVEL 2016
OBCHODY DNIA 
BIBLIOTEKARZA 

Reprezentacja gminy Łubnice na Targach AGROTRAVEL

Z ŻYCIA GMINY...
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Z ŻYCIA GMINY...

Na zaproszenie przewodniczącego powiatu Dondiu-
szany w Republice Mołdowy Viktora Kiriaka, 11 czerwca 
br., z jednodniową wizytą na ziemi dondiuszańskiej prze-
bywała 37 – osobowa delegacja Rady i Zarządu Powiatu 
w Staszowie, na czele ze starostą staszowskim Michałem 
Skotnickim i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Mar-
kiem Chylą. Oprócz radnych powiatu staszowskiego, w 
skład delegacji wchodzili także: naczelnicy Wydziałów 
w Starostwie staszowskim, dyrektorzy jednostek organi-
zacyjnych powiatu, dyrektorzy centrów kultury, a także 
przedsiębiorcy. Gminę Łubnice reprezentowali: Ewa i 
Janusz Bąk oraz Aleksandra Stachniak. Wizyta była kon-
tynuacją współpracy, jaką powiat staszowski rozpoczął z 
powiatem dondiuszańskim w kwietniu 2014 roku, kiedy 
to ówcześni starostowie podpisali w kurozwęckim pała-
cu, stosowne porozumienie o wzajemnych kontaktach i 
realizacji obopólnie korzystnych inicjatyw.

Mołdawianie, już na samym początku wizyty, zgo-
towali nie lada niespodziankę, rozpoczynając program 
pobytu polskich gości od miejsca śmierci hetmana Stani-
sława Żółkiewskiego, obecnie wieś Bieriezowska, gdzie 
stoi ponad 8-metrowy obelisk. Napis na tablicy, umiesz-
czony w językach: mołdawskim i polskim głosi: ,,W tym 
miejscu 6 października 1620 roku zginął hetman wielki 
koronny Stanisław Żołkiewski. Syn Jan wystawił, w 1621 
roku ten pomnik, który przetrwał do 1845 roku. Dzięki 
miejscowemu społeczeństwu, Komitetowi i Towarzystwu 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości z Warszawy, pomnik 
odbudowano w latach 1908 – 1912. Staraniem Ośrod-
ka Polskiego Dziedzictwa Kulturowego, Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska, Ambasady Polskiej w Kiszyniowie, z 
Funduszów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowa-
dzono konserwację w 2003”.

W programie pobytu znalazły się także wizyty w no-
wocześnie prowadzonych sadach i plantacjach malin 

Z WIZYTĄ 
U MOŁDAWSKICH I UKRAIŃSKICH PRZYJACIÓŁ

oraz w przechowalni owoców. Polskim gościom pokaza-
no również największy w Mołdowie Park, który w latach 
1901 – 1904 założono w miejscowości Taul, w powiecie 
dondiuszańskim. Park, w którym rośnie ponad 150 róż-
nych gatunków drzew, w tym ponad 100 egzotycznych, 
jest aktualnie poddany gruntownej rewitalizacji.

Pod koniec wizyty starosta staszowski Michał Skotnic-
ki i przewodniczący powiatu Dondiuszany Viktor Kiriak, 
podpisali protokół porozumienia z 13 kwietnia 2014 
roku o woli dalszej współpracy między organami władzy 
samorządowej, organizacjami społecznymi, polonijnymi 
i stowarzyszeniami, jak również strukturami biznesowy-
mi. Polskim gościom dane było wysłuchać koncertu miej-
scowej młodzieżowej orkiestry dętej, którą starosta Mi-
chał Skotnicki zaprosił na występy w czasie tegorocznych 
Dożynek Powiatowych, które wspólnie ze Świętem Śliwki, 
odbędą się w dniach 27-28 sierpnia br. w Szydłowie. 
Nieco wcześniej, w dniach od 3 do 9 lipca br., sześcioro 
uczniów z dondiuszańskich szkół, wraz opiekunem, weź-
mie udział w polsko-ukraińsko-mołdawskim plenerze 
malarskim, jaki zorganizowało Starostwo staszowskie.

Po zakończeniu pobytu na gościnnej ziemi mołdaw-
skiej, na trasie delegacji znalazły się jeszcze: Chocim, 
Kamieniec, Lwów i Okopy Świętej Trójcy, a także wieś 
Dźwinaczka, gdzie swoje ostatnie lata życia spędził pol-
ski święty, arcybiskup Metropolita Warszawski Zygmunt 
Szczęsny Feliński. 

Aleksandra Stachniak
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Z ŻYCIA GMINY...

W zawodach udział wzięło 21 osób. Po zakończonych 
połowach odbyło się ważenie oraz przydzielanie punktów 
przez sędziego zawodów Tomasza Klimczaka. Zwycięzcą za-
wodów okazał się Adrian Jabłoński z Orzelca Dużego, który 
wspólnie z tatą złowił największą ilość ryb, za co otrzymał 
puchar, nagrodę oraz dyplom za zdobycie I miejsca. 

Pozostałe osoby biorące udział w pikniku niezależnie od 
wyniku  również otrzymały nagrodę rzeczową oraz dyplom.

Dużym zainteresowaniem w tym dniu cieszyło się pły-
wanie łodzią pod czujnym okiem strażaków ochotników z 
jednostki OSP w Łubnicach. W trakcie trwania pikniku nie 
zabrakło konkursów i zabaw oraz kiełbaski z grilla. 

Piknik miał na celu promocję aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu, integrację dzieci i młodzieży oraz promowa-
nie walorów przyrodniczych naszej gminy.

Organizatorami pikniku było Stowarzyszenie Inicjatyw 
Ludzi Aktywnych, Centrum Kultury w Łubnicach oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna w Łubnicach.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, którzy 
wsparli finansowo naszą imprezę:

- F.H.U. „TYGRYS” Danuta Kozioł, Łubnice,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 

Szczepan Witek, Pacanów.
Aneta Śmiszek

W sobotę 2 lipca w Ośrodku Działaj Lokalnie w Staszowie 
zwycięzcy konkursu w obecności przedstawicieli władz samo-
rządowych wicestarosty staszowskiego Tomasza Fąfary oraz 
wójta gminy Szydłów Jana Klamczyńskiego podpisali umowy 
na 14 inicjatyw dofinansowanych na łączną kwotę 55 tysięcy 
złotych. 

Gmina Łubnice otrzymała dofinansowanie na dwa pro-
jekty : ,,Sztuka jednoczy ludzi różnych pokoleń”, który reali-
zować będzie grupa nieformalna i ,,Żwawe babki robią pie-
rogi, ciasta i sałatki”, które realizować będzie OSP Wilkowa.

W trakcie wręczania umów przedstawiciele grup opowia-
dali o swoich projektach i działaniach jakie czekają nas w 
okresie od lipca do grudnia br.

Mieszkańcy będą mieli okazję odkrywać nowe talenty, 
podczas różnorodnych tematycznie warsztatów i konkur-
sów: kulinarnych, malarskich, rzeźbiarskich, plastycznych, 
teatralnych. W trakcie igrzysk, spotkań z dietetykiem, wielu 
zajęć sportowych dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy będą 
dbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Nie obędzie się też bez 
wybudowania nowych miejsc służących mieszkańcom do 
rekreacji, ukazania walorów historycznych i kulturowych re-
gionu, przypomnienia historii naszych małych miejscowości 
i promowania dorobku lokalnych twórców podczas licznych 
wystaw, wernisaży i pikników rodzinnych.

Koordynator Justyna Sekuła i Księgowa Anna Bańka, 
skierowały do wszystkich zwycięzców słowa gratulacji i za-
chęciły do wytrwałości w trakcie realizacji zamierzeń. Wi-
cestarosta staszowski Tomasz Fąfara i wójt gminy Szydłów 
Jan Klamczyński zapewnili obecnych o chęci współpracy i 
wspieraniu inicjatyw, które rozwijają nasze społeczności w 
tak wielu dziedzinach. Po części oficjalnej pogawędki toczyły 
się przy słodkim poczęstunku. 

Aleksandra Stachniak

W słoneczną niedzielę, 19 czerwca br. po raz pierwszy przy 
zbiorniku wodnym Żwirownia w Budziskach odbyły się spławi-
kowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. 

PIKNIK WĘDKARSKI

KONKURS 
DZIAŁAJ LOKALNIE 

ROZSTRZYGNIĘTY!
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Łubnickie Lato
Na pewno wszyscy dobrze to wiecie,
Pisano wiele wierszy o lecie.
O lecie w Azji i Oceanii,
Lecie w Afryce oraz Hiszpanii,
Lecie w Warszawie i Katowicach
Lecz nic o lecie w naszych Łubnicach.

Lato łubnickie pachnące sianem,
Z koncertem ptaków nad samym ranem,
Z gniazdem na wierzbie, co głowę chyli,
Łąkami w kwiatach, rojem motyli.
Z szumem sitowia, pluskiem ryb w stawie,
Koncertem świerszczy w zielonej trawie.

Z zapachem mięty, wiśni czerwienią,
Kroplami rosy w słońcu się mienią.
Zielenią lasów które wiatr zgina,
Z pszczelim brzęczeniem w starych lipinach.
Bocianim gniazdem na uschłym drzewie,
Stadem obłoków na chmurnym niebie,
Z żabim koncertem nie w C-is, nie w D-ur,
Lecz wciągające rech, kum kum kum.

Pachnące miodem, strojne jak panna,
Tu dalia, mieczyk, obok dziewanna.
Lato ze wschodem, z zachodem słońca,
Pisać by o tym można bez końca,
Co tam Hiszpania, czy też stolica,
Najpiękniej w lecie to jest w Łubnicach.

Krzysztof Janczyk

Ostatnie miesiące obfitowały w liczne wydarzenia w naszej 
szkole.

Na początku kwietnia, jak wszystkie szóste klasy, również i 
nasi uczniowie pisali sprawdzian szóstoklasisty. Po tak stresu-
jącym początku miesiąca, była chwila oddechu, urozmaicona 
między innymi rajdem rowerowym na Kopiec Kościuszki w 
Połańcu. Pod koniec miesiąca koło teatralne z naszej szkoły 
miało okazję wystąpić przed szerszą publicznością na Festi-
walu Kultury Szkół w Staszowie. Uczniowie w przedstawie-
niu „Czerwony kapturek” znakomicie zaprezentowali swoje 
aktorskie i wokalne zdolności.  W maju odbył się połączony 
Dzień Mamy z Dniem Dziecka, dając możliwość cudownego 
spędzenia czasu rodzicom i ich pociechom. Zaangażowano 
bowiem wszystkich do wspólnych zabaw i konkursów.  Trze-
ciego czerwca natomiast uczniowie klas I-III wrócili do szkoły 
zmęczeni, zmoknięci, ale bardzo szczęśliwi, ponieważ zdobyli 
I miejsce w Turnieju Rekreacyjno-Sportowym o Puchar Wójta 
Gminy Łubnice. W drugiej połowie ostatniego miesiąca roku 
szkolnego 2015/16 wydarzenia radosne mieszały się ze smut-
nymi. Najpierw niesamowitych wrażeń dostarczyła wycieczka 
w Pieniny. Później łzy w wielu oczach kręciły się na uroczystym 
pożegnaniu klasy szóstej. Niezwykle wzruszona, dumna, choć 
nieco zestresowana pani Alicja Śmiszek żegnała, jako wycho-
wawca swoją pierwszą klasę. Na tej szkolnej imprezie nie za-
brakło tańców, wierszy, piosenek, upominków, podziękowań 
i ciepłych słów w kierunku absolwentów naszej szkoły. Poże-
gnalną dyskotekę prowadził DJ Marco, za co panu Markowi 
serdecznie dziękujemy. Natomiast uczniom kończącym edu-
kację w PSP w Budziskach życzymy, aby spełniły się wszystkie 
wypowiedziane dla nich życzenia. 

