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DROGI GMINNE

ZAKUP DLA OSP ŁUBNICE

W dniu 27 lutego 2019 Gmina Łubnice otrzymała PROMESĘ w wy-
sokości 280.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych deszcze 
nawalne 2018 rok. 

W dniu 13 maja 2019 Gmina 
Łubnice podpisała umowy na:

1.Remont drogi gminnej nr 
342123T Budziska od km 0+000 do 
km 0+ 786, wykonawca: Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Staszów 
Sp z o.o ul. Rakowska 40 28-200 
Staszów na kwotę 137.268,68 zł.

2 . Przebudowa drogi gminnej nr 
342034T Przeczów od km 0+000 do 
km 0+515,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane „POLBUD” Tomasz Darow-
ski Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Ry-
twiany na kwotę 109.405,55 zł.

Realizacja inwestycji przyczyni się 
do poprawy stanu technicznego oraz 
estetyki, co z kolei wpłynie na wzrost 
poziomu bezpieczeństwa, dostępno-
ści oraz na rozwój i aktywność go-
spodarczą

Aleksandra Stachniak, Barbara Dudek

Gmina Łubnice zakupiła dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łub-
nicach:

- lekki samochód strażacki wraz 
z wyposażeniem marki Renault Ma-
ster typ:VB, za kwotę 167.100,00 zł,

- pompę z napędem spalinowym 
o wydajności 7200l/min za kwotę – 
149.500,00 zł,

- radiostację przewoźną i nasob-

W ramach projektu pn. „Zakup pompy z napędem spalinowym oraz 
lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łubnicach”.

ną za kwotę- 4.200,00zł
zgodnie z podpisaną umową z 

firmą wyłonioną w przetargu nie-
ograniczonym P.W.BIBMOT BIK 

Spółka Jawna, 39-300 Mielec, ul. 
Drzewieckiego 1.

Barbara Dudek
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KLĘSKA 
ŻYWIOŁOWA 
NA TERENIE 

GMINY ŁUBNICE

Z ŻYCIA POWIATU

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓWGmina Łubnice zrealizowa-
ła inwestycję pn. „Budowa me-
chaniczno-biologicznej oczysz-
czalni ścieków”. Inwestycja 
warta 7.190.000,00 zł, z czego 
1.999.999,00 zł dofinansowane z 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, pozostała kwota stanowi 
wkład własny Gminy Łubnice. 

Inwestycja ta to nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków nieuciążliwa 
dla środowiska, która zapewni bez-
pieczeństwo ekologiczne zarówno 
obecnym mieszkańcom, jak i przy-
szłym pokoleniom. Cały kompleks 
prezentuje się okazale i z pewnością 
będzie stanowić jedną z wizytówek 

rozwijającej się i stawiającej na eko-
logię gminy Łubnice. 

Realizacja projektu to z pewno-
ścią ograniczenie ilości odprowadza-
nych do środowiska zanieczyszczeń, 

poprawa warunków sanitarnych, 
podniesienie standardów życiowych 
mieszkańców oraz uregulowanie go-
spodarki ściekowej na terenie gminy. 

 Aneta Śmiszek

W związku z wystąpieniem 
19 maja br. Nawalnego desz-
czu potwierdzonego Ekspertyzą 
dotyczącą opadów atmosfe-
rycznych w dn. 19.V. na terenie 
gminy Łubnice, województwo 
świętokrzyskie, ogłoszono na 
terenie gminy klęskę żywioło-
wą. 

Urząd Gminy w Łubnicach po-
wołał 5 komisji do szacowania 
strat, które obecnie oceniają szko-
dy na terenie gminy.

Na tej podstawie ogłoszono ter-
min składania wniosków o szaco-
wanie strat w uprawach rolnych do 
10 czerwca br.. Na chwilę obecną 
rolnicy złożyli ok. 430 wniosków.

Leszek Ziółek, Aleksandra Stachniak

Powiat wykonuje określone ustawa-
mi zadania o charakterze ponadgmin-
nym w zakresie: edukacji publicznej, 
pomocy społecznej, polityki prorodzin-
nej i wspierania rodzin, wspierania 
osób niepełnosprawnych, transportu 
zbiorowego i dróg publicznych, kultu-
ry i ochrony zabytków, kultury fizycznej 
oraz turystyki, bezpieczeństwa publicz-
nego i powodziowego, współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. 

Naszą gminę reprezentuje dwóch 
radnych: Janusz Bąk pracuje w Zarzą-
dzie Powiatu, ja natomiast pełnię funk-
cję przewodniczącej Komisji Zdrowia 
Opieki Społecznej i Polityki Prorodzin-
nej, oraz wiceprzewodniczącej dwóch 
komisji: Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Infrastruktury Rolnictwa i Promocji Po-
wiatu. 

Szanowni Państwo, po ponad półrocznej pracy w Radzie Powiatu 
Staszowskiego pragnę Państwu w skrócie przybliżyć problematykę i za-
gadnienia związane z zadaniami jakie są stawiane przed samorządem 
szczebla powiatowego.

Poniżej kilka ważnych informacji 
o Powiecie według stanu na koniec 
2018 roku. 

Stan Finansów. 
Rozpoczęliśmy pracę mierząc 

się z bardzo dużym zadłużeniem, 
które wyniosło 24 014 715,00, co 
stanowi aż 33% do dochodu plano-
wanego. Dochody planowane oscy-
lują w kwocie około 70 000 000,00 
Prognoza zadłużenia Powiatu przy 
spłacie około 3 milionów rocznie, 
przewiduje spłatę zadłużenia do-
piero w 2028 roku pod warunkiem, 
że nie będą zaciągane kolejne zo-
bowiązania. Sytuacja finansowa nie 
jest więc łatwa.
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WYJAZD STUDYJNY 
AUSTRIA- CZECHY

Drogi. 
Pod zarządem Powiatu jest 480 

kilometrów dróg, w tym 420 kilome-
trów dróg asfaltowych.

Stowarzyszenia. W Powiecie jest 
zarejestrowanych 211 stowarzyszeń, 
w tym 145 posiada wpis do KRS. Naj-
prężniej działające stowarzyszenia to 
Szydłowskie Stowarzyszenie Strzelec-
kie, Stowarzyszenie Kleks, oraz Or-
kiestra Huty Szkła. 

Szpital. 
Ryczałt z małym nadwykonaniem, 

co pozwala na utrzymanie dotych-
czasowego finansowania. Sytuacja 
kadrowa: 250 pielęgniarek w tym 30 
na umowę zlecenie (normy pielęgnia-
rek wypełnione), 126 lekarzy w tym 
86 na umowy 40 na kontraktach. 
Potrzeby kadrowe poszczególnych 
oddziałów są zabezpieczone. Inwe-
stycja: nowy oddział ratunkowy. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

W Powiecie funkcjonuje 51 ro-
dzin zastępczych w których wycho-
wywało się 70 dzieci. Liczba rodzin 
zastępczych stale rośnie. Udzielono 
im pomocy finansowej w kwocie 648 
102,76. W Rodzinnym Domu Dziec-
ka w Połańcu przebywało 7 dzieci, 
udzielono dofinansowania w kwo-
cie 212 391,40. Średni koszt pobytu 
wychowanka w 2018 roku wyniósł 
2565,11 zł. Ponadto PCPR dofinan-
sowuje:
- uczestnictwo osób niepełnospraw-

nych w turnusach rehabilitacyj-
nych 137 984,00 zł

- dofinansowanie do zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne, środ-
ki pomocnicze i sprzęt rehabilita-
cyjny 280 666,32 zł

- dofinansowanie do likwidacji ba-
rier architektonicznych, w komu-
nikowaniu się i technicznych 71 
417,81 zł.

Policja. 
Każdego dnia 34 policjantów 

pełniło służbę patrolową, 7 służbę 
w ruchu drogowym. Każdego dnia 
ujawniano 41 wykroczeń, przepro-
wadzono 18 interwencji, wykony-
wano 71 badań na trzeźwość. W 
2018 roku przeprowadzono 6640 
interwencji, w Łubnicach 230 -3%, 
w Staszowie 3269 – 49%. Zdarzenia 
drogowe: 45 wypadków drogowych 
w wyniku których 3 osoby poniosły 
śmierć, 485 kolizji drogowych (o 55 
więcej), 182 nietrzeźwych kierowców, 
157 formularzy „Niebieskiej Karty”, 
652 interwencje domowe. 

Straż. 
Na terenie Powiatu działa 79 

jednostek OSP, w tym 66 jednostek 
posiada pojazdy pożarnicze. Odno-
towano 823 zdarzenia, w tym 317 
pożarów. Reszta to miejscowe zagro-
żenia lokalne związane z wypadkami 
drogowymi, wiatrami, podtopienia-
mi. Gmina Łubnice ma stosunkowo 
dużo wyjazdów do pożarów. 

Zakres działań podjętych dla 
naszej gminy.

Powiat powołał Punkty Nieodpłat-
nej Pomocy Prawnej, w których moż-

na skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej, dokładne informacje zamie-
ściłam na swoim profilu FB. W naszej 
Gminie można z nich skorzystać w 
każdy wtorek w godz. 8.00 – 12.00.

Powiat przystąpił do realizacji wspól-
nie z Gminą Łubnice zadania „Rewitali-
zacja miejscowości Łubnice” i zabezpie-
czył na ten cel w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej kwotę 518 048,50 zł.

Złożono wniosek na finansowanie 
zadania „Bezpieczni na 5” z którego 
uzyskano finansowanie dwóch zadań 
na terenie naszej Gminy.

Złożono wniosek na przebudowę 
odcinka drogi Łubnice Budziska i od-
cinka Łubnice Rytwiany. 

Złożyłam interpelację w sprawie 
połączeń komunikacyjnych na terenie 
Gminy Łubnice. Obecnie Rada Gmi-
ny ma szerzej skonsultować zapotrze-
bowanie mieszkańców na dodatkowe 
kursy i przedstawić zapotrzebowanie 
w formie wykazu, w celu podjęcia 
dalszych działań. 

Przeprowadzono ocenę stanu 
dróg po sezonie zimowym przez 
Komisję Infrastruktury, jednocześnie 
zgłoszenia do poszczególnych rad-
nych zostały jednym pismem skiero-
wane do Zarządu Dróg Powiatowych 
celem ich realizacji. 

Zawnioskowano o przydział środ-
ków z Rezerwy Celowej na naprawę 
dróg uszkodzonych w wyniku deszczy 
nawalnych.

W dalszym ciągu przy współpracy 
Rządu, Wojewody i Posłów będziemy 
starać się pracować na rzecz naszej 
małej Ojczyzny.

Z poważaniem dla wszystkich Państwa
Radna Powiatowa Jolanta Wójtowicz

W dniach 3-8 czerwca br. 
Anna Grajko, wójt Gminy Łub-
nice uczestniczyła w wyjeździe 
studyjnym wraz z przedstawi-
cielami lokalnych samorządów 
do Czech i Austrii. Podczas wy-
jazdu reprezentanci poszcze-
gólnych gmin uczestniczyli w 
spotkaniu samorządowym w By-
strzycy Czeskiej oraz w spotka-
niu w siedzibie Ambasady RP w 
Wiedniu. 

Odwiedzili również Centrum 
Logistyczne Odpadów, Spalarni 
oraz Biogazowni Pfaffenau. Będąc 
w samym sercu Austrii zwiedzi-
li najpiękniejsze miejsca i zabytki 

Wiednia. Po przejechaniu najpięk-
niejszej alei Ring, zobaczyli mu-
zea miasta (Historii Sztuki- KHM i 
Historii Natury- NHM), Parlament, 
Ratusz, najstarsze muzeum mia-
sta- Sztuki Użytkowej MAK, oraz 
Park Miejski ze słynnym ,,złotym 
Straussem”. Na trasie zwiedzania 
był również Karlsplatz- Plac Karola 
ze słynnym Musikverein- Towarzy-
stwem Muzycznym, gdzie co roku 
odbywa się Koncert Noworoczny, 
Belweder i imponująca panorama 
rozciągająca się z ogrodów pała-
cowych, Dom Mozarta, letnia re-
zydencja cesarska Schoenbrunn, 

Trójkąt Bermudzki, Dawne Getto 
żydowskie oraz Dzielnica Grecka. 
W drodze powrotnej uczestnicy zo-
baczyli piękną Pragę i jej najwspa-
nialsze zakątki: dzielnicę żydowską 
Józefów, Ratusz wraz ze słynnym 
zegarem Orloj, kościół Marii Pan-
ny nad Tynem, Carolinum, zespół 
klasztorny św. Agnieszki, pomnik 
Jana Husa, klasztor na Strachovie, 
Wzgórze Zamkowe Hradczany. 

Wyjazd studyjny był możliwością 
poznania nowego, wymianą do-
świadczeń oraz inspiracją do dal-
szego rozwoju.

Aleksandra Stachniak
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POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

POWIATU STASZOWSKIEGO

Z URZĘDU...

W posiedzeniu uczestniczyli człon-
kowie Rady Powiatowej ŚIR w Staszo-
wie oraz zaproszeni goście: Ryszard 
Ciźla prezes Zarządu Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej w Kielcach, Anna Grajko 
wójt Gminy Łubnice, Justyna Żak- Wój-
cik Kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradczego w Staszowie, Małgorzata 
Majka reprezentująca Powiatową In-
spekcję Weterynaryjną, oraz przed-
stawiciele Biura Powiatowego ARiMR 
w Staszowie Justyna Patrzałek oraz 
Marcin Myśliwiec. Podczas posiedzenia 
głos zabrała wójt Gminy Łubnice Anna 
Grajko, która przedstawiła gminę Łub-
nice pod względem rolniczym. Gmina 
Łubnice jest gminą typowo rolniczą, w 
przeważającej części rolnicy zajmują 
się produkcja roślinną. Głównie upra-
wa zbóż oraz uprawa truskawek, ale są 
też gospodarstwa w których głównym 
kierunkiem produkcji jest produkcja 
zwierzęca. Niestety brak stabilności 
w rolnictwie powoduje, że rolnicy re-
zygnują z gospodarstw. W ostatnich 

W dniu 16 maja br. w Urzędzie Gminy Łubnice o godz. 10:00 odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powia-
tu Staszowskiego. 

latach mamy do czynienia z klęskami 
żywiołowymi, jakie dotykają rolników. 
Straty spowodowane przez suszę, gra-
dobicia, przymrozki w ostatnich latach 
dotknęły również rolników w gminie 
Łubnice. Dobrym rozwiązaniem na 
przyszłość w takich sytuacjach byłoby 
dofinansowanie z budżetu państwa 
do ubezpieczeń upraw rolnych. Rolni-
cy poczuli by się trochę bezpieczniej. 
Rolnicy powinni również mieć jasno 
określone na jaką pomoc od Państwa 
mogą liczyć w sytuacjach strat ponie-
sionych w gospodarstwach spowodo-
wanych klęskami żywiołowymi.

Następnie głos zabrał Ryszard Ciź-
la prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej odnosząc się do poruszone-
go tematu swojej przedmówczyni, a 
mianowicie aby rolnictwo było bardziej 
opłacalne potrzebuje stabilnego prawa 
oraz stabilnych rynków. Poruszył rów-
nież temat problemu dostępu rolników 
do pieniędzy z Unii Europejskiej. Mniej 
niż 10% rolników składających wnio-

ski o dopłaty bezpośrednie korzysta z 
środków przeznaczonych na PROW, 
co spowodowane jest dużymi wyma-
ganiami jakie narzucane są rolnikom 
chcącym z nich skorzystać. Rozwiąza-
niem dla tej sytuacji byłoby przezna-
czenie wszystkich pieniędzy przezna-
czonych na rolnictwo (pozyskanych z 
Unii ) na dopłaty bezpośrednie. Rolnicy 
otrzymaliby wtedy dwa razy większe 
dopłaty. Przedstawił również aktualną 
sytuację na rynku trzody chlewnej oraz 
rynku sadowniczym. Produkcja na tych 
rynkach robi się przemysłowa. Jakość 
produktów jest coraz gorsza. Rolnictwo 
nie jest nastawione na jakość, lecz na 
ilość. 

Następnie odbyło się szkolenie do-
tyczące przyznania wsparcia na zalesie-
nie w ramach poddziałania ,,Wsparcie 
na zalesianie i tworzenie terenów za-
lesionych”. Temat omówili pracownicy 
Powiatowego Biura ARiMR w Staszowie. 
Marcin Myśliwiec poinformował, że rol-
nicy, którzy zdecydują się posadzić na 
swoich gruntach las, mogą uzyskać na 
ten cel wsparcie z ARiMR. Wnioski o 
taką pomoc można składać w biurach 
powiatowych Agencji od 1 czerwca 
do 31 lipca 2019 r. Justyna Patrzałek 
szczegółowo omówiła etapy przyzna-
nia wsparcia, które wypłacane jest w 
trzech etapach. Pierwszy - wsparcie na 
zalesienie, to jednorazowa płatność, 
która ma zrekompensować koszty sa-
dzonek oraz ich ochrony. Jej wysokość 
zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, 
nachylenia terenu oraz wyboru sposo-
bu zabezpieczenia uprawy leśnej. Przez 
pięć lat rolnik otrzymuje również pre-
mię pielęgnacyjną, a przez 12 lat pre-
mię zalesieniową.

Kolejne wystąpienie należało do 
Justyny Żak-Wójcik kierownik Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Staszowie, 
która poinformowała o zbliżających 
się programach PROW, z których rol-
nicy mogą skorzystać. Dużym zainte-
resowaniem cieszy się wśród rolników 
program ,, Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” ze względu na zniesienie 
obowiązku ubezpieczenia w KRUS. Od 
31 maja będzie również można skła-
dać wnioski o wsparcie dla młodych 
rolników chcących samodzielnie pro-
wadzić gospodarstwo rolne. 

Małgorzata Bieńkowska
Aleksandra Stachniak
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KONWENT PREZYDENTÓW MIAST, 
BURMISTRZÓW I WÓJTÓW 

REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W CHĘCINACH

Z URZĘDU...