I wreszcie oczekiwany przez uczniów 24 czerwca – za-
kończenie roku szkolnego i początek upragnionych wakacji. 

Drodzy Uczniowie, niech letni wypoczynek dostarczy 
Wam mnóstwa radości, nowych przyjaźni,  ciekawych do-
świadczeń, abyście mogli szczęśliwi, zadowoleni, pełni ener-
gii i sił do pracy rozpocząć we wrześniu nowy rok szkolny.

Anna Nowakowska-Gromny
Pod koniec kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Budziskach odbyła się niesamowita podróż do przeszłości. 
Uczniowie klasy VI pod bacznym okiem pani Anny Kality przy-
gotowali akademię. Pani zadbała głównie o to, aby historię 
sprzed kilkuset lat przekazać wszystkim, także najmłodszym 
dzieciom, które nie mają jeszcze lekcji historii. W zrozumieniu 
tych ważnych wydarzeń pomagała nam przepiękna prezen-
tacja oraz zdjęcia twórców Konstytucji 3 Maja. Podczas aka-
demii niejeden raz można było usłyszeć nazwiska takie jak: 

Hugo Kołłątaj, Ignacy Krasicki czy Stanisław August Ponia-
towski. Widzowie z zaciekawieniem przyglądali się występom 
starszych kolegów, prezentacji multimedialnej oraz zdjęciom 
postaci historycznych ważnych dla naszej ojczyzny. Dopełnie-
niem całości były głośno i rytmicznie wyśpiewane pieśni pa-
triotyczne,  między innymi:,, Mazurek Trzeciego Maja „ i „W 
Błękitnych Smugach”.

Eliza Kurowska, uczennica klasy VI

SZKOŁA W BUDZISKACH
OD KWIETNIA DO CZERWCA…

WIWAT MAJ TRZECI MAJ...

Z ŻYCIA GMINY...
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Dnia 16 czerwca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach pojecha-
li na wycieczkę w Pieniny, kończącą rok szkolny 2015/2016, nasz ostatni w tej szkole.

EDUKACJA

WIOSNĄ W PIENINYW ZDROWYM CIELE, 
ZDROWY DUCH... 

POD DESZCZOWĄ CHMURKĄ ....

Uczestnicy stawili się pod szkołą 
o godzinie szóstej, by po czterech 
godzinach podróży autokarem do-
trzeć na miejsce.

Pierwszą z atrakcji był spływ Du-
najcem, w trakcie którego mogliśmy 
podziwiać piękne widoki, słuchać 
niesamowitych opowieści flisaków, 
śpiewać i opalać się. W czasie dwu-
godzinnego rejsu dowiedzieliśmy się 
wielu informacji, o których z pew-
nością nie usłyszelibyśmy nigdzie 
indziej, a które, zwłaszcza przez 
wzgląd na swój humorystyczny wy-
dźwięk, zapadły w naszą pamięć, 
np.: skąd się wzięła nazwa Sromow-
ce?. Po spływie zadowoleni zjedliśmy 
obiad i spacerowaliśmy po Szczaw-
nicy, ani na chwilę nie przestając po-
dziwiać pięknych widoków. Następ-
nym punktem naszej wyprawy było 
zwiedzanie ruin zamku w Czorszty-

nie, gdzie poza upajaniem się pięk-
nem wszechobecnej przyrody, zwie-
dzaniem starych murów, robieniem 
zdjęć, można było kupić pamiątki, 
które mogłyby nam przypominać o 
tym miejscu. O godzinie osiemna-
stej płynęliśmy statkiem, tam zrelak-
sowani mogliśmy porozmawiać o 
wrażeniach z całego dnia. W drodze 
powrotnej do Budzisk z ogromnym 
zaciekawieniem słuchaliśmy relacji 
radiowej z meczu Polska-Niemcy. 
Wszyscy gorąco kibicowaliśmy na-
szej reprezentacji. O godzinie 22.20 
byliśmy na placu szkolnym, skąd 
odebrali nas rodzice. I choć to już za 
nami, to w pamięci każdego z nas 
na długo pozostanie ta niesamowita 
wycieczka.

Karina Rogowska
tegoroczna absolwentka 

PSP w Budziskach

XIX Gminny Turniej Sportowy o 
Puchar Wójta Gminy Łubnice odbył 
się 2 czerwca br. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gacach Słupieckich. 
W imprezie uczestniczyły dzieci z klas 
I – III szkół podstawowych z Budzisk, 
Łubnic, Wilkowej i Gac Słupieckich. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: 
wójt Anna Grajko, skarbnik Danuta 
Lasota oraz sekretarz gminy Leszek 
Ziółek.

Podczas sportowych konkurencji 
uczestnicy dawali z siebie 1000%. 
Wszystkie drużyny zagrzewali do wal-
ki kibice i opiekunowie. Walka była 
zacięta, a różnice między drużynami 
niewielkie. Nawet deszcz nie prze-
szkodził w rozegraniu „ dwóch ogni”. 
Zawodnicy dzielnie walczyli o punkty 
w strugach deszczu. Emocje udzieliły 
się wszystkim uczestnikom spotkania. 
O zwycięskie zdecydowała dogryw-
ka - skok w dal przez wybranych 
zawodników. Decydująca rozgrywka 
rozegrała się między zawodnikami z 
Budzisk i Gac Słupieckich. Zdecydo-
wały centymetry… Lepsi okazali się 
zawodnicy z Budzisk. Po podliczeniu 
wszystkich punktów przyznano nastę-
pujące miejsca na podium:

I MIEJSCE - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Budziskach,

II MIEJSCE - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Gacach Słupiec-
kich,

III MIEJSCE - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Wilkowej,

IV MIEJSCE - Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Łubnicach.

Zwycięzcom i wszystkim biorącym 
udział w turnieju serdecznie gratulu-
jemy!

Po zakończonych zmaganiach za-
wodnicy otrzymali poczęstunek, aby 
posilić się po trudach sportowej rywa-
lizacji. Na oficjalnym zakończeniu tur-
nieju wręczono puchar, medale i dyplo-
my. Szkoły otrzymały również nagrody 
rzeczowe. Turniej był wspaniałą zaba-
wą. Dopisywały humory i wesołe na-
stroje wśród zawodników i opiekunów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
dzieciom, nauczycielom i zaproszo-
nym gościom za uczestnictwo w tej 
imprezie. Do zobaczenia za rok!

Agnieszka Cyranowska
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MIĘDZYNARODOWY „DZIEŃ ZIEMI”

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM

DZIEŃ DZIECKA 
W MUZEUM DROGOWNICTWA W SZCZUCINIE

22 kwietnia obchodziliśmy w szkole Międzynarodo-
wy „Dzień Ziemi”. Z tej okazji dzieci z oddziału przed-
szkolnego  w PSP w Gacach Słupieckich przygotowały 
program artystyczny pod tytułem „Ziemia to nasz dom”. 
Przesłaniem programu artystycznego było przypomnie-
nie wszystkim dlaczego musimy dbać o naszą planetę i 
uświadomienie jakich spustoszeń dokonał już człowiek.

Przedszkolaki przypomniały nam jak ważne są za-
chowania proekologiczne. Musimy pamiętać o naszej 
planecie nie tylko z okazji jej święta, dlatego też pamię-
tajmy o oszczędzaniu wody, prądu, segregowaniu śmie-
ci, dbajmy o nasze bliższe i dalsze otoczenie, chrońmy i 
dbajmy o rośliny i zwierzęta.

Następnym etapem obchodów Dnia Ziemi była ak-
cja „Sprzątanie Świata”. Uczniowie z klas I-VI sprzątali 

plac szkolny i otoczenie w pobliżu szkoły. Poprzez takie 
działania dzieci, a przez nie dorośli uczą się postaw 
ekologicznych i otwartości na różnego rodzaju proble-
my dzisiejszego świata. 

Barbara Kostera

EDUKACJA

28 kwietnia br. odbyły się eliminacje gminne Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Eliminacje te zakoń-
czyły się dużym sukcesem uczniów naszej szkoły. Po raz 
kolejny okazali się oni najlepsi w naszej gminie i awanso-
wali do eliminacji powiatowych.

11 maja w Zespole Szkół w Czajkowie odbył się Tur-
niej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu po-
wiatowym dla uczniów szkół podstawowych. W rywalizacji 
udział brali uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych z 
terenu powiatu staszowskiego. Nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju sprawowali staszowscy policjanci.

Naszą szkołę reprezentowali: Nowak Wiktoria (kl. V), 
Piotrowska Patrycja (kl. V), Kmiecik Szymon (kl. VI) i Kozioł 
Daniel (kl. VI). 

Zawody rozpoczął pisemny test wiedzy z zakresu prze-
pisów ruchu drogowego. Po tej części uczniowie przystąpili 
do ćwiczeń praktycznych. W hali sportowej funkcjonariu-
sze staszowskiej drogówki asp. Jarosław Ścibisz i mł. asp. 
Paweł Dziedzic na przygotowanym torze przeszkód oce-
niali umiejętności jazdy na rowerze uczestników turnieju.

Uczniowie naszej szkoły zajęli w tych eliminacjach wy-
sokie II miejsce. Tym samym powtórzyli miejsca zajmowa-
ne w latach 2010 i 2014. 

Zwycięskie drużyny oraz najlepsi w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali nagrody i gratulacje z rąk orga-
nizatorów i fundatorów, tj. Pierwszego Zastępcy Komen-
danta Powiatowego Policji w Staszowie mł. insp. Ryszarda 
Komańskiego, burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszka 
Kopcia i w-ce burmistrz Ewy Kondek oraz gospodarza dy-
rektor Marii Swatek.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom.
Andrzej Piórecki

Dzień  Dziecka uczniowie klas IV - VI spędzili w Mu-
zeum Drogownictwa  w Szczucinie. Muzeum to powstało 
w roku 1982 r.  Gromadzi wszelkie pamiątki związane 
z budownictwem drogowym. Podczas zwiedzania prze-
wodnik zapoznał nas z historią muzeum, poznaliśmy też 
historię drogownictwa. Zadziwiły nas drogi, które budo-
wano już w starożytności. Podczas spaceru podziwialiśmy 
maszyny i urządzenia, które niegdyś służyły drogowcom. 
Są one ładnie odrestaurowane, prezentują się doskonale. 
Oglądaliśmy też eksponaty służące kiedyś do budowy i 
utrzymania dróg i mostów, pokazujące również sposób 
pracy przy budowach w postaci scenek z figurami ludzki-
mi naturalnych rozmiarów, a także drogi i mosty w sztuce. 
Spacerowaliśmy też przęsłem mostu podobnego jak most 
przez Wisłę w Szczucinie. Na zakończenie naszej wizyty w 
muzeum w przyjemnym cieniu leśnych drzew grilowaliśmy 
pyszne kiełbaski. Dzień Dziecka minął nam w przyjemnej 
atmosferze.

R. Domagała
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BOCHNIA- KRÓLESTWO SOLI

„DZIEŃ MAMY I TATY”

Dnia 6 maja br. odbyła się wycieczka 
klas IV-VI do kopalni soli w Bochni.

Specjalną windą zjechaliśmy głę-
boko w dół. Przewodnicy opowiadali 
nam, skąd wzięła się sól. Poznali-
śmy legendy związane z powstaniem 
kopalni w Bochni oraz narzędzia i 
przedmioty, które służyły górnikom 

do wydobywania tej cennej niegdyś 
kopaliny. Przenieśliśmy się w czasy 
dalekiej przeszłości, gdzie spotkali-
śmy się z królem Kazimierzem Wiel-
kim. Po spotkaniu udaliśmy się do 
podziemnej kaplicy pod wezwaniem 
Św. Kingi. Tu zrobiliśmy sobie pa-
miątkowe zdjęcia. Następnie poszli-

Tradycją naszej szkoły jest uroczy-
stość z okazji Dnia Mamy i Taty. Jak co 
roku postanowiliśmy uczcić ten dzień w 
sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy. Za 
miłość, troskę i wychowanie swoim wy-
stępem dziękowali uczniowie z klas I – III 
i dzieci z oddziału przedszkolnego.

14 czerwca br. serdecznie powita-
liśmy miłych gości w progach naszej 
szkoły. Uroczystego powitania dokona-
ła dyrektor szkoły Teresa Bigos. Potem 
rozpoczął się występ. Uczniowie klas I 
– III zaprosili swoich rodziców w podróż 
do różnych krajów świata, gdzie wraz z 

tamtejszymi dziećmi wierszem piosen-
ką, inscenizacją i tańcem dziękowali 
Mamie i Tacie za wszystko co najlep-
sze. Słowo „mama” w każdym języku 
brzmiało miło i doniośle. Dzieci z od-
działu przedszkolnego zaprosiły rodzi-
ców na spotkanie z bajkowymi posta-
ciami, gdzie nawet te złe na widok gości 
zmieniały swoje serduszka. Inscenizację 
umiliły piosenki i tańce przedszkola-
ków. Występ małych artystów wywołał 
u rodziców wzruszenie. Rodzice z dumą 
patrzyli na swe pociechy, które prezen-
towały się znakomicie. Symboliczny 

podarunek dla Mamy i Taty, szczery 
uścisk oraz poczęstunek były wyrazem 
głębokiej miłości i podziękowania za to, 
że kochają i są najlepsi na całym świe-
cie. Dla naszych dzieci impreza ta była 
znakomitą okazją, aby zaprezentować 
się ze swej jak najlepszej strony oraz po-
chwalić się swym talentem muzycznym, 
recytatorskim i tanecznym. Dla nich 
było to przeżycie dzięki któremu poczuły 
się ważne, zdolne i mogły być z siebie 
dumne. 

Zofia Gil

śmy na obiad, także w podziemnej 
restauracji. W wolnym czasie przeby-
waliśmy na sali zabaw, gdzie mieli-
śmy możliwość zagrania w piłkę. Po 
zabawie ruszyliśmy na spływ łódką 
po niezwykle słonym jeziorku. To była 
nasza ostatnia atrakcja pod ziemią. 
Gdy wyjechaliśmy na powierzchnię, 
udaliśmy się na małe zakupy pa-
miątek i oczywiście lodów. Ostatnim 
punktem programu naszej wycieczki 
była wizyta w muzeum motyli. Pozna-
liśmy wiele gatunków motyli z całego 
świata. Niektóre były olbrzymie , bar-
dzo kolorowe, inne szare niepozorne 
lub jednobarwne. Przewodnik opo-
wiadał nam o zwyczajach tych za-
chwycających stworzeń. Muzeum jest 
efektem tworzenia kolekcji przez dwa 
pokolenia pasjonatów motyli.

Wycieczka do Bochni należała do 
udanych, zwłaszcza że dopisała nam 
również piękna pogoda.

Katarzyna Suchorowska
Martyna Chrabąszcz

Karolina Rogala
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„DZIEŃ 
RODZINY”

WYCIECZKA DO KRAKOWA  

Dzień Rodziny w PSP w Łubnicach 
odbył się 8 czerwca br. 

Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
zaprezentowały perfekcyjnie przygo-
towany montaż słowno-muzyczno-ta-
neczny, po którym wręczyły laurki i zło-
żyły życzenia rodzicom za poświęcenie 
i wielkie serce. Włożyły wiele wysiłku, 
aby wzbudzić uśmiech i wzruszenie na 
twarzach swoich rodziców. Następnie 
wszyscy mile spędzili czas przy słod-
kim poczęstunku. To był wesoły i udany 
dzień. 

Rodzicom z okazji święta życzymy 
zdrowia, codziennej radości, a wraz 
ze słowami największej wdzięczności 
składamy podziękowania za wszystkie 
trudy i starania.

W dniu 9 maja br. odbyła się wyciecz-
ka do ZOO w Krakowie. Dzieci mogły 
oglądać z bliska niespotykane na co dzień 
zwierzęta. Wycieczka była atrakcyjną lek-
cją przyrody oraz okazją do aktywnego 
spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Pogoda tego dnia była wymarzona. 
Nie padał deszcz, ale nie było też zbyt 
ciepło, więc większość zwierząt odpo-
czywała lub dokazywała na wybiegach. 
Na początku zwiedzania „przywitał” 
nas piękny i dumny paw wolno space-

rujący po ogrodzie. Mieliśmy niepowta-
rzalną okazję do zrobienia niezwykłych 
zdjęć z tym królewskim ptakiem. Dzieci 
zachwycały zwinne, kolorowe małpki. 
Dłużej zatrzymaliśmy się przy majesta-
tycznych lwach, tygrysach i panterach. 
Każdy chciał mieć zdjęcie z olbrzymim 
słoniem i żyrafami. Dopełnieniem 
wszystkiego były przepiękne rabaty 
kolorowych kwiatów, które są ozdobą 
ogrodu oraz zakupienie pamiątek.

Zwiedzanie ZOO zakończyliśmy 
około godziny 12.00. Byliśmy bardzo 

głodni, dlatego pojechaliśmy do re-
stauracji McDonald’s, aby zregene-
rować swoje siły. Kolejnym i zarazem 
ostatnim punktem naszej wycieczki 
było kino. Poszliśmy na świetną baj-
kę pełną dobrego humoru pt: „Kung 
fu Panda”. Pełni pozytywnych emocji 
wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się 
w drogę powrotną do Łubnic. Podróż 
minęła nam szybko i bezpiecznie. Na-
szym zdaniem wycieczka była bardzo 
udana. Wszyscy uczestnicy wróciliśmy 
zadowoleni i uśmiechnięci.

EDUKACJA
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PRZEDSZKOLAKI 
W FABRYCE KRÓWEK

We wtorek 14 czerwca br. dzieci z 
oddziałów przedszkolnych przy PSP w 
Łubnicach wraz z wychowawcami udały 
się do zakładu produkującego cukierki 
krówki w Opatowie. 

Podczas zwiedzania dzieci dowie-
działy się  dużo ciekawych rzeczy - głów-
nie jak powstają pyszne smakołyki, z 
czego są produkowane, jak wyglądają 
zanim trafią w opakowania oraz w jaki 
sposób się je pakuje.

Po zwiedzeniu fabryki dzieci przeje-
chały do Krówkarenki - jest to kawiaren-
ka niedaleko zakładu, gdzie maluchy  
mogły obejrzeć prezentację multime-
dialną dotyczącą pracy nad opatow-
ską krówką zanim trafi ona do naszych 
sklepów. W ramach warsztatów mogły 
samodzielnie zapakować oraz często-
wać się świeżutką krówką – smakowała 
przepysznie.

Po zapakowaniu przez siebie pysz-
nych krówek, przedszkolaki mogły za-
brać je do domu w ozdobnych, koloro-
wych kuferkach.

9 czerwca br. odbyła się wycieczka najmłodszych dzieci z 
PSP w Wilkowej do Krakowa. 

Wzięli w niej udział uczniowie klas I-III oraz dzieci z od-
działu przedszkolnego  wraz z opiekunami. Głównym ce-
lem tego wyjazdu było zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego. 
ZOO w Krakowie otwarto dla zwiedzających w 1929 r. Poło-
żone jest w centrum blisko 500 hektarowego kompleksu le-
śnego zwanego Lasem Wolskim. Ogród pełni wiele funkcji.  
Do najważniejszych należy ochrona gatunków ginących i 
zagrożonych wyginięciem. 

Uczestnicy wycieczki ochoczo obserwowali to, co dzie-
je się w ogrodzie. Podziwiali najrozmaitsze gatunki zwie-
rząt, takich które pływają, latają, skaczą, bądź dostojnie 
spacerują alejkami ogrodowymi jak spotkana przez nas 
para pawi. 

Po zwiedzeniu ZOO udaliśmy się do Mc Donalds, a 
następnie do kina IMAX, gdzie obejrzeliśmy wspaniały i 
tematycznie dopasowany do naszej wycieczki film ,,Zwie-
rzogród”. Zmęczeni wrażeniami, wróciliśmy szczęśliwie 
do domu.

WYCIECZKA 
DO ZOO

EDUKACJA
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Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca br. odbył się Turniej Badmin-
tona klas 1-3 naszej szkoły. 

Zawody rozegrano w sali gimnastycznej systemem brazy-
lijskim. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. 
Mecze były bardzo emocjonujące i zacięte, a ciekawych ak-
cji sporo, co często wzbudzało okrzyki radości i zadowolenia 
oraz głośny doping ze strony koleżanek i kolegów. Uczestni-
kom dopisywał wspaniały humor, a uśmiech niejednokrotnie 
gościł na ich twarzach. Wszyscy uczestnicy zostali odznaczeni 
dyplomami, a dodatkowo zarówno zawodnicy jak i wszyscy 
kibice otrzymali pyszne zimne lody.  

Był to pierwszy, ale na pewno nie ostatni taki Dzień Dziec-
ka na sportowo w naszej szkole.

Paulina Kosińska, 
Marzena Dach, 

Teresa Komasara

Tak brzmią słowa jednej ze znanych piosenek, ale naocznie 
mogli się o tym przekonać uczniowie klas IV – VI PSP w Wilkowej, 
którzy 25 maja br. wyruszyli autokarem na szkolną wycieczkę do 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Parku Etnograficznego 
w Tokarni.