W konwencie naszą gminę repre-
zentowała Anna Grajko, wójt Gminy 
Łubnice. Dzięki spotkaniom z przed-
stawicielami Kuratorium Oświaty, 
Regionalnej Izby Obrachunkowej czy 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków omówiono wiele zagadnień 
bardzo ważnych dla funkcjonowania 
samorządów, wdrażaniem nowych 
projektów i przepisów. Konwent to 
niezwykle ważna płaszczyzna wymia-
ny doświadczeń i dialogu.

Obrady, które odbyły się 3 kwietnia br. dotyczyły bieżących proble-
mów, z którymi samorządy muszą się mierzyć. W Chęcinach przedstawi-
ciele różnych instytucji i administracji wyjaśniali zagadnienia związane 
z obowiązkami gmin wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opie-
ką nad historycznymi obiektami, z wdrażaniem rządowych programów 
społecznych oraz organizacją nauczania w roku szkolnym 2019/2020. 

Renata Janik, wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego za-
chęcała samorządowców, by korzy-
stali z możliwości jakie dają unijne 
fundusze i deklarowała wsparcie 
w tych obszarach, gdzie samorząd 
województwa może pomóc.

Obecna na spotkaniu Agata 
Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski 
zachęcała z kolei do korzystania 
z rządowych programów. Między 
innymi dotyczących budowy dróg 

lokalnych, programów „Maluch” i 
Senior”.

Związek Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego swoją działalność 
rozpoczął w 2001 roku. Obecnie 
zrzesza 99 gmin. Głównym jego 
celem jest wspieranie inicjatyw i 
idei rozwoju społeczności lokalnych 
oraz ochrony wspólnych interesów. 
Współdziała na rzecz pogłębia-
nia współpracy między miastami i 

gminami regionu świętokrzyskiego. 
Zadania swoje realizuje poprzez 
koordynację działań samorządów 
gmin i województwa, zajmowanie 
stanowisk w sprawach publicznych 
oraz współdziałanie z korporacja-
mi samorządowymi, administracją 
rządową i jednostkami wojewódzki-
mi w sprawach istotnych dla miast i 
gmin. Spotkanie Konwentu odbywa-
ją się co 2 miesiące.

Aleksandra Stachniak

Zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
i zasadą „zanieczyszczający płaci”, 
system gospodarowania odpadami 
komunalnymi musi w całości finan-
sować się z opłaty wpłacanej przez 

właścicieli nieruchomości. W praktyce 
oznacza to, że każdy mieszkaniec ma 
realny wpływ na koszty funkcjono-
wania tego systemu. Hierarchia po-
stępowania z odpadami mówi nam, 
że najważniejsze jest zapobieganie 

powstawaniu odpadów, następnie 
ponowne użycie oraz właściwa segre-
gacja i recykling. Szczególną uwagę 
należy zwracać na odpady zmiesza-
ne, których odbiór i zagospodaro-
wanie kosztuje najwięcej. Wynika to 
między innymi z cen transportu ale 
nie tylko - znaczenie ma również tzw. 
opłata środowiskowa (marszałkow-
ska), która z roku na rok jest coraz 
wyższa. Obecnie za tonę składowa-
nia odpadów płacimy już w kwocie 
170 zł, natomiast w 2020 r. i w ko-
lejnych latach zapłacimy 270 zł od 
tony. Oznacza to, że im więcej odda-
wać będziemy zmieszanych odpadów 
komunalnych na składowiska, tym 
koszty systemu będą coraz wyższe.  

KILKA SŁÓW O ODPADACH…
Zgodnie z obowiązującym prawem jako Gmina jesteśmy zobowią-

zani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i 
osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu takich odpadów jak: pa-
pier, szkło, tworzywa sztuczne i metal. Sposobem na wywiązanie się  
w/w obowiązków jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, 
czyli w naszych domach. Nie przestrzeganie przez mieszkańców zasad 
segregacji, przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów zmieszanych, 
co znacząco wpływa na koszty funkcjonowania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnym, gdyż przekłada się to na wysokość stawek 
„opłaty śmieciowej”. 
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DZIEŃ DZIECKA 
W ORZELCU DUŻYM

Większość mieszkańców gminy zobo-
wiązała się do segregacji odpadów i 
opłaca niższą stawkę za gospodaro-
wanie odpadami. Z tego powodu do 
pojemnika czarnego na odpady zmie-
szane nie powinny trafiać odpady, 
które można posegregować do wor-
ków kolorowych. Niedopuszczalne 
jest również wrzucanie np. odpadów 
rozbiórkowych, wielkogabarytowych 
czy elektroodpadów do pojemników 
na odpady zmieszane jak również 
tych przeznaczonych na segregację. 
Odpady problemowe należy dostar-
czać do Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych, który 

znajduje się w Rzędowie lub wysta-
wiać przed posesje w wyznaczonych 
dniach zbiórki mobilnej. Należy w 
tym miejscu nadmienić, iż obecnie 
trwają prace nad zmianą ustawy 
o utrzymaniu czystości, która obliguje 
do czterokrotnego zwiększenia opłaty  
w przypadku niepoprawnej se-
gregacji. Ponadto zgodnie z zo-
bowiązaniami wynikającymi  
z członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej, każda gmina w Pol-
sce zobowiązana jest osiągnąć  
w 2020 r. 50% poziom recyklingu od-
padów takich jak tworzywa sztuczne, 
szkło, papier, metale. Wskaźnik ten 

jest bardzo wysoki do osiągnięcia i 
jedynie poprzez wspólne działania je-
steśmy w stanie go osiągnąć. W przy-
padku braku wymaganych poziomów 
gminom grożą wysokie kary finanso-
we, co w konsekwencji będzie miało 
wpływ na wysokość stawki opłat za 
odpady. 

Zadbajmy więc „o swoje portfele” 
ale nie tylko! Niech nasze działania 
przełożą się przede wszystkim na 
polepszenie otaczającej nas przyro-
dy a tym samym wpłyną pozytywnie  
na zdrowie nas samych i naszych bli-
skich.

Agnieszka Reczek

Z URZĘDU...

Któż nie chciałby choć na 
chwilę znów stać się dzieckiem?. 
Dzień Dziecka to najlepsza oka-
zja, aby przypomnieć o tym so-
bie, że w każdym z nas jest coś z 
malucha. Wykorzystajmy więc to 
święto i sprawmy, aby było nieza-
pomniane zarówno dla nas, jak i 
dzieci.

2 czerwca na placu przy świetlicy 
wiejskiej w Orzelcu Dużym odbyła 
się impreza dla dzieci zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie „JAK NIE 
MY TO KTO?” z projektu pn. „Warsz-
taty sposób na niejadka – działam 
aktywnie w Orzelcu” finansowane-
go w ramach projektu grantowego 
„1.2.5 Wzmocnienie potencjału or-

ganizacji pozarządowych na obsza-
rze Lokalnej Grupy Działania – Do-
rzecze Wisły”.

Było wiele atrakcji dla dzieci – 
konkurencje sportowe, logiczne, 

integracyjne, pluszowa maskotka, 
bańki mydlane, malowanie twarzy 
i kolorowanie włosów, dmuchane 
atrakcje, zabawa z DJ-em i poczę-
stunek dla wszystkich dzieci. Na za-
kończenie imprezy każde dziecko 
dostało drobne podarunki ufundo-
wane przez Centrum Kultury w Łub-
nicach. 

Agnieszka Gil
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AKTYWNE PANIE 
W ORZELCU DUŻYM

„Warsztaty sposób na niejadka – działam aktywnie w Orzelcu” to 
cykl warsztatów integracyjnych o zdrowym żywieniu, finansowanym w 
ramach projektu grantowego 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji 
pozarządowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania – „Dorzecze Wi-
sły” realizowany przez stowarzyszenie ,,Jak nie my to kto?”.

Projekt zawie-
rał 10 warsztatów 
szkoleniowych na 
których uczyliśmy 
się jak zachęcić 
dzieci do zdrowe-
go żywienia, np. 
poprzez wykonanie 
pysznego, zdrowe-
go deseru. Odbyło 
się szkolenie pole-
gające na przeka-
zaniu informacji na 
temat wpływu die-
ty na powstawanie 
nadwagi i otyłości 
– głównych chorób 
cywilizacyjnych oraz 
omówienia zagro-
żeń dla zdrowia, 
które z nich wynika-

ją.
Zostały przeprowadzone za-

jęcia kulinarne z wykorzystaniem 
produktów ekologicznych podczas 
warsztatów wyjazdowych do go-
spodarstwa agroturystycznego. 
Omówiony został wpływ żywności 
na proces starzenia się organizmu.

Warsztaty sportowe polegały na 
przeprowadzeniu zajęć treningo-
wych z omówieniem wpływu ruchu 
na zdrowie i zachowanie należnej 
masy ciała. W szkoleniu zostały wy-
korzystane rowery i kijki .

Dodatkowo odbyły się warszta-
ty dla alergików pokazujące jak w 
praktyczny sposób stosować dietę 
eliminacyjną – jadłospis, przepi-
sy na posiłki bezglutenowe i bez-
mleczne.