Mimo dość wczesnej pory tego dnia nikt nie zaspał 
i w doskonałym humorze dotarliśmy do Huty Szklanej, 
gdzie powitała nas piękna słoneczna pogoda. Niezapo-
mnianych wrażeń dostarczył nam wjazd kolejką święto-
krzyską na szczyt Góry Świętego Krzyża. 

Podczas przejażdżki mogliśmy podziwiać piękno 
Świętokrzyskiego Rezerwatu Przyrody. Kiedy dotarliśmy 
na miejsce, udaliśmy się na platformę widokową na Go-
łoborzu, skąd  ujrzeliśmy urokliwą panoramę Gór Świę-
tokrzyskich. Następnie zwiedziliśmy klasztor benedyk-
tyński, który został zbudowany na początku XI wieku. W 
barokowej kaplicy Oleśnickich mogliśmy zobaczyć oraz 
pocałować relikwiarz z cząstkami Drzewa Krzyża Święte-
go i posłuchać legendy o św. Emeryku. 

Wyjątkową lekcję przyrody przeżyliśmy także, gdy 
obejrzeliśmy wystawy Muzeum Przyrodniczego Święto-
krzyskiego Parku Narodowego, dzięki którym poznali-
śmy historię powstania Gór Świętokrzyskich. Mieliśmy 
także okazję usłyszeć ryk dinozaura, co mogło wystra-
szyć nawet najodważniejszych! Pełni wrażeń zjechali-

DZIEŃ DZIECKA

„ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE”
śmy kolejką do Huty Szklanej i autokarem ruszyliśmy 
do Kielc, gdzie wstąpiliśmy na poczęstunek do Mc Do-
nald’s.

Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Wsi Kie-
leckiej w Tokarni – skansen o powierzchni 65 ha. Zo-
stały tu zgromadzone najcenniejsze zabytki XVIII i XIX 
wiecznego budownictwa drewnianego: dwór z Suche-
dniowa, barokowy kościół Matki Bożej Pocieszenia z 
Rogowa nad Wisłą, wiatraki, chłopskie domy, warsztaty 
rzemieślnicze oraz budynki gospodarcze. Uczestnikom 
wycieczki szczególnie spodobał się budynek szkoły ze 
Słupi. 

Pełni wrażeń po całym dniu zwiedzania wszyscy zasie-
dliśmy przy wspólnym ognisku, które zostało zorganizo-
wane na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Szybko 
i radośnie upłynął czas podczas wspólnego biesiadowa-
nia i pieczenia kiełbasek. Niestety, nadszedł czas powrotu 
do domu.

Wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
oraz do Tokarni na pewno dostarczyła wszystkim nieza-
pomnianych wrażeń. Wyjazd był na pewno dla wszystkich 
żywą lekcją przyrody i historii; okazją do poszerzenia wie-
dzy o świecie i człowieku.

Monika Pyrz
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Uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach co 
roku biorą udział w konkursach przed-
miotowych. 

W tym roku było 4 laureatów i 
4 finalistów. Tytuł laureata zdoby-
li: Marcin Wolak (kl. IIIb) z historii 
oraz chemii, Dawid Cichoń (kl. IIIa) 
z geografii oraz Anna Golba (kl. 
IIb) z historii. Tytuł finalisty uzyska-
li: Krystian Guca (kl. IIIb) z historii, 
Wiktoria Machniak (kl. IIb) z języka 
angielskiego pod kierunkiem pani 
Pauliny Witek, Dawid Cichoń (kl. 
IIIa) z matematyki, którego przygo-
towała pani Ewa Bąk, oraz Karol 
Bielat (kl. IIIa) z geografii. Laure-
ata z historii przygotowywała pani 
Lucyna Lolo, z chemii pani Elżbieta 
Sroka, a z geografii pani Elżbieta 
Zdziebko.

W dniu 16 kwietnia br. w Sali 
Omega w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce odbyła się uroczysta 
gala. Oprócz gimnazjalistów gratu-
luje i dyplomy odbierali nauczycie-
le, którzy przygotowywali uczniów 
do startu w konkursach przedmio-
towych. Na tę uroczystość wybrali 

się nasi uczniowie wraz z rodzicami 
i nauczycielami: dyrektor Jolantą 
Hynek, panią Lucyną Lolo, panią 
Elżbietą Sroką oraz panią Elżbietą 
Zdziebko. 

Gala rozpoczęła się o godzinie 
11.00 od występów muzycznych. 
Na samym wstępie zabrał głos dy-
rektor Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Jacek 
Wołowiec. Pogratulował laureatom 
mówiąc: „Nie odnieślibyście ta-
kich sukcesów, gdyby nie wsparcie 
waszych rodziców i nauczycieli. To 
początek Waszej drogi. Rozwijaj-
cie pasje, umiejętności i kompe-
tencje, a dzięki temu osiągniecie 
w przyszłości jeszcze większe suk-
cesy. Dzisiejsza uroczystość poka-
zuje, że warto odkrywać świat na-
uki. Wszystko zaczyna się od pasji. 
Pasja prowadzi do dokładności, a 
dokładność zapewnia wspaniałe 
życie. Życzę wam inspirującej po-
dróży z nauką przez życie”. Następ-
nie przemawiał doradca wojewody, 
pan Bartosz Dorywalski oraz świę-
tokrzyski wicekurator oświaty, pan 
Grzegorz Bień.

Po przemowach oraz gratula-
cjach rozpoczęło się wręczenie na-
gród, medali i dyplomów oraz za-
świadczeń. Jako pierwsi wystąpili 
laureaci języka polskiego. W końcu 
na scenie stanęli także nasi gimna-
zjaliści z Łubnic wraz z opiekunami. 
Byliśmy bardzo szczęśliwi i dumni, 
że uczęszczając do małego wiej-
skiego gimnazjum, znaleźliśmy się 
w gronie najlepszych szkół z woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

Sukces ten to nie tylko duma, 
ale również pewne profity na lep-
szą przyszłość. Jako laureaci jeste-
śmy zwolnieni z egzaminów gimna-
zjalnych i mamy otwarty wstęp do 
każdego liceum w Polsce. 

Gala zakończyła się występem 
zespołu rockowego. 

Myślę, że każdy z nas na dłu-
go zapamięta chwile spędzone na 
gali i często będzie powracał do 
nich myślami. Ta uroczystość to 
docenienie naszej pracy i wysiłku 
nauczycieli – za co bardzo Im dzię-
kujemy.

Anna Golba

W dniu 12 maja br. odbył się etap 
powiatowy konkursy „Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego” w Czajkowie Ma-
łym. 

Z naszego gimnazjum udział 
wzięli : Dominik Zębala, Angelika 
Kozioł i Karolina Nowak pod opie-
ką pani Renaty Wójtowicz. Konkurs 
rozpoczął się testem wiedzy. Potem 
zostały wylosowane numerki, które 

oznaczały kolejność jazdy rowerem. 
Byliśmy przedostatni z dziewięciu 
drużyn. Widać było, że dużo osób 
się denerwuje. Były cztery przeszko-
dy dość trudne do pokonania. Bez-
błędnie przejechał tylko Dominik. 

Po jeździe rowerem poczęstowa-
liśmy się słodkim poczęstunkiem, 
czekając z niecierpliwością na osta-
teczne wyniki. Po zliczeniu punktów 

zostały ogłoszone miejsca. Nasza 
szkoła zajęła III miejsce, a Domi-
nik został królem kierownicy. Mamy 
nadzieję, że za rok będzie jeszcze 
lepiej, więc liczymy na dalsze suk-
cesy.

Angelika Kozioł 

EDUKACJA

UCZNIOWIE GIMNAZJUM 
ZNÓW NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

KONKURS „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO”
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Głównymi celami tej imprezy są: 
stwarzanie możliwości zaprezento-
wania dorobku artystycznego dla 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich powiatu staszow-
skiego, popularyzacja zespołów 
oraz ich walorów artystycznych i 
wychowawczych, wymiana pomy-
słów i doświadczeń, rozwijanie ta-
lentów estradowych i plastycznych 
oraz  rozwijanie wrażliwości este-
tycznej dzieci i młodzieży. 

Publiczne Gimnazjum w Łubni-
cach na festiwalu reprezentowały 
uczennice klas trzecich: solistka 
Małgorzata Antoń, która wykonała 
piosenkę - „Love Yourself” Justina 
Biebera oraz solistka Sylwia Zie-
lono w piosence „Niepokonani” z 

repertuaru zespołu Perfekt. Występ 
naszych uczennic publiczności bar-
dzo się podobał, zostały nagrodzo-
ne dużymi brawami.

W ramach festiwalu odbył się 
również konkurs plastyczny na 
„Projekt okładki do dowolnie wy-
branej książki Henryka Sienkiewi-
cza”. Konkurs ten został ogłoszony 
w związku z ustanowieniem przez 
Senat Rzeczpospolitej Polskiej Roku 
Henryka Sienkiewicza. Celami tego 
konkursu były: pobudzenie i rozwi-
janie uzdolnień plastycznych dzieci 
i młodzieży, popularyzacja wiedzy 
o życiu i twórczości Henryka Sien-
kiewicza w setną rocznicę jego 
śmierci, oddanie hołdu jednemu z 
najpopularniejszych polskich pisa-

- zorganizowaliśmy Szkolny Dzień 
Profilaktyki, któremu przyświecało 
motto: „Ażeby człowiek stawał się 
coraz bardziej człowiekiem, aże-
by bardziej był, a nie tylko więcej 
miał, (…) ażeby również umiał 
bardziej być nie tylko z drugimi 
ale i dla drugich” – Jan Paweł II,

- zorganizowaliśmy spotkanie dla 
rodziców dotyczące szkodliwo-
ści dopalaczy oraz konsekwencji 
prawnych wynikających z ich roz-
powszechniania,

- cele i zadania programu „Trzymaj 
Formę” są realizowane na zaję-
ciach wychowania fizycznego, jak 
również biologii, techniki, godziny 
wychowawczej,

- uczniowie klas trzecich uczestni-
czyli w warsztatach żywieniowych 
zorganizowanych przez Zespół 
Szkół Rolniczych w Sichowie, 

- uczniowie klas drugich zrealizo-
wali projekt edukacyjny „Jak styl 
życia wpływa na nasze zdrowie?”   
pod opieką pani Renaty Wójto-
wicz. Był to bardzo ważny projekt, 
ponieważ poruszał problemy ży-
wieniowe młodzieży oraz konse-
kwencje związane z nieprawidło-
wym odżywianiem, zagrażające 
zdrowiu i życiu młodych ludzi. Na 

zajęciach technicznych uczniowie 
przygotowywali kanapki, sałatki, 
przekąski wykorzystując warzywa 
i owoce sezonowe. Na zajęciach 
pozalekcyjnych gimnazjalistki 
przygotowały układ taneczny, zo-
stała przeprowadzona ankieta 
wśród uczniów  na temat odży-
wiania, aktywności ruchowej oraz 
używek. Odbył się konkurs na naj-
lepszy plakat tematyczny i zdjęcie 
zdrowego posiłku, przygotowane-
go w domu z pomocą rodziców.  

Podsumowanie i prezentacja 
projektu odbyła się na szkolnym 
dniu projektów – 1 czerwca 2016 
br. Uczniowie byli zadowoleni z re-
alizacji projektu, z pewnością pod-
niosła się świadomość ważności 
spożywania śniadań przez uczniów, 
bo wyniki ankiety były niepokojące.

Prowadzone przez nas od lat 
działania i realizacja poszczegól-
nych projektów pozwoliły znaleźć się 
naszej szkole w elitarnym gronie pla-
cówek, które wzorcowo realizują cele 
i zadania wynikające z programu. Z 
okazji Jubileuszu X-lecia Programu 
Edukacyjnego: ,,Trzymaj Formę” 
7 czerwca br. odbyła się uroczysta 
konferencja w Centrum Onkologii 

EDUKACJA

XXII FESTIWAL KULTURY SZKÓŁ

rzy przełomu XIX i XX.w. Plakat na ten 
konkurs przygotowała uczennica klasy 
III b Sylwia Zysk.

Elżbieta Zdziebko

w Kielcach pod hasłem „Świętokrzyskie 
Trzyma Formę”. Podczas tej konferencji 
nasza szkoła otrzymała Certyfikat i Pu-
char za wieloletnią realizację programu. 
Nagrody odebrała pani Elżbieta Sro-
ka. To wyróżnienie zachęciło nas jesz-
cze bardziej do podejmowania działań 
służących promocji aktywności fizycznej 
oraz prawidłowego sposobu odżywia-
nia się dzieci i młodzieży.  Wszystkie te 
działania mogliśmy realizować  dzięki 
zaangażowaniu młodzieży,  nauczycieli, 
wychowawców oraz opiekunów projek-
tów: pani Renaty Wójtowicz, pani Elżbie-
ty Zdziebko, pani Anety Wójtowicz, panu 
Łukaszowi Łyganowi, pani Elżbiety Sroki. 
Szczególne podziękowania kierujemy 
do dyrekcji szkoły pani Jolanty Hynek za 
umożliwienie realizacji naszych działań, 
a także do wszystkich instytucji i rodzi-
ców zaangażowanych i wspierających 
nasze działania.

Elżbieta Sroka, Renata Wójtowicz

SZKOŁA, KTÓRA TRZYMA FORMĘ

Staszowski Ośrodek Kultury jest organizatorem odbywającego się co roku Festi-
walu Kultury Szkół. Patronat nad tą imprezą ma Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 
oraz Starostwo Powiatowe w Staszowie. 

Realizując ogólnopolski program edukacyjny ,,Trzymaj Formę” w bieżącym roku 
szkolnym podjęliśmy następujące działania: 
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GIMNAZJALIŚCI  I REKORD CZYTANIA

PROJEKTY EDUKACYJNE 
2016 ZA NAMI!

10 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski zebrali się w 
swoich szkołach i wspólnie czytali— każdy to, na co ma ochotę. 

Celem akcji, organizowanej przez miesięcznik „Biblio-
teka w szkole”, była przede wszystkim promocja czytelnic-
twa wśród dzieci i młodzieży, inicjowanie mody na czytanie, 
pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszech-
ne zjawisko wśród ich rówieśników. Była to jednocześnie 
okazja do ustanowienia rekordu czytania w jednym momen-
cie. W tej akcji nie mogło oczywiście zabraknąć gimnazja-
listów z Łubnic. Uczniowie naszej szkoły udowodnili, iż na-
prawdę czytają. To wydarzenie poprzedzone było projektem 
edukacyjnym ,,Dlaczego warto czytać książki?’’. Już kilka dni 
przed 10 czerwca uczniowie dyskutowali o tym jaką książkę 
będą czytać, wymieniali się lekturami, a szkolna biblioteka 
pękała w szwach. Jako dodatkowej zachęty użyto hasła: „Je-
śli nie chcesz być pytany, na boisko z książką zapraszamy”. 

W akcji udział wzięli nie tylko uczniowie, ale również na-
uczyciele, co miało na celu uświadomienie młodym ludziom, 
że czytelnictwo jest powszechne w różnych pokoleniach. 
Wszyscy zgromadziliśmy się na boisku szkolnym, zajęliśmy 
dogodne miejsca na trybunach i zaczęliśmy czytać. Przyjem-

Dnia 1 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum w Łubnicach 
miało miejsce uroczyste podsumowanie projektów edukacyj-
nych 2016.

W obecności  dyrektor Publicznego Gimnazjum w 
Łubnicach Jolanty Hynek, grona pedagogicznego i 
całej społeczności szkolnej uczniowie klas II przedsta-
wili przygotowane prace w postaci prezentacji  multi-
medialnych, warsztatów, inscenizacji i doświadczeń.  
Zaletą projektów edukacyjnych jest stworzenie szansy 
wykazania się pomysłowością, kreatywnością, umiejęt-
nością współpracy oraz pracowitością. Istotą projektu 
jest samodzielna praca uczniów służąca realizacji okre-
ślonego zadania.

W roku szkolnym 2015/2016 zostały przygotowane 
i zaprezentowane następujące projekty edukacyjne:

- „Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?”- opie-
kun pani Agnieszka Gręda,

- „Jak wykonać makietę budowli romańskiej”- opie-
kun pani E lżbieta Zdziebko,

- „Dlaczego warto czytać książki”- opiekun pani Jo-
anna Kotlarz,

- „Kanclerz Niemiec Angela Merkel i inni przywód-
cy w debacie politycznej”- opiekun pani Katarzyna 
Okarska,

- „W jaki sposób styl życia wpływa na nasze zdro-
wie? ”- opiekun pani Renata Wójtowicz.

Wszystkim grupom udało się wywiązać z powierzo-
nych im zadań na czas, a ich prezentacje spotkały się z 
szerokim zainteresowaniem widzów. Serdeczne podzię-
kowania dla uczennic klasy  IIIa - Małgorzaty Antoń i 
IIIb - Sylwii Zielono za wykonane piosenki, które umila-
ły przebieg projektów edukacyjnych. Przygotowane pro-
jekty przyniosły wiele satysfakcji nie tylko uczniom, ale 

nie było patrzeć, jak uczniowie zaczytują się i powoli odkry-
wają piękny świat książek. Mimo iż statystyki pokazują, że 
63% dorosłych Polaków nie czyta , postawa naszych uczniów 
pokazuje, że młodzi ludzie z przyjemnością sięgają po książ-
kę. Przecież, jak mówiła Wisława Szymborska “Czytanie to 
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” .

Uczennice klasy II b pod kierunkiem Joanny Kotlarz

EDUKACJA

także nauczycielom, pod których kierunkiem pracowali 
uczniowie.

Dziękujemy wszystkim za przygotowanie prezentacji, 
za wkład włożony w prace w czasie realizacji projektów, 
która wymagała pomysłowości, rzetelności, systema-
tyczności, a także wielogodzinnej pracy pozalekcyjnej. 
Gratulujemy wszystkim uczniom świetnych występów.

Aneta Wójtowicz
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CO CZYTAJĄ GIMNAZJALIŚCI ?

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Wybory lekturowe dokonywane 
przez naszych kolegów poznali-
śmy dzięki otwartym pytaniom, co 
oznacza, że uczniowie samodziel-
nie wymieniali książki czytane z 
własnego wyboru. Na mapie prefe-
rencji czytelniczych gimnazjalistów 
widzimy zdecydowaną przewagę li-
teratury fantastycznej i książkowych 
pozycji przeznaczonych dla ich ró-
wieśników, a także dla dorosłego 
odbiorcy. To odmiany beletrystyki 
fantastycznej wyznaczają wspólne 
doświadczenia lekturowe naszych 
gimnazjalistów - 23% uważa ją za 
ulubiony gatunek literatury. Najpo-
czytniejsi autorzy to Joanne K. Row-
ling, od której uczniowie najczęściej 
zaczynają przygodę z fantastyką, 
Andrzej Sapkowski- niezwykle po-
pularny zarówno wśród chłopców, 
jak i dziewcząt oraz J.R.R.Tolkien- 
jego powieść Hobbit jest lekturą w 
klasie I, potem wielu gimnazjali-
stów sięga po Władcę pierścienia. 
Popularne są również powieści fan-
tasy mające swoje odpowiedniki w 
grach RPG; przykładem jest Assa-
in Creed Oliviera Bowdena. Gra 
o tron oraz Igrzyska Śmierci także 
znajdują wielu czytelników. Druga 
odmiana tego typu literatury to po-
wieści z kręgu romansu paranor-
malnego, wampirycznych powieści, 
thrillerów fantastyczno-romantycz-
nych z nastoletnimi bohaterami- 
przykładem jest saga Zmierzch. Li-
teratura niebeletrystyczna stanowi 
zdecydowaną mniejszość wyborów 
lekturowych i jest bardzo zróżnico-
wana: od literatury faktu, biografii 
i poradników, przez publikacje na-
ukowe, aż po wydania encyklope-
dyczne - sięga po nie jedynie 3% 
naszych uczniów. 

Dużym powodzeniem wśród 
gimnazjalistów cieszy się literatu-
ra przygodowa, czyta ją 17% an-
kietowanych. Wydaje się jednak, iż 
za takie uczniowie uznają książki, 
które stanowią połączenie wątków 
romansowych, kryminalnych z na-
pięciem i grozą thrillera. Powieści 

W dniu 17 czerwca ukazały się wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
Wyniki uzyskane przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Łubnicach 

prezentują się następująco:

Uzyskane wyniki plasują gminę Łubnice na trzecim miejscu w powiecie 
staszowskim. 

Średnie krajowe z poszczególnych części egzaminu wynoszą: język 
polski – 69%, historia – 56%, matematyka – 49%, przedmioty przyrodni-
cze – 51%. 

Należy zauważyć, że w każdym z tych przedmiotów wyniki naszej szko-
ły są wyższe od średniej krajowej. 

Wynik z historii stawia gminę Łubnice na 7 miejscu w województwie.

Ewa Bąk
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W ramach Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa otrzymaliśmy wspar-
cie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej. Celem programu jest rozwijanie 
zainteresowań uczniów, promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych. Zależało nam, by zakupiona literatura spodobała się 
wszystkim i zachęciła uczniów do czytania, dlatego postanowiliśmy zbadać zainte-
resowania czytelnicze gimnazjalistów. Tego dotyczył projekt edukacyjny realizowany 
przez klasę IIb pt.,, Dlaczego warto czytać książki?”.

obyczajowe dla młodzieży to ko-
lejny pod względem poczytności 
typ literatury. Były to jednak wy-
bory przede wszystkim uczennic. 
Najchętniej czytanymi są tu utwory 
opowiadające o nałogach, pro-
blemach dorastającej młodzieży 
polskich autorów (Rosiek, Onichi-
mowska) oraz lekkie romansowe 
historie autorów obcych (Green, 
Clare, Sparks). Sensacyjno-krymi-
nalne lektury nastolatków to klasy-
ka kryminału- Agatha Christie, ale 
też Dan Brown czy Harlan Coben. 
Gimnazjaliści rzadziej już sięgają 
po komiksy oraz literaturę dla dzie-
ci.