„Dzień Dziecka” – jest to kolejne 
spotkanie integracyjne w ramach 
grantu. Polegało na zorganizowa-
niu festynu z okazji Dnia Dziecka 
dla mieszkańców gminy Łubnice. 
Było wiele atrakcji: dmuchany za-
mek, zjeżdżalnie, malowanie twa-
rzy, gry i konkurencje sportowe, 
bańki mydlane, animatorzy, plu-
szowa maskotka, zabawa z DJ-em 
i na koniec poczęstunek.

 Nie lada atrakcją był wyjazd 
nad zalew Chańcza , gdzie były się 
warsztaty pokazujące jak aktywnie i 
ciekawie spędzić czas.

22 czerwca zakończyliśmy pro-
jekt. Uczestnicy warsztatów mogli 
wykorzystać swą wiedzę uzyskaną 
na zajęciach, gdzie zostały wrę-
czone nagrody najwytrwalszym Pa-
niom, a na koniec wszyscy wspól-
nie delektowali się pieczołowicie 
przygotowanymi daniami.

Agnieszka Gil



10 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

„PIERWSZA POMOC”

Z ŻYCIA GMINY

Znaczenie udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadach jest 
doniosłe. Od szybkości decyzji zależy 
nieraz dalszy los poszkodowanego, 
a czasami i jego życie. Każdy z nas 
powinien znać podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy, dlate-
go ważne jest wczesne rozpoczęcie 
edukacji prozdrowotnej uczniów. Aby 
sprawdzić i jednocześnie podnieść 
umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, druhowie jednostki 
OSP Łubnice wraz z Państwową Stra-
żą Pożarną oraz Centrum Kultury w 

Łubnicach zorganizowali w Centrum 
Kultury w Łubnicach II Międzyszkolny 
Turniej „PIERWSZA POMOC”. 

Wzięli w nim udział uczniowie 
szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy. Celem konkursu było kształ-
cenie wśród uczniów umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy. Konkurs 
składał się z dwóch części: teoretycz-
nej i praktycznej. W części teoretycz-
nej każdy z uczestników turnieju miał 
do rozwiązania test z wiedzy ratow-
nictwa przedmedycznego. W części 
praktycznej każda z drużyn miała za 

Nasza jednostka często odwiedza szkoły na terenie naszej gminy, w 
trakcie tych wizyt przeprowadzane są spotkania z dziećmi i młodzieżą o 
tematyce pomocy przedmedycznej. Miło jest widzieć, jak nasze starania 
o dobrą edukację w tym zakresie przynoszą efekty, w postaci wiedzy, 
jaką wykazali się uczniowie podczas II Międzyszkolnego Turnieju. Pra-
ca nauczycieli w połączeniu z naszymi staraniami okazała się bardzo 
owocna, z czego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, a wiedza, którą po-
siedli uczestnicy, może przyczynić się do uratowania komuś życia.

CYFROWY SENIOR 
RUSZA JESIENIĄ

Celem całego projektu jest objęcie 
wsparciem 1620 osób i nabycie podsta-
wowych lub średniozaawansowanych 
kompetencji cyfrowych przez min. 1377 
osób (85%) powyżej 65 roku życia – miesz-
kańców województwa świętokrzyskiego 
poprzez realizację działań szkoleniowych i 
animacyjnych w 66 gminach województwa 
świętokrzyskiego, opartych na relacyjnym 
modelu kompetencji cyfrowych, który łączy 
korzystanie z technologii cyfrowych z róż-
nymi aktywnościami i potrzebami indywi-
dualnych osób.

Zajęcia prowadzone będą przez 
doświadczonych trenerów aktywizują-
cymi metodami pracy, w tym metodą 

projektową. Dodatkowym wsparciem 
wzmacniającym trwałość osiąganych 
efektów będą środowiskowe działania 
animacyjne prowadzone przez prze-
szkolonych w tym celu animatorów. 
Całość działań prowadzących do naby-
cia lub podniesienia kompetencji cyfro-
wych realizowanych będzie w oparciu 
o taksonomię kompetencji cyfrowych. 

Na terenie gminy Łubnice zostanie 
zorganizowanych 5 grup 6-osobowych 
dla osób powyżej 65 roku życia. Zapisy 
rozpoczną się we wrześniu br. Więcej 
informacji w Centrum Kultury lub pod 
numerem telefonu: 502 512 590.

Aleksandra Stachniak

zadanie, wykonać resuscytację krą-
żeniowo-oddechową prowadzoną na 
fantomie oraz wykazać się umiejętno-
ściami praktycznymi w pozorowanych 
sytuacjach.

Po przeprowadzeniu turnieju ko-
misja w składzie: 

Sędzia główny- Zbigniew Gło-
dek - PSP w Staszowie, Włodzimierz 
Romański - naczelnik OSP Łubnice, 
Mariusz Komasara - OSP Łubnice po 
podliczeniu punktów wyłoniła zwycię-
ską drużynę.

I miejsce – SP w Gacach Słupiec-
kich (Monika Krupa, Agata Wójtowicz, 
Wiktoria Nowak, Patrycja Piotrowska)

II miejsce – SP w Wilkowej (Jakub 
Godos, Karol Strzępek, Aleksandra 
Nalepa, Martyna Macias)

III miejsce – SP w Łubnicach (Mar-
tyna Oleś, Emilia Kwiatkowska, Mag-
dalena Kwieciarz, Dawid Jakubik)

Wręczenie dyplomów dla uczestni-
ków turnieju oraz nagrody odbędzie 
się w trakcie Biesiady Łubnickiej w 
bloku strażackim już 6 lipca. 

Mariusz Bolon
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

,,Maj - rocznica pięknych serc,
Maj - rocznica wielkich myśli.
Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają Ci, co przyszli...'' 
13 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Budzi-

skach, odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów 
dnia 3-go Maja.

Jest to data uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej 
na świecie Konstytucji. Święto upamiętnia bardzo ważne 
wydarzenie w dziejach Polski - uchwalenie przez Sejm 
Wielki, Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Przedstawiona 
przez uczniów kl. VI,VII,VIII pod kierunkiem Anny Kality 
żywa lekcja historii, miała na celu przybliżyć najważniej-
sze daty, postacie i wydarzenia wzbogacając wiedzę histo-
ryczną młodszych kolegów i koleżanek.

Wszystkim obecnym uświadomiono, że warto i należy 
pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. 

 Anna Kalita

28 maja dzieci z naszej szkoły wybrały się na długo 
wyczekiwana wycieczkę do uroczego Bałtowa. Choć dro-
ga była daleka, a niektórzy troszkę niewyspani i zmęcze-
ni, okazało się, że było warto. Na miejscu dzieci zostały 
bardzo ciepło przywitane przez czarownic ę, a następnie 
w towarzystwie przewodnika zwiedziły Jurapark, gdzie 
podziwiały naturalnej wielkości modele dinozaurów oraz 
innych prehistorycznych stworzeń. Przedszkolaki oraz 
uczniowie klas I-III z wielkim zainteresowaniem słuchały 
przewodnika i odpowiadały na zadawane przez niego py-
tania. Dzieciaki poszerzyły swoją wiedzę o nowe nieznane 
im do tej pory słownictwo i ciekawostki związane z prehi-
storycznym światem. Na spotkanie z różnobarwnym świa-
tem ptaków wybraliśmy się do dolnej części bałtowskiego 
zwierzyńca. Podziwialiśmy tam wiele gatunków ptaków, tj. 
ibizy, żurawie koroniaste i stepowe, egzotyczne gatunki 

kaczek, gęsi, gołębi, papug, różnorodne bażanty, pawie 
oraz liczne drapieżniki. Dopełnieniem tego obrazu były 
liczne ssaki, wśród których uwagę dzieci przyciągnęły naj-
bardziej kuce, osły, daniele i zabawne małpki. W drugiej 
części Zwierzyńca dzieci odbyły przejażdżkę amerykań-
skim autobusem pomiędzy zwierzętami rodzimymi, jak i 
egzotycznymi (strusie, lamy, wielbłądy, dziki, muflony czy 
żubry) rozmieszczonymi na wielohektarowym terenie, tzw. 
Safari. Kolejnym punktem naszego pobytu było magiczne 
miejsce zwane Sabatówką. Co wspólnego mają dinozau-
ry z wiedźmami? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy w 
wiosce czarownic, jak się okazało bardzo sympatycznych. 
Duże wrażenie na dzieciach zrobiła ekspozycja miniatu-
rowych zamków, zachwycających precyzją odwzorowania 
znanych zabytków architektury polskiej. Dopełnieniem 
edukacyjnej wyprawy było spędzenie wolnego czasu w 
Parku Rozrywki, gdzie wszyscy świetnie się bawili. Po dniu 
pełnym wrażeń, z plecakami pełnymi pamiątek i uśmie-
chami na twarzach dzieci wyruszyły w drogę powrotną do 
Budzisk.