Uczniowie gimnazjum posiadają 
bardzo zróżnicowaną postawę wo-
bec książek, widoczną w ich aktyw-
ności czytelniczej i wyborach lektur. 

Cieszy jednak fakt, iż coraz więcej z 
nich sięga po książkę, szuka cieka-
wej literatury, rozmawia o niej z ró-
wieśnikami i nauczycielami. Coraz 
częściej też na korytarzu szkolnym 
można spotkać pogrążonego w lek-
turze nastolatka. Nie brak też wśród 
naszych uczniów prawdziwych moli 
książkowych.

Oto lista ulubionych książek 
gimnazjalistów:

1. A. Sapkowski - saga Wiedźmin
2. J. Green- 
   Gwiazd naszych wina
3. C. Clare - Dary Anioła
4. J.K. Rowling - Harry Potter
5. M. Zusak - Złodziejka książek
6. S. Meyer - saga Zmierzch
7. V. Roth trylogia - Niezgodna
8. D.Glukhovsky - seria Metro
9. A. Saint- Exupery - Mały Książę
10. J.R.R. Tolkien - Hobbit

Miłych wakacji z książką!

Wiktoria Machniak, 
Kamila Gumuła, 

Gabriela Kmiecik, 
Joanna Kotlarz

Przedmiot Średni wynik 
w procentach

Średni wynik  
w punktach

Język polski 72,7 % 23,27
Historia 62,1 % 19,87
Matematyka 50,6 % 14,17
Przedmioty przyrodnicze 55,9 % 15,65
Język angielski - poziom 
podstawowy 55,7 % 22,27

Język angielski – poziom 
rozszerzony 34,8 % 13,93
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9 czerwca br. w Staszowie odbył się 
Powiatowy Turniej Rzutów Karnych o 
Puchar Starosty pod hasłem „Razem 
wygramy z rakiem piersi!”. Patronat nad 
akcją  objął  Związek  Powiatów Polskich.

W zawodach wzięło udział 5 dru-
żyn z powiatu staszowskiego. Na-
sza szkoła również bardzo chętnie 
wspomogła akcję swoją obecnością. 
Walka była zacięta, ale nikt nie zapo-
mniał o zasadzie fair play. Wszystkie 
mecze oraz rzuty karne zostały ode-
grane w duchu tej zasady. Sędziowie 
byli kompetentni, a atmosfera całego 
spotkania przebiegała bez zastrze-
żeń.  Drużyna chłopców z naszego 
gimnazjum pokazała klasę w grze z 
przeciwnikami, zajmując ostatecz-
nie wysokie III miejsce na podium i 
wzbogacając galerię nagród szkoły 
w kolejny piękny puchar. Organizator 
pogratulował wszystkim uczestnikom, 
wręczył nagrody i życzył dalszych suk-
cesów sportowych. 

Aneta Wójtowicz

12 maja w Połańcu odbyły się powiatowe zawody lekkoatletyczne. W zawodach 
tych wystartowały szkoły gimnazjalne ze Staszowa nr 1 i nr 2, Rytwian, Czajkowa, 
Połańca i Łubnic.

Bardzo dobrze wystartował „świeżo upieczony” rekordzista Publicznego 
Gimnazjum w Łubnicach, w rzucie oszczepem Grzegorz Moryto, który wygrał 
również rywalizację w Połańcu z wynikiem 39.83 m (r. szkoły 39.90 m). Z 
bardzo dobrej strony pokazali się również: Katarzyna Moryto w skoku w dal z 
wynikiem 4.40 m poprawiając o 1 cm rekord szkoły, oraz Kamila Gumuła w 
rzucie oszczepem 16.58 m (nowy r. szkoły), która do piątej próby zajmowała 
III miejsce, ale w ostatnim rzucie, przerzuciła ją niestety, koleżanka z Czaj-
kowa. Bardzo dobrze spisał się również Wojciech Nogacki, który był czwarty 
na 100 m oraz jego rówieśniczka z I klasy gimnazjum, Magdalena Bikskup, 
która pobiegła 51 sek. na 300 m. Pozostałe wyniki udostępnimy w najbliższym 
czasie.

Łukasz Łygan

Grzegorz uczeń II klasy Publicznego Gimnazjum w Łubnicach zdobył srebrny 
medal lekkoatletycznych mistrzostw województwa, które odbyły się 10 czerwca w 
Kielcach. 

W zawodach wystartowali jeszcze Katarzyna Moryto w skoku w dal oraz 
Magdalena Biskup w biegu na 300 m. Serdeczne podziękowania dla UG 
w Łubnicach za udostępnienie samochodu na zawody oraz kierowcy panu 
Szczepanowi Witkowi. 

Łukasz Łygan

PUCHARY POWIATÓW 
W RZUTACH KARNYCH

GRZEGORZ MORYTO 
ZŁOTYM MEDALISTĄ W LEKKIEJ ATLETYCE!

II MIEJSCE
W WOJEWÓDZTWIE  ŚWIĘTOKRZYSKIM, 

W RZUCIE OSZCZEPEM! 

EDUKACJA
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KULTURA

SPEKTAKL TEATRALNY 
SKRADZIONE MĄDROŚCI

BIWAK HUFCA STASZÓW

Krakowscy aktorzy zaprezentowa-
li spektakl zatytułowany „Skradzione 
Mądrości”.

Dzieci poznały historię Skrzata, 
który bardzo lubił czytać książki. Był 
tak pochłonięty lekturą, że  nie za-
uważał co się wokół niego dzieje. Z 
łatwością dał się okraść pewnej So-
wie z całego swojego bogatego księ-
gozbioru. Zmartwiony Skrzat musiał 
wyruszyć w podróż, aby odzyskać 
zaginione lektury. Na swojej drodze 
spotkał Biedronka Donka – tajnego 
agenta, który próbował rozwikłać za-
gadkę znikających w całym  Królestwie 
Baśni książek. Niestety Biedronek nie 
potrafił czytać i logicznie myśleć. Na 
swoje nieszczęście wpadł w zasadzkę 
Sowy. Skrzat sam musiał go ratować z 
opresji i odzyskać skradzione książki. 
Wyzwał Sowę na pojedynek wiedzy o 
znanych baśniach, który oczywiście z 
pomocą dzieci wygrał. Sowa musiała 
zwrócić książki ich właścicielom i bar-
dzo ich przeprosić. Dowiedziała się 
też, że nie wolno kraść książek- wy-
starczy przyjść do biblioteki i je wypo-
życzyć. Biedronek Donek też nauczył 

się, że warto więcej czytać, a wtedy 
wszystkie zagadki będzie się łatwiej 
rozwiązywało. Skrzat przekonał się, 
iż również prawdziwy świat jest wart 
uwagi, bo można spotkać wiernych 
przyjaciół i przeżyć razem wspaniałe 
przygody.

Spektakl miał formę interaktywnej 
zabawy, w której dzieci bardzo chęt-

29 kwietnia w ramach obchodów Dnia Teatru w Centrum Kultury w Łubnicach wy-
stąpił dla dzieci Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Na przedstawienie 
licznie przybyły  uczniowie klas „0”- III ze Szkoły Podstawowej w Łubnicach, z Gac 
Słupieckich i z Budzisk wraz z opiekunami. 

nie uczestniczyły. Nawet nie onieśmie-
lały ich solowe występy na scenie. Ży-
wiołowo i spontanicznie odpowiadały 
na pytania i wykazywały się świetną 
znajomością wielu książek. Było dużo 
dobrej zabawy i śmiechu.

 Dzieci dowiedziały się, że książ-
ki nie tylko dostarczają nam po-
trzebnych informacji, ale zapew-
niają nam rozrywkę, przenoszą nas 
w odległy i magiczny świat. Zro-
zumiały też jak ważne jest czytanie 
oraz jak wiele korzyści można wy-
ciągnąć zaglądając do biblioteki.                                                  
Aktorom Teatru MASKA serdecznie 
dziękujemy. Mamy nadzieję, że jesz-
cze kiedyś nas odwiedzą.

Ewa Murdza

15 kwietnia uroczystą Mszą Świętą 
rozpoczął się biwak Hufca. Wzięły w nim 
udział zuchy, harcerki i harcerze z hufca 
Staszów. 

Po raz pierwszy na takim wyda-
rzeniu brały udział zuchy z Gromady 
Włóczykije prowadzonej przy Cen-
trum Kultury w Łubnicach przez dru-
chów Sylwestra Gołębiowskiego i Ma-
riusza Bolona. Po Mszy św. uczestnicy 
biwaku złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki - patrona Hufca. 
Następnie odbył się przemarsz do 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, 
gdzie nastąpiło zakwaterowanie bi-
wakowiczów. Wieczorem nasze zuchy 
uczestniczyły w spotkaniu o tematyce 
kościuszkowskiej oraz wzięły udział 
w grze zuchowej. Sobotni dzień spę-
dziliśmy na warsztatach przygotowa-
nych przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Policji w Staszowie. Biwak 
pozostanie na długo w pamięci na-

szych podopiecznych. Cieszy nas 
fakt, iż tak liczną gromadę udało 
nam się zorganizować a jeszcze bar-
dziej to, że mamy wsparcie rodziców 
oraz Centrum Kultury w organizowa-
niu tego rodzaju przedsięwzięć.

Od września rozpoczynamy dal-
szą pracę w gromadzie, w planach 
jest umundurowanie zuchów oraz 
uroczyste ślubowanie zucha. 

Mariusz Bolon
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Uczniowie mieli okazję obejrzeć spek-
takl na podstawie lektury L. M. Montgo-
mery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
Była to ciepła, pełna humoru opowieść 
o potrzebie akceptacji, wartości rodziny 
i przyjaźni. 

Na Zielone Wzgórze do domu Ma-
teusza i Maryli Cuthbert przybywa je-
denastoletnia Ania Shirley. Ania jest 
sierotą, wcześnie straciła rodziców, ale 
swoim pozytywnym nastawieniem do 
życia podbija serca wszystkich wokół. 
Szalone przygody rudowłosej Ani i jej 
przyjaciół aktorzy odegrali w żywym 
planie. Dowcipnym dialogom towarzy-
szyły liczne piosenki, wykonane w nie-
zwykle atrakcyjnej konwencji musicalu. 
W nastrój opowieści wprowadziły sym-
boliczna, dynamicznie zmieniająca się 
scenografia oraz kostiumy, oddające 
styl epoki. Uczniom bardzo podobało 
się przedstawienie, żywo reagowali na 
piosenki i rekwizyty. Dobrej rozrywki 
dostarczyły gafy i wpadki Ani, ukaza-
ne w bardzo humorystyczny sposób. 
Wyjazd dostarczył młodym widzom 
niezapomnianych emocji, a dorosłym 
przypomniał „smak” dzieciństwa. Do-
pełnieniem naszego wyjazdu był spa-
cer po Rynku Głównym oraz Krakow-
skich Błoniach.