Anna Pawlik

27 maja uczniowie naszej szkoły wybrały się na wy-
cieczkę do Czernicy. Jest to wieś w powiecie staszowskim, 
usadowiona wśród lasów obfitujących w grzyby, jagody 
i jeżyny. Obiekt położony jest w obrębie leśnictwa Mo-
kre. Na miejscu przywitała nas pani przewodnik, która w 
ciekawy i dostępny dla dzieci sposób analizowała koleje 
życia lasu, zaczynając od nasionka, a kończąc na doro-
słym drzewie. Ponadto przedstawiła zadania leśnika oraz 
cele gospodarki leśnej. Nasza wycieczka była wspaniałą 
lekcją przyrodniczą, cień wysokich drzew zaprasza do od-
poczynku podczas turystycznych wędrówek. Obok szkółki 
jest miejsce na ognisko, które oczywiście odwiedziliśmy. 
Pieczenie kiełbasek na grillu było jakby uwieńczeniem 
naszej wyprawy. W miłej atmosferze zjedliśmy kiełbaski 
i podziwialiśmy uroki polskiego lasu. Dzieci wróciły z wy-
prawy zadowolone i z pewnością pogłębiły swoją wiedzę 
z zakresu przyrody.

Anna Pawlik

Dnia 4 czerwca klasy II-VI naszej szkoły wybrały się 
na wycieczkę do Krynicy. Głównym celem wycieczki było 
wejście na Górę Parkową oraz wjazd na Jaworzynę. Góra 
Parkowa znajduje się w samym sercu Krynicy nad Depta-
kiem, jej wysokość to 741 m n.p.m. Po zejściu Góry Par-
kowej uczniowie zakupili różne pamiątki, które będą im 
przypominać pobyt w tym malowniczym zakątku Polski. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

Ukoronowaniem wycieczki był wjazd na Jaworzynie Kry-
nickiej – 1114 m n.p.m. Pogoda była piękna, więc mo-
gliśmy podziwiać ze szczytu piękne widoki gór. Następnie 
zjechaliśmy kolejką gondolową w dół i wyruszyliśmy na 
drogą powrotną. Wycieczka dostarczyła dzieciom niepo-
wtarzalnych wrażeń, a podczas powrotu planowaliśmy już 
następny wyjazd.

Teresa Stawecka

W dniu 31 maja uczniowie klas 0-VIII wzięli udział w 
wycieczce do elektrowni, której pełna nazwa brzmi Enea 
Elektrownia Połaniec S.A. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
zapoznania z zasadami BHP. Dostaliśmy kaski ochronne i 
kamizelki. Poznaliśmy zasady działania jednej z najwięk-
szych elektrowni w Polsce. Sympatyczny i mile nastawiony 
do dzieci przewodnik wyjaśnił w jaki sposób produkowa-
na jest energia ze spalania węgla. Zwiedziliśmy tzw. „Zie-
lony Blok” energetyczny opalany biomasą pozyskiwaną 
ze zrębków drzewnych i odpadów rolniczych. Dzięki temu 
elektrownia odpowiada za ok.25% krajowej produkcji 
prądu z paliwa biomasowego i w znacznym stopniu ogra-
niczyła emisję dwutlenku węgla. Zwiedzanie elektrowni 
pozwoliło dzieciom zamienić wiedzę teoretyczną w prak-
tyczną na temat jej funkcjonowania. Następnie udaliśmy 
się na rynek do Połańca, gdzie wszyscy zjedliśmy pyszne 
lody i zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Anna Pawlik

14 czerwca w naszej szkole został zorganizowany 
Dzień Rodziny. Rodzice, którzy przybyli licznie od razu 
zachwycili się piękną, wręcz nietuzinkową dekoracją na 
sali gimnastycznej. Pani Alicja Śmiszek przy współpracy z 
Beatą Szczęsną jak zawsze nie zawiodły i wystrój sali był 
perfekcyjny i cieszący oczy zebranych gości. Część arty-
styczna przygotowana była przez uczniów klas I-VIII, ale 
jako pierwsi zaprezentowali się najmłodsi z przedszko-
la „Szczęśliwe dzieciaki” oraz dzieci z klasy 0. Wspólnie 
zatańczyły piękny taniec z serduszkami przy muzyce pt. 
„Ogrody”. Uroku dodawały im odpowiednio dobrane 

stroje i rekwizyty. Zaśpiewali okolicznościowe piosenki i 
zarecytowali wiersze o mamie, tacie i rodzinie. Następnie 
na scenie pojawili się dzieci z klas I-III również pokazali 
swoje umiejętności muzyczne i recytatorskie. Uczniowie z 
klas IV-VI przedstawiły niespotykany taniec iluzjonistyczny 
oraz taniec ze wstążkami. Swoje możliwości pokazali rów-
nież czwartoklasiści w krótkim przedstawieniu „Jak to się 
stało, że rodzice się poznali i zakochali”. Eliza Kurowska 
zachwyciła i wzruszyła gości piosenką pt. „Prywatna Ma-
donna”, przypominając wszystkim, jak ważna w rodzinie 
jest rola matki.

Powodzeniem cieszyły się konkursy sportowe, w któ-
rych brali udział uczniowie wraz z rodzicami. Dzieci z na-
szej szkoły pokazały jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć 
i wspólnie się bawić. Wszelkiego rodzaju konkursy były 
nagradzane drobnymi upominkami oraz dyplomami. Na 
zakończenie wszyscy mogliśmy raczyć się grillowaną kieł-
basą, wspaniałymi ciasteczkami i zdrowymi napojami. 
Wszyscy byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję z 
podjętych działań. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie inte-
resującego. Atrakcje tego dnia zorganizowane dla dzieci 
i rodziców pokazały zdrowy sposób spędzania wolnego 
czasu oraz dobry sposób na integrację rodziny. Nie za-
wiedli i rodzice, którzy jak zwykle, gdy zachodzi potrzeba, 
chętnie służą pomocą za co serdecznie dziękujemy.

Anna Pawlik

WYCIECZKA DO WARSZAWY
W dniach 7 - 8 maja odbyła się wycieczka do Warszawy 

dla uczniów klas IV - VIII. Stolicę uczniowie odwiedzili już 
w ubiegłym roku, ale tym razem w planie były inne miej-

sca do zwiedzania. Warszawa przywitała przybyszy dniem 
chłodnym, chociaż to maj, ale słonecznym.  

W pierwszym dniu wycieczki szkolnej zwiedzaliśmy z 
przewodnikami Polskie Radio . Dziennikarze, którzy nas 
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oprowadzali, pokazali nam studia najpopularniejszych 
programów radiowych: Programu I, II, IV i Radia Dzie-
ciom. Oglądaliśmy pracę dziennikarzy radiowych, ponie-
waż nasz spacer odbywał się w czasie trwania audycji na 
żywo - radio przecież nie ma przerwy, cały czas nadaje 
program. To wymagało od nas zachowania ciszy i du-
żej dyscypliny. Polskie Radio to najstarsze radio w Polsce, 
ma około 100 lat. Dowiedzieliśmy się też, jak pracują 
dziennikarze i reporterzy Radiowej Agencji Informacyjnej. 
Oprowadzający nas przewodnicy byli bardzo mili, wszyst-
ko wyjaśniali, posługiwali się również piękną polszczyzną. 
Miło było ich słuchać. Po zwiedzeniu radia udaliśmy się do 
warszawskich Łazienek, najpopularniejszego chyba parku 
w Warszawie. Spacer zaczęliśmy od Belwederu, pałacu 
, w którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje 
gości z całego świata. Akurat przybyła jakaś zagranicz-
na delegacja, więc można było zobaczyć, jak takie wizyty 
się odbywają. Przechodząc przez Łazienki razem z panią 
przewodnik, widzieliśmy pomnik Fryderyka Chopina, pa-
łac na wodzie, teatr na wyspie i pomnik Jana III Sobieskie-
go. Zwiedzaliśmy też bardzo ciekawy ogród chiński. Na-
tomiast przewodnik wyjaśnił, od czego pochodzi nazwa 
Łazienki, którą nadano warszawskiemu parkowi.

8 maja 2019 roku był drugim dniem wycieczki do War-
szawy. W tym dniu zwiedziliśmy Sejm i Muzeum Wojska 
Polskiego. W Sejmie mogliśmy zobaczyć główną salę ob-
rad. Pani przewodnik opowiadała nam, jak odbywają się 
obrady Sejmu i kto zajmuje dane miejsce. Mogliśmy także 
zobaczyć lożę prezydencką. Duże wrażenie zrobiło na nas 
oglądanie na żywo polskiego parlamentu, ponieważ do 
tej pory miejsce to znaliśmy tylko z telewizji. Każde dziecko 
miało też czas na robienie zdjęć i zadawanie pytań. Po za-
kończeniu zwiedzania Sejmu przeszliśmy ulicami bardzo 
ruchliwej Warszawy do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie 
czekał na nas już przewodnik.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od oglądania wystawy doty-
czącej II wojny światowej. Mogliśmy zobaczyć jak w tam-
tych czasach wyglądały sklepy i ulice. Jednak największym 
zainteresowaniem cieszyła się broń i pojazdy używane 
podczas II wojny światowej. Kolejną wystawą, jaką zoba-
czyliśmy, była wystawa oręża z czasów średniowiecza. Zo-
baczyliśmy, jak wyglądały zbroje rycerzy, broń z dawnych 
czasów, a także ubrania, które wtedy noszono. Na koniec 
tej wycieczki zrobiliśmy sobie pamiątkę w postaci zdjęcia 
grupowego.

Jakub Adamczyk, kl. VI
Kamil Adamczyk, kl. VI

„Kolorowy Świat dla Mamy i Taty”
4 czerwca br. w naszej szkole swoje święto obchodzili 

rodzice najmłodszych uczniów. To dla nich dzieciaki przy-
gotowały inscenizację, życzenia i poczęstunek. Uroczy-
stość rozpoczęła dyrektor szkoły witając zebranych gości, 
po czym złożyła rodzicom życzenia z okazji Dnia Matki 
i Ojca. Klasy I – III swoją miłość i wdzięczność wyrazi-
ły przedstawieniem pt. „W świecie barw”. Był to występ 
pełen wspólnego śpiewania, recytacji i dobrego humoru. 
Uczniowie w strojach w czterech podstawowych kolorach 
przedstawili ważność barw na świecie. Uroku dodał także 
występ przedszkolaków. Dzieciaki poprzez popisy recyta-
torsko – wokalne udowodniły, jak ważni są rodzice dla 
swoich pociech. Na uroczystości nie zabrakło symbolicz-
nego „ sto lat” oraz prezentów od dzieci – pięknych lau-

rek. Po występie odbył się wspólny poczęstunek. Rodzi-
ce byli wzruszeni występem, który na pewno bardzo się 
wszystkim podobał.

Zofia Gil

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI 
"DBAM O ZDROWIE, MAM TO W GŁOWIE"

Dnia 27 maja br. w Szkole Podstawowej w Gacach 
Słupieckich w ramach programu "Trzymaj Formę" odbył 
się Szkolny Dzień Profilaktyki. Całe przedsięwzięcie zosta-
ło zorganizowane pod hasłem "Dbam o zdrowie, mam to 
w głowie". Celem działań profilaktycznych w tym dniu było 
zachęcanie uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim 
jest zdrowie, własne i innych osób, uwrażliwianie na po-
trzeby drugiego człowieka oraz profilaktyka uzależnień.

Dzień rozpoczęliśmy od wspólnej rozgrzewki, którą 
poprowadził pan Marcin Reczek. Nauczyciel wychowa-
nia fizycznego zorganizował także warsztaty dla uczniów 
na temat "Czy rozgrzewka jest konieczna przed trenin-
giem?" Następnie przeprowadzono konkurs na propo-
zycję na zdrowe, odpowiednio zbilansowane śniadanie 
pt. "Żyć zdrowo chcemy, więc zdrowe jedzenie promuje-
my". Uczniowie klas IV-VIII mieli możliwość zaprezento-
wania propozycji śniadania swoim kolegom i koleżan-
kom. Tego dnia sala gimnastyczna z Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gacach Słupieckich nie wyglądała jak co 
dzień. 11 różnorodnych straganów, w całości zaaran-
żowanych przez uczniów obfitowała w zdrową żywność. 
Społeczność szkolna poważnie i z wielkim zaangażowa-
niem podeszła do tematu. Przygotowano pyszne jogur-
ty owocowe, koktajle, sałatki owocowe, zdrowe napoje, 
kolorowe kanapki, owsianki i wiele innych smakowitych 
produktów. Ponadto uczniowie wykonywali opisy przygo-
towanych potraw wraz z użytymi składnikami oraz obja-
śnieniem ich wartości odżywczych. Ulotki informacyjne 
uczniowie wykonali zarówno w języku polskim, jak i w 
języku angielskim. Dzieci serwowały nie tylko zdrowe 
przekąski, ale również edukowały, przedstawiając tema-
tyczne broszury i zachęcając do zdrowego trybu życia. 

Dodatkowo uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w 
konkursie na najlepszy chleb własnego wypieku. Celem 
akcji było zwrócenie uwagi na problem chleba, a także 
podniesienie świadomości konsumentów na temat od-
żywczych i zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, 
wypiekanego tradycyjnymi metodami. Tego dnia roz-
strzygnięto również konkurs plastyczny pt. "Młodzieżowa 
ulotka antynikotynowa", który cieszył się dużym powo-
dzeniem. Nagrodzone prace zostały wywieszone na ga-
zetce szkolnej, a uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. 
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Następnie uczniowie udali się na 
warsztaty pt. "Rola zbilansowanej diety 
w życiu człowieka" oraz "Wpływ uży-
wek na organizm człowieka". Prelek-
cje dla uczniów przygotowane zosta-
ły przez panią Dorotę Wojnarowską 
- pracownika Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Staszowie z 
Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej. Oba spotkania umożli-
wiły zdobycie wiedzy, która pozwoli 
uczniom na podejmowanie bardziej 
świadomych wyborów mających wpływ 
na ich zdrowie, a tym samym jakość życia obecnie, jak i 
w przyszłości. 

Szkolny Dzień Profilaktyki zakończyliśmy uhonorowa-
niem nagrodami i dyplomami uczniów biorących udział 
w konkursach. Jury składające się z nauczycieli, pra-
cownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Staszowie oraz reprezentanta Samorządu Szkolnego 
oceniało prace konkursowe uczniów. Pod uwagę brano 
dobór odpowiednich składników, unikanie cukrów, soli, 
urozmaicanie śniadania warzywami i owocami, wartość 
merytoryczną i artystyczną opisu zdrowego śniadania, 
walory estetyczne straganu i potraw. Poziom prac był wy-
równany i po długich ustaleniach wybrano zwycięzców.

Konkurs na propozycję na zdrowe, odpowiednio zbi-
lansowane śniadanie pt. "Żyć zdrowo chcemy, więc zdro-
we jedzenie promujemy"

I miejsce: Sebastian Gryz, Nikodem Kieras, Karolina 
Rosicka, Bartłomiej Żak 

II miejsce: Monika Krupa, Wiktoria Nowak, Patrycja 
Piotrowska, Agata Wójtowicz

III miejsce: Aleksandra Tarnowska, Dominik Kobos
Konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku:

I miejsce: Szymon Żarkiewicz
II miejsce: Daria Imiołek
III miejsce: Wiktoria Nowak
Konkurs "Młodzieżowa ulotka antynikotynowa"
I miejsce: Angelika Kostera
II miejsce: Marcelina Kmiecik 
III miejsce: Daria Imiołek

Celem Szkolnego Dnia Profilaktyki, oprócz uśmiechu 
i dobrej zabawy, było przede wszystkim upowszechnianie 
wiedzy i zachowań prozdrowotnych, promocja zdrowego 
odżywiania oraz aktywności fizycznej każdego dnia. Jak 
podkreślają uczniowie i nauczyciele, pomysł dnia pro-
filaktyki w takiej formie okazał się być strzałem w dzie-
siątkę. Tak pozytywna i „zdrowa” rywalizacja na pewno 
pozostanie w pamięci wszystkich. 

Szkolny Dzień Profilaktyki zorganizowali Beata Wach 
- nauczyciel biologii, Katarzyna Morawska - opiekun Sa-
morządu Uczniowskiego, Renata Wójtowicz - nauczyciel 
techniki oraz Marcin Reczek - nauczyciel wychowania fi-
zycznego. 

Beata Wach

Z wizytą w Miodowym Młynie i nie tylko…
29 maja br. odbyła się wycieczka uczniów z klas 0-4 

do Opatowa. Pierwszym celem na trasie naszego wyjazdu 
była wizyta w Miodowym Młynie, 3-gwiazdkowym hotelu, 
położonym w samym sercu bursztynowego szlaku. Obiekt 
powstał w zaadaptowanym na hotel zabytkowym młynie 
z początków XX wieku. Odbyły się tam warsztaty savoir - 
vivre obejmujące część teoretyczną i praktyczną. Pierwsza 
z nich dotyczyła ogólnych reguł zachowania się przy sto-

le. Podczas części praktycznej uczestnicy zapoznali się z 
zasadami prawidłowego nakrywania do stołu, rodzajami 
i mową sztućców oraz naczyń do serwowania dań. Każ-
de dziecko indywidualnie przygotowywało nakrycie stołu. 
Następnie uczniowie wcielali się w role gości restauracyj-
nych od momentu wejścia do budynku poprzez kompo-
nowanie zamówienia, porozumiewanie się z kelnerem i 
korzystanie z karty menu, aż po eleganckie spożywanie 
posiłku. W kolejnej części dzieci poznały podstawowe 
zasady związane z pobytem w hotelu zaczynając od re-
zerwowania, meldowania, przestrzegania regulaminu, 
werbalną i niewerbalną komunikację z obsługą hotelową, 
korzystanie z atrakcji w obiekcie, aż do wymeldowania 
się. Godziny spędzone w Miodowym Młynie minęły nam 
bardzo szybko, dzieci mogły się wiele dowiedzieć i na-
uczyć, a wszystko podane zostało w atrakcyjny, angażują-
cy wiele zmysłów sposób. 

Dużą niespodzianką były zajęcia praktyczne z Mistrzem 
Kuchni i samodzielne wykonanie pizzy, którą naturalnie 
można było po upieczeniu zjeść. Organizatorzy pobytu i 
warsztatów wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy i 
przepis - recepturę na wspaniałą pizzę. 