Aneta Śmiszek

Dzień Dziecka to najmilsze święto w 
kalendarzu, dlatego 2 czerwca Centrum 
Kultury w Łubnicach zorganizowało dla 
dzieci liczne atrakcje. 

Kapryśna pogoda spłatała nam 
figla, więc świętowanie zaczęliśmy w 
sali widowiskowej. Tanecznym kro-
kiem przywitała dzieci grupa taneczna 
z Centrum Kultury prowadzona przez 
panią Weronikę Koziarz – Dygulską. 
Następnie sprytnie przejęła pałeczkę 
Wesoła Gromadka. W mig na sali 
stanęła dmuchana zjeżdżalnia. Były 
tańce wygibańce, zabawy integracyj-
ne, nauka żonglowania, nie mogło też 
zabraknąć malowania buziek.

W końcu przestało padać. Ciąg 
dalszej zabawy miał miejsce na pla-
cu Centrum Kultury. Odbył się pokaz 
robienia dużych baniek mydlanych. 
Dzieci mogły skorzystać z bezpłatne-
go basenu z kulami wodnymi oraz 
dmuchanego placu zabaw. Dla ła-
suchów był popcorn, wata cukrowa  
oraz  piniata pełna słodkości. Czyli 
wszystko to, co jest potrzebne dzie-
ciom do wspaniałej zabawy.

Ewa Murdza

28 maja br. Centrum Kultury w Łubnicach w ramach Dnia Animatora Kultury i 
Bibliotekarza zabrało dzieci uczęszczające na zajęcia oraz młodych aktywnych czy-
telników naszej biblioteki na przedstawienie do teatru „Groteska” w Krakowie. 

WYJAZD DO TEATRU 
„GROTESKA”

DZIEŃ DZIECKA Z CK!



22 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KULTURA

UNIWERSYTET LUDZI 
NIEZWYKŁYCH ODWIEDZIŁ 

NASZĄ GMINĘ 

Uniwersytet III Wieku w Staszo-
wie funkcjonuje od wielu lat i wśród 
mieszkańców miasta ma swoje za-
sługi. Skupia seniorów „głodnych” 
wiedzy i nowych wyzwań, pozwala im 
odkrywać nowe umiejętności i rozwi-
jać pasje. 

Uniwersytet III Wieku działa pod 
egidą Staszowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego. I blisko 60-osobowa 
grupa tych niezwykłych ludzi po-
stanowiła odwiedzić najpiękniejsze 
zakątki naszej gminy w dniu 14 
maja br. Swoją wizytę rozpoczęli 
od zwiedzania kościoła pw. św. Pio-
tra i Pawła w Beszowej, następnie 
udali się do Klasztoru o. Trynitarzy. 
Oba miejsca wywarły niesamowi-
te wrażenie na naszych gościach. 
A nas nas wywarli takie wrażenie 
studenci UTW. Są to ludzie, którzy 
robią masę rzeczy i wciąż znajdu-
ją czas na nowe. Potrafią czerpać 
radość z życia, aktualnej rzeczywi-
stości tu i teraz. Cieszą się każdą 
minutą spędzoną we wspólnym 
gronie. Pozytywna motywacja i ich 
aktywność, z wyboru i bez przymu-
su sprawia, że życie na emeryturze 
staje się bogatsze, wzrasta poczu-
cie satysfakcji i wiara w siebie, a to 
dodaje seniorom energii do życia 
oraz radości i dumy.

Wizyta studentów zakończyła 
się w Centrum Kultury w Łubni-
cach, gdzie wspólnie spędziliśmy 
czas przy dzwiękach Zespołu Es-
tradowo- Ludowego ,,Łubnicka 
Nuta”. Były przemówienia wójta 
gminy Łubnice Anny Grajko i byłe-
go starosty staszowskiego Czesła-
wa Pargieły.

Dla mnie była to wizyta wyjąt-
kowe, ponieważ spotkałam wielu 
nauczycieli, którzy byli moim dro-
gowskazem i pokazali jak czerpać 
wiedzę. Dla mnie to nie Uniwersy-
tet III Wieku, a Uniwersytet Ludzi 
Niezwykłych. Mam nadzieję, że 
grupa tych niezwykłych osób jesz-
cze nie raz odwiedzi naszą piękną 
gminę. 

Aleksandra Stachniak
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“DZIEŃ STRAŻAKA”

Z WIZYTĄ W KRUSZYNIE

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – 
WYBORCZY  

ZARZĄDU GMINNEGO OCHOTNICZEJ STAŻY POŻARNEJ 

Międzynarodowy Dzień Strażaka 
obchodzony jest 4 maja, w dniu wspo-
mnienia w Kościele katolickim Świętego 
Floriana. Święto zainicjował australijski 
strażak J.J. Edmondson z Melbourne na 
pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu ko-
legów-strażaków 2 grudnia 1998 roku w 
Linton. Próbowali ratować czyjeś życie i 
mienie w czasie pożaru, jak robią to stra-
żacy na całym świecie.

Jako wyraz szacunku dla pole-
głych strażaków i wsparcie dla ich 
rodzin, Country Fire Authority  i 
Victorian community (Wspólnota, 
społeczność st. Wiktoria) przyjęła 
sobie za symbol czerwono-niebie-
ską wstążkę. Kiedy po raz pierwszy 
informacja ta trafiła do społeczności 
internetowej odzew był natychmia-
stowy od załóg strażackich z USA, 
które przyjęły noszenie symbolu nie 

10 czerwca br. delegacja z naszej jed-
nostki wyjechała do zaprzyjaźnionej jed-
nostki OSP Kruszyn w gminie Siecienko 
na obchody 30- lecia powstania straży.

 Druhowie z tej jednostki oraz 
wspólnota gminy Sicienko wspomo-
gła nas w czasie powodzi w 2010 
roku,  uświęcili też swoją obecnością 
w 2012 roku uroczystości otwarcia 
boksów garażowych w naszej jed-
nostce. Teraz to My odwzajemniliśmy 
swoją wizytą wdzięczność za poświę-
cenie swojego czasu i pomoc na-
szym mieszkańcom w trakcie klęski, 
jaka dotknęła naszą gminę w 2010r.

W takcie uroczystości w Kruszynie 
nasza delegacja wręczyła pamiątko-
wą statuetkę św. Floriana i list gratu-
lacyjny od wójt gminy Łubnice Anny 
Grajko na ręce Prezesa OSP Kruszyn 
Kazimierza Jankowskiego oraz pu-
char wraz z listem gratulacyjnym od 
naszej jednostki. Na ręce Komendan-
ta Gminnego Andrzeja Kuśmierka 
wręczyliśmy płaskorzeźbę św. Floria-
na oraz pamiątkowe albumy z naszej 
gminy dla wszystkich strażaków, któ-
rzy pomagali w trakcie powodzi.

Mariusz Bolon

tylko w tym dniu. Taki odzew zza 
oceanu oraz listy napływające z róż-
nych stron świata po tragedii, skło-
niły właśnie JJ Edmondsona, aby z 
nadejściem 1999 roku CFA, organi-
zacja uznana na arenie międzynaro-
dowej, stała się symbolem poparcia 
i szacunku dla wszystkich strażaków 
świata i dniem, w którym można by-
łoby wspólnie promować i koordy-
nować obchody.

Po konsultacji, poprzez Wspólno-
tę z krajowymi i międzynarodowymi 
strażakami, ustalono termin na dzień 
wspominania św. Floriana w Kościele 
katolickim, patrona wszystkich straża-
ków.

W Polsce oficjalnie święto zosta-

ło ustanowione w 2002 roku, przez 
Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 
1991 roku. Dodany artykuł (Art. 30a) 
formalnie ustanawia Dzień Strażaka. 
W Polsce świętuje w tym dniu zarów-
no Państwowa, jak i Ochotnicza Straż 
Pożarna.

3 maja uroczystą mszą św. w ko-
ściele parafialnym w Beszowej  uczci-
liśmy święto naszego patrona św. Flo-
riana. Po uroczystościach kościelnych 
dla wszystkich strażaków oraz ich 
rodzin i gości zaproszonych zorgani-
zowaliśmy spotkanie integracyjne w 
naszej remizie. 

Mariusz Bolon

ustępującego zarządu zapropono-
wał również powołanie prezydium 
zjazdu w następującym składzie:

Anna Grajko 
- Wójt Gminy Łubnice

Rafał Gajewicz 
- Komendant Państwowej Powiato-

wej Straży Pożarnej w Staszowie

Marian Komasara 
- Przewodniczący Rady Gminy Łubnice

Zjazd otworzył prezes ustępujące-
go Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Łubnice druh Jan Szałach, dokonał 
wprowadzenia i zaproponował przewod-
niczącego zjazdu Leszka Ziółka sekreta-
rza gminy Łubnice oraz sekretarza obrad 
Elżbietę Nowak kierownika USC.

Za wyborem przewodniczącego i 
sekretarza druhny i druhowie głoso-
wali jednogłośnie. 

Przewodniczący zjazdu w imieniu 
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Przewodniczący odczytał projekt 
porządku i regulaminu obrad, a na-
stępnie poddał pod głosownie. Pro-
jekt porządku obrad oraz regulamin 
obrad został przegłosowany jedno-
głośnie.

Przewodniczący w imieniu ustę-
pującego zarządu oddziału gminne-
go zaproponował powołanie komisji 
zjazdowych : komisji mandatowej , 
komisji wyborczej ,komisji uchwał i 
wniosków oraz komisji skrutacyjnej 
-w następującym składach /z uwagi 
na ograniczona ilość druhów posta-
nowiono komisję połączyć/:

Komisja mandatowa
i skrutacyjna:

Robert Gawior, Henryk Adaś, 
Szczepan Witek 

Komisja wyborcza
 i uchwał i wniosków:

Wiesław Witek, Marian Nowak, 
Adrian Nowak 

Zaproponowane składy komisji 
zostały przegłosowane jednogłośnie, 
komisje rozpoczęły prace. Przewod-
niczący zaprosił druha Józefa Dulę-
ba i druha Jana Szałacha o złożenie 
sprawozdania z działalności zarządu 
oraz druha Piotra Stolickiego o zło-
żenie sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej Oddziału Gmin-
nego OSP RP Łubnice. 

Po głosowaniu jawnych absoluto-
rium dla zarządu zostało udzielone 
jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący zwró-
cił się do komisji wyborczej o przygo-
towanie listy przedstawicieli do Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP Łubnice. 

Rozpoczęto głosowanie. Komisja 
mandatowa i skrutacyjna rozpoczęta 
liczenie głosów. Po dwóch powtór-
nych głosowaniach /z uwagi na taką 
samą liczbę głosów/ zostali wybrani 
kandydaci do Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP Łubnice w następu-
jącym składzie:

Jan Szałach - 24 głosy
Romański Włodzimierz - 24 głosy 
Grzegorz Kobos - 23 glosy 
Oleś Grzegorz - 22 głosy 
Dulęba Józef - 21 głosów 
Bolon Mariusz - 21 głosów 
Michał Szałach - 18 głosów 
Włodzimierz Kawalec - 18 głosów 
Hubert Woś - 18 głosów 
Przewodniczący poprosił o za-

twierdzenie poprzez głosowanie 
składu Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP RP Łubnice, druhny i druhowie 

skład zarządu przyjęli jednogłośnie.
Przewodniczący zaproponował wy-

bór Komisji Rewizyjnej Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP Łubnice wg pro-
pozycji przygotowanych przez komisję 
wyborczą, innych propozycji nie było. 
Skład komisji rewizyjnej ustalono 3 
osobowy, tj.: Piotr Stolicki, Tomasz Pa-
welski, Robert Lasota. Przewodniczący 
poprosił przewodniczącego Komisji 
Uchwał i Wniosków o przedstawienie 
projektów uchwał Zjazdu Gminnego 
Związku OSP RP Łubnicach.

Pod głosowanie przedstawiono 6 
projektów uchwał, wszystkie przegło-
sowano jednogłośnie,.

Przewodniczący ogłosił przerwę i 
poprosił nowo wybranych członków 
zarządu orz Komisji Rewizyjnej Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w 
Łubnicach o udanie się do sali obok 
w celu ukonstytuowania się , a tak-
że wyboru przedstawicieli do Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
Przewodniczący ogłosił skład nowo 
wybranych prezydiów :

Zarządu i Komisji Rewizyjnej Od-
działu Gminnego Związku OSP RP 
Łubnice oraz przedstawił przedstawi-
cieli do Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku.
Prezes Jan Szałach 
Wiceprezes Oleś Grzegorz 
Komendant Gminny Józef Dulęba 
Sekretarz Włodzimierz Kawalec 

Członek prezydium Hubert Woś
Członek zarządu Włodzimierz Ro-
mański
Członek zarządu Mariusz Bolon
Członek zarządu Grzegorz Kobos
Członek zarządu Michał Szałach 

Prezydium w składzie: 
Prezes Jan Szałach
Wiceprezes Oleś Grzegorz
Komendant Gminny Józef Dulęba
Sekretarz Włodzimierz Kawalec
Członek prezydium Hubert Woś

Dokonano wyboru delegatów na 
Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w osobach:

Jan Szałach, Józef Dulęba, Wło-
dzimierz Kawalec.

Przewodniczący podziękował 
uczestnikom zjazdu, członkom komi-
sji za sprawne poprowadzenie obrad, 
podziękował zaproszonym gościom 
za przybycie i przekazał dalsze pro-
wadzenie obrad nowo wybranemu 
prezesowi druhowi Janowi Szałach, 
który w imieniu nowo wybranego 
zarządu podziękował za uznanie i 
zaufanie druhów po czym zakończył 
obrady zjazdu zapraszając wszystkich 
zebranych na wspólny poczęstunek, 
który przygotowały Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wilkowej, za co 
jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.

Mariusz Bolon
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Szanowni Państwo,
W niniejszym numerze słów kilka o świadczeniu wychowawczym, 

bardziej znanym jako zasiłek 500 +, bo tak też jest ono powszechnie 
nazywane w mediach.

Świadczenie wychowawcze zostało wprowadzone ustawą sejmową z 
dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Przysłu-
guje ono począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. przy spełnieniu opisanych 
niżej warunków.

Prawo do świadczenia wychowawczego w bieżącym cyklu będzie 
ustalane od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. 

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jed-
no dziecko lub na pierwsze i kolejne dzieci rokiem kalendarzowym, z 
którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia 
ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i 
uzyskaniu dochodu.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku, do 1 lipca 2016 r. skutkują wypłatą 
świadczenia z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone 
po 1 lipca 2016 r. skutkować będą wypłatą świadczenia bez wyrówna-
nia za poprzednie miesiące. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
• obywatelom polskim i cudzoziemcom, 
• matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opieku-

nowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku wła-
ściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej 
się o świadczenie wychowawcze, 

• do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, 
• bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i 

kolejne dziecko, 
• na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje: w wysokości 500,00 zł 
miesięcznie na dziecko w rodzinie w przypadku:

a) urodzenia dziecka, 
b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub 
c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką na-

przemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w 
separacji lub żyjących w rozłączeniu, – kwota świadczenia wy-
chowawczego przysługuje za niepełny miesiąc. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje natomiast, jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej cało-

dobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wy-

chowawczego na własne dziecko; 
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świad-

czenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowaw-
czego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:
• zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od dnia 1 paź-

dziernika do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w 
sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na 
kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego 
roku. 

• prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy 
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wy-
pełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie 
wcześniej niż od dnia odpowiednio a) urodzenia się dziecka, 
b) objęcia dziecka opieką lub c) przysposobienia dziecka. 

W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego 
ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złoże-
nia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę 
prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od 
miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym 
dochód został osiągnięty. 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:
1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość 

innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego człon-
ka rodziny;

2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez 
osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, 
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) 
wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podat-
ku; 

3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne 
do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego: a) za-
świadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o 
prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przyspo-
sobienie dziecka, b) prawomocne orzeczenie sądu orzekają-
ce rozwód lub separację, c) orzeczenie sądu opiekuńczego o 
ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, d) inne dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub 
ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego 
przedmiotem wniosku.. 

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku 
utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub 
uzyskanie oraz ich wysokość nie dołącza się do wniosku, w przypadku 
gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na 
pierwsze dziecko.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia zmian mających 
wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca 
świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powia-
domienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowaw-
cze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydat-
kuje je  niezgodnie z celem, organ właściwy może podjąć decyzję, że 
świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w całości lub w części 
w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, 
może zostać zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowy-
mi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia 
spłaty.

Daniel Kajda
Radca Prawny
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UWAGA  
KLESZCZE

Już wkrótce lato i wakacje. Wiele osób w tym okre-
sie wybierze aktywny wypoczynek, spędzając wolny czas 
na wolnym powietrzu i podróżując w różne rejony kraju. 
Planując wypoczynek pamiętajmy o niebezpieczeństwie 
związanym z ukąszeniem przez kleszcze. 

Kleszcze to pasożyty dziko żyjących zwierząt żywiące 
się ich krwią. Zarażają się one bakteriami, wirusami i 
pasożytami, które podczas ukąszeń mogą przenosić na 
ludzi. 

Najczęstszymi chorobami przenoszonymi przez klasz-
cze w naszym klimacie są:

• kleszczowe zapalenie mózgu – w Polsce dostępna 
jest szczepionka przeciwko Kleszczowemu Zapa-
leniu Mózgu, która zalecana jest osobom szcze-
gólnie narażonym na ukąszenia kleszczy,

• borelioza – na którą nie ma w pełni skutecznego 
lekarstwa i dlatego należy chronić się przez uką-
szeniami. 

W Polsce terenami endemicznymi (zwiększonego ry-
zyka zachorowania na choroby odkleszczowe) są wo-
jewództwa: podlaskie, mazursko –warmińskie, dolno-
śląskie, małopolskie. Kleszcze występują najczęściej na 
obrzeżach lasów, na łąkach, w bujnie porośniętych oko-
licach rzek i jezior, w zagajnikach i obszarach porośnię-
tych paprociami, jerzynami, czarnym bzem i leszczyną. 
Dojrzałe osobniki przebywają najczęściej na wysokości 
ok. 1,5m. Są niewidoczne, bo wiszą na źdźbłach trawy 
lub są przyczepione od spodu liścia. 

Ukąszeń kleszczy się nie czuje, gdyż ich ślina działa 
znieczulająco, dlatego też moment wtargnięcia małego 
pasożyta w naskórek bywa najczęściej niezauważalny. 
Trzeba pamiętać zanim kleszcz zakotwiczy się w skó-
rze poszukuje odpowiedniego miejsca do żerowania. U 
dzieci najczęściej kleszcze lokalizują się na głowie, na-
tomiast u dorosłych tam gdzie skóra jest delikatna np.: 
pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu.

Główne zalecenia profilaktyczne chroniące przed 
ukąszeniami kleszczy sprowadzają się do noszenia od-
powiedniego ubioru podczas ekspozycji na kleszcze:

• zakładanie koszul z długim rękawem,
• zakładanie długich spodni,
• zakładanie zakrytych butów,
• stosowanie nakrycia głowy.

Ponadto niezwykle ważne jest również:
• stosowanie środków odstraszających kleszcze, 

czyli odpowiednich repelentów-substancji zawie-
rających dietylotoluamid (DEET), który rozpyla się 
na ubranie i osłoniętą skórę z wyjątkiem twarzy 

Już wkrótce lato i wakacje. Wiele osób w tym okresie wybierze aktywny wypo-
czynek, spędzając wolny czas na wolnym powietrzu i podróżując w różne rejony kra-
ju. Planując wypoczynek pamiętajmy o niebezpieczeństwie związanym z ukąszeniem 
przez kleszcze. 

lub PERMETRYNĘ, którą spryskuje się tylko ubra-
nie,

• częste i uważne sprawdzanie powierzchni cia-
ła po pobycie w lesie czy w parku, zwłaszcza w 
zgięciach stawowych, głowie, rekach, nogach, 
pachwinach - w celu jak najszybszego usunięcia 
kleszcza,

• właściwe usunięcie kleszcza za pomocą pęsety z 
cienkimi końcami, za pomocą kleszczołapek lub 
używając pompki próżniowej (dostępnej w apte-
ce).

Jak prawidłowo usunąć kleszcza. Podstawowa zasa-
da brzmi: im wcześniej kleszcz zostanie usunięty z nasze-
go ciała, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakażeń.

Usuwanie kleszcza krok po kroku 
• wysterylizuj spiczastą pęsetę do usuwania klesz-

czy,
• chwyć kleszcza jak najbliżej powierzchni swojej 

skóry,
• delikatnie, ale stanowczo pociągnij przeciwnie do 

kierunku wkłucia i wyciągaj, aż zauważysz jego 
głowę,

• po wyjęciu kleszcza, umieść go na kartce papieru 
i sprawdź, czy został usunięty w całości,

• odkaź obszar ukąszenia spirytusem,
• po usunięciu kleszcza dokładnie umyj ręce w wo-

dzie z antybakteryjnym mydłem.

Jeśli nie jesteśmy w stanie sami usunąć kleszcza, 
udajmy się do lekarza.

Czego nie wolno robić podczas usuwania kleszcza
• nigdy nie łap kleszcza za jego obrzęknięty brzuch, 

ponieważ istnieje ryzyko, że wyciśniesz do swoje-
go organizmu zainfekowany płyn,

• nigdy nie przekręcaj kleszcza, ponieważ jego gło-
wa pozostanie w twoim ciele,

• nie staraj się dusić kleszcza wazeliną, masłem, 
lakierem do paznokci, benzyną lub alkoholem. 
W ten sposób tylko sprowokujesz wymioty klesz-
cza i zwiększysz ryzyko wystąpienia infekcji,

• nigdy nie usuwaj kleszcza gołymi rękami.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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DZIEŃ DZIECKA