Będąc w Opatowie nie mogliśmy nie odwiedzić słod-

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ
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kiej kawiarenki Krówkarenki. Tam również czekały na 
dzieci atrakcje: pokaz multimedialny, prezentacja historii 
słynnej Krówki Opatowskiej, pokaz krojenia, nauka zawi-
jania oraz pakowania cukierków. Każdy uczestnik miał za 
zadanie własnoręcznie zapakować słodycze w oryginalne 
pamiątkowe opakowania. 

Kolejnym punktem programu naszej wycieczki był za-
mek Krzyżtopór w Ujeździe. Zwiedzanie potężnych ruin 
położonych na malowniczym wzgórzu połączyliśmy z 
lekcją historyczną „Zamek Krzyżtopór w legendach”. W 
ramach tych zajęć uczniowie poznali kolejne niesamowi-
te opowieści związane z zamkiem. Następnie odbyły się 
warsztaty artystyczne „Krzyżtoporski kuferek rozmaitości 
– czyli coś z niczego”, podczas których dziewczynki wyko-
nywały ozdobna biżuterię, a chłopcy ozdabiali rycerskie, 
drewniane miecze. Zwieńczeniem pobytu na zamku było 
uroczyste pasowanie uczniów na Rycerzy i Damy Dworu 
oraz wręczenie dyplomów.

Wyjazd do Opatowa i Ujazdu był bogaty w atrakcje, 
łączył przyjemne z pożytecznym, wyposażyło uczestników 
w nowe umiejętności, a przede wszystkim przyniósł wiele 
radości i miłych wspomnień. 

Grażyna Żak

BIESZCZADY NA KAŻDĄ POGODĘ…
W Bieszczady warto wybrać się o każdej porze roku. 

Wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia. Latem, choć 
górskie wędrówki w upale i tłoku mogą być wyczerpujące. 
Jesienią, by oglądać bieszczadzkie zwierzęta oraz zagrzać 
się przy ognisku, słuchając śpiewanej poezji. Zimą, kiedy 

to krajobraz zmienia się nie do poznania, warto zobaczyć 
atrakcje Bieszczad w białej odsłonie.

Letnia pogoda, odrobina ciepła oraz zbliżający się 
koniec roku zachęciły nas do poszukiwania nowych przy-
gód i wyzwań, dlatego 30 maja br. uczniowie klas V-VIII 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej pod opieką B. 
Siepki, B. Głogowskiej i M. Pyrz wyruszyli na całodniową 
wycieczkę w Bieszczady. Wyjechaliśmy o godzinie szóstej, 
pomimo źle zapowiadającej się pogody, lecz w świetnej 
atmosferze i z poczuciem humoru. Już od samego począt-
ku w autobusie słychać było muzykę, a także nie brako-
wało śmiechów. W czasie wędrówek towarzyszył nam lo-
kalny przewodnik, który opowiadał historię tych terenów, 
ludzi tam mieszkających i samych gór. Pierwszym punk-
tem naszej wycieczki był „Leski Kamień’, czyli jeden z naj-
słynniejszych pomników ochrony przyrody nieożywionej. 
W tym miejscu przy skale można było zauważyć salaman-
dry. Następnie po drodze zatrzymaliśmy się w „Słodkim 
Domku” w Lesku na małe co nieco - wyjątkowe wyroby 
cukiernicze, desery, lody własnej produkcji, a także wspa-
niałą kawę i inne napoje. Drugim punktem naszej trasy 
okazał się Park Miniatur Centrum Kultury Ekumenicznej. 
Był to park miniatur architektury drewnianej skupiający 
makiety kościołów i cerkwi. Dzięki naszemu przewodniko-
wi dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o odwiedzo-
nym miejscu. "Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania"- 
dlatego nieustannie padający deszcz nie powstrzymał nas 
przed kontynuowaniem zwiedzania. Wyposażeni w kurtki, 
płaszcze przeciwdeszczowe i parasolki dotarliśmy do Za-
pory w Solinie, która jest największą w Polsce budowlą 

hydrotechniczną. Zwiedzać można ją 
zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Spacerowaliśmy koroną zapory, mając 
po jednej stronie taflę wodną otoczo-
ną wzgórzami, a po drugiej betonową 
ścianę biegnącą pionowo w dół. Był 
to naprawdę niesamowity, zapierający 
dech w piersiach widok! Ostatnią już 
atrakcją stały się ruiny Klasztoru Kar-
melitów Bosych w Zagórzu. Trasa do 
tego obiektu była dość trudna i wyczer-
pująca, lecz wspaniałe widoki i bardzo 
rześkie górskie powietrze dodawały 
nam sił. Niezbyt szybkie tempo mar-
szu pozwalało nacieszyć oczy cudnymi 
widokami Bieszczad, czemu sprzyjała 
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również bardzo dobra widoczność. Dla wszystkich były to 
niezapomniane chwile. Niedawno wróciliśmy z wycieczki 
w Bieszczady i wciąż nie możemy przestać jej wspominać. 
Wyjazd był połączeniem edukacji i aktywnego wypoczyn-
ku. Działo się tak dużo, że nie sposób wszystko opisać, ale 
mamy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze wiele tak 
wspaniałych i ciekawych wypraw!

Eliza Wnuk, uczennica klasy VIII

,,Tajemniczy Świat Chemii.” 
Na zakończenie dwuletniego cyklu nauczania chemii 

w PSP w Wilkowej w dniu 4 czerwca br. odbył się po-
kaz eksperymentów chemicznych pod nazwą ,,Tajemni-
czy Świat Chemii.” Pokaz ten obejrzała cała społeczność 
szkolna oraz przedszkolaki. Nasze przygotowania trwa-
ły 5 jednostek lekcyjnych. Celem tych zajęć było utrwa-
lenie wiadomości z chemii organicznej i nieorganicznej 
na poziomie klas 7-8. Uczniowie: Kuba Godos, Justyna 
Godzwon, Aleksandra Nalepa, Karol Strzępek, Wiktoria 
Skrzypek, Adam Niezgoda, Marek Witek i Eliza Wnuk, 
wybrali najciekawsze eksperymenty, opracowali instruk-
cje oraz sposób wykonania doświadczeń. Kuba Godos 
przygotował prezentację multimedialną i umieścił w niej 
instrukcje doświadczeń. Uczniowie uznali za najbardziej 
efektowne doświadczenia:

GEJZER CHEMICZNY – rozkład perhydrolu.
STRZELAJĄCE BAŃKI MYDLANE – otrzymywanie wo-

doru i badanie jego palności.
BALONIK – otrzymywanie dwutlenku węgla.
ZIELONY SMOK - otrzymywanie i badanie palności 

estru. 
KOLOROWY WĄŻ – rozkład nadtlenku wodoru za po-

mocą jodku potasu.
RYCZĄCE MISIE – termiczny rozkład chloranu (V) po-

tasu.
 Zwróciłam szczególną uwagę uczniów na substancje 

chemiczne potrzebne do wykonania doświadczeń, oma-
wiając szczegółowo ich aktualne karty charakterystyki. 
Zadaniem uczniów było wybranie sprzętu, szkła i odczyn-
ników chemicznych do przeprowadzenia eksperymentów. 
Uczniowie przekonali się, że w czasie wykonywania do-
świadczeń bardzo ważne jest zachowanie zasad bezpie-

czeństwa. Wybrane przez uczniów doświadczenia były 
możliwe do wykonania w warunkach szkolnych, ponieważ 
nie stanowiły zagrożenia dla innych. Uczniowie chętnie 
angażowali się w przygotowywanie doświadczeń, czu-
li się jak prawdziwi eksperymentatorzy, którzy robią coś 
ciekawego i ważnego. To widowisko chemiczne cieszyło 
się dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej 
a także przedszkolaków, którzy nagrodzili ósmoklasistów 
ogromnymi brawami. Myślę, że wprowadzenie uczniów 
w tajemniczy świat chemii rozbudziło zainteresowanie 
przedmiotem i chęć jego dalszego poznawania.

Elżbieta Sroka

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

ELIMINACJE POWIATOWE KONKURSU „MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 5 kwietnia br. w Staszowie odbyły się powiato-
we eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Naszą gminę reprezentowali: Ignacy Dalczyński, uczeń 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich, w 
kategorii do klasy 4 oraz Justyna Krokosz, uczennica Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach, w kategorii klas 
7-8 i gimnazjum.
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Oboje wygrali w swoich kategoriach etap gminny, 
który miał miejsce 14 marca 2019r. w Centrum Kultury 
w Łubnicach. Również w etapie powiatowym wykazali się 
dużą wiedzą związaną z tematyką konkursu. Ignacy w 
swojej grupie zajął drugie miejsce, a Justyna trzecie. 

To duży sukces, bo przygotowując się do konkursu 
trzeba poświęcić dużo czasu pogłębianiu wiedzy z zakre-
su przepisów przeciwpożarowych, historii pożarnictwa, 
struktur PSP i OSP, budowy sprzętu strażackiego, prawa 
budowlanego. Zwycięzcy otrzymali piękne nagrody rze-
czowe i dyplomy. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w tej ciekawej przygodzie z pożar-
nictwem!

Renata Wójtowicz

WYCIECZKA DO KRYNICY 
– MIASTA KIEPURY I NIKIFORA

Nic tak nie cieszy uczniów jak oderwanie się od co-
dziennego, szkolnego życia, od książek i od zeszytów, 
od odpowiedzi, sprawdzianów i klasówek, od lekcji pol-
skiego, matematyki, fizyki, historii… Nie ma nic przyjem-
niejszego jak wycieczka w gronie koleżanek i kolegów, z 
którymi można porozmawiać, pośmiać się, wspólnie po-
wędrować po nieznanych szlakach… Liczy się tylko „ta” 
chwila… Wtedy nie przeszkadzają nawet nauczyciele ;), 
bo przecież pozostaje to, co najpiękniejsze - wspomnie-
nia...

Krynica to malownicza, uzdrowiskowa miejscowość 
położona w dolinach Kryniczanki, w Beskidzie Sądeckim, 
otoczona wzgórzami Góry Parkowej i pasmami Jaworzy-
ny Krynickiej. Z tym miastem związany był Jan Kiepura 
– światowej sławy śpiewak - tenor. Do dnia dzisiejszego 
odbywają się tu koncerty, na których występują artyści z 
całego świata. Każdego roku w połowie sierpnia dzięki 
Festiwalowi im. Jana Kiepury Krynica jest najbardziej roz-
śpiewanym miastem w Polsce. Krynica to również miasto 

Nikifora Krynickiego - polskiego malarza łemkowskiego 
pochodzenia, przedstawiciela prymitywizmu. 

W tym roku szkolnym właśnie Krynica - Perła Polskich 
Uzdrowisk - stała się punktem docelowym naszej wyciecz-
ki. 6 czerwca wyruszyliśmy z 36 – osobową grupą, którą 
tworzyli gimnazjaliści, ósmoklasiści oraz uczniowie klasy 
VII PSP w Łubnicach. Opiekunkami młodzieży były panie: 
Ewa Bąk, Elżbieta Sroka, Monika Kalita i Agnieszka Grę-
da. Pogoda sprzyjała, humory dopisywały, nogi nie od-
mawiały posłuszeństwa mimo wielokilometrowej wędrów-
ki szlakami turystycznymi Krynicy. Po dotarciu na miejsce 
pierwszym punktem w programie był wyjazd kolejką 
gondolową na Jaworzynę. Dla niektórych było to duże 
przeżycie i dostarczyło niezapomnianych wrażeń, gdyż 
widoki były nie do opisania. Z Jaworzyny wraz z prze-
wodnikiem ruszyliśmy zielonym szlakiem w dół, aby po 
drodze zobaczyć ciekawy pomnik przyrody nieożywionej 
– Diabelski Kamień - oraz wysłuchać legendy z nim zwią-
zanej. Następnie podążyliśmy w stronę Muzeum Turystyki 
Górskiej, by obejrzeć znajdujące się w nim eksponaty. Po 
krótkim odpoczynku przy schronisku ruszyliśmy dalej, a 
po kilkunastu kilometrach wędrówki byliśmy znowu u stóp 
Jaworzyny. Chwila relaksu i odpoczynku podczas obiadu 
dodała nam sił do dalszego podziwiania uroków Krynicy. 
Spacerkiem udaliśmy się do budynku stacji kolejki lino-
wej, by wyjechać nią na Górę Parkową. Droga powrotna 
wytyczonymi ścieżkami dostarczyła naszym oczom wielu 
atrakcji: liczne altany, stawy, Statua Najświętszej Maryi 
Panny - Królowej Krynickich Zdrojów, Ławeczka Kraszew-
skiego – to najciekawsze elementy na dróżkach Góry 
Parkowej. W centrum Krynicy zostało nam już tylko po-
dziwianie architektury, pomników, wysłuchanie opowieści 
przewodnika i… droga powrotna. Nieco zmęczeni, ale 
zadowoleni wróciliśmy do naszych Łubnic. Szczerze za-
chęcamy do zwiedzania Krynicy, podziwiania jej uroków i 
podążania jej szlakami.

Agnieszka Gręda

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej 
w PSP im. W. Skuzy w Łubnicach

W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Gmina 
Łubnice zakupiła wyposażenie do pracowni ekologiczno 
– przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Woj-
ciecha Skuzy w Łubnicach. Dzięki otrzymanemu wsparciu 
szkoła została wyposażona w następujące pomoce dy-
daktyczne:
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- zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza 
atmosferycznego,

- zestawy doświadczalne dotyczące energii odnawial-
nej,

- zestawy doświadczalne dotyczące ochrony wód i gle-
by,

- przyrządy do obserwacji i badań przyrody,
- klatkę meteorologiczną z wyposażeniem,
- zestaw: projektor multimedialny wraz z ekranem i 

oprzyrządowaniem, laptop, radioodtwarzacz, 
- pracownię wyposażono również w filmy, gry eduka-

cyjne, plansze, puzzle, mikroskopy, lornetki itp. oraz me-
ble do przechowywania zakupionych pomocy,

W ramach programu przeszkolono dwóch nauczycieli 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach Elżbietę Srokę 
i Elżbietę Zdziebko pod kątem wykorzystania w eduka-
cji uczniów zakupionych pomocy.

Celem programu jest podniesienie efektywności na-
uczania przedmiotów przyrodniczych: biologii chemii, 
geografii, fizyki i przyrody, kształtowanie zainteresowania 
uczniów ekologią i ochroną środowiska a także integracja 
przez współpracę szkoły z Urzędem Gminy i społeczno-
ścią lokalną. 

Działania ekologiczne 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnicach
W ramach programu dla gmin województwa święto-

krzyskiego pn. ,, Pracownia edukacji ekologiczno-przy-
rodniczej w szkole podstawowej”, który realizujemy w na-
szej szkole podjęliśmy następujące zadania:

- urządzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej,
- prowadzenie działań edukacyjnych w ramach zajęć 

lekcyjnych, oraz lekcji prowadzonych w terenie, wyjścia do 
pobliskiego parku ,,Lipiny”

- udział uczniów w konkursach ekologicznych,
- opracowanie szkolnego kalendarza EKO,
- projekcja filmów o tematyce ekologicznej ,
- przeprowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem za-

kupionych pomocy dydaktycznych,
- prowadzenie obserwacji przyrodniczych,
- udział w Konkursie wiedzy o Elektrowni Połaniec, 

zorganizowanego pod patronatem Elektrowni Enea Poła-
niec, w którym uczennice: Martyna Oleś, Oliwia Kowalska 
i Natalia Kawalec zajęły 4 miejsce na 17 startujących dru-
żyn z powiatów staszowskiego i mieleckiego.

Przybliżymy niektóre z naszych działań. 
Na lekcjach przyrody w klasie szóstej wykorzystaliśmy 

zestawy badawczo-doświadczalne oraz sprzęt laborato-
ryjny i karty pracy do badania odczynu gleby oraz wpływu 
wapnowania gleby na jej odczyn. Uczniowie w ramach 

tego doświadczenia pobrali próbki różnych gleb i przy 
pomocy papierków oraz roztworów wskaźnikowych okre-
ślali odczyn pH badanych gleb. Badając pH uczniowie 
mieli możliwość przekonania się, że różne gatunki roślin 
potrzebują do prawidłowego rozwoju różnych rodzajów 
gleb. W trakcie tych doświadczeń uczniowie mogli się 
również przekonać jak wapnowanie (dodanie rozdrob-
nionej kredy) zmienia odczyn gleby i dlaczego ten zabieg 
stosowany jest w rolnictwie. Uczniowie wyciągnęli wnio-
sek, że nawozy wapniowe podnoszą poziom pH gleby, co 
jest korzystne dla niektórych rodzajów roślin. Uczniowie: 
Rafał Bednarski, Wojciech Machniak, Aleksandra Maryn-
czak, Martyna Mądra, Maja Stępień i Amelia Szałach bar-
dzo zaangażowali się w wykonywanie tych doświadczeń, 
chętnie pobierali próbki glebowe, sporządzali roztwory 
potrzebne do badań, wyznaczali wartość pH oraz okre-
ślali odczyn gleby. Do eksperymentów wykorzystywali ze-
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staw badawczo-doświadczalny GLEBA PLUS oraz zestaw 
do pobierania prób glebowych. Uczniowie nauczyli się 
samodzielnej pracy i dokumentowania przeprowadzo-
nych doświadczeń. Zajęcia prowadzone tymi metodami 
przynoszą określone efekty dydaktyczne oraz zwiększają 
zainteresowanie uczniów ekologią, ochroną przyrody i 
środowiska.

Na lekcjach geografii w klasie siódmej zapoznawali-
śmy się z odnawialnymi źródłami energii poprzez oglą-
danie filmu pt. „Odnawialne źródła energii”. Prowadzone 
były obserwacje meteorologiczne i uczniowie nauczyli się 
sporządzać klimatogramy, odczytywać dane i je analizo-
wać. Dużo uwagi poświęcono ochronie i zanieczyszczeniu 
środowiska przyrodniczego nie tylko Polski ale również za-
grożeniom środowiska przyrodniczego w skali globalnej.

 Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w 
dodatkowych zajęciach klasowych i terenowych rozwija-
jących zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne. Prze-
prowadzone zajęcia sprawiły dzieciom ogromną radość i 
będą kontynuowane w następnym roku szkolnym.

Elżbieta Zdziebko, Elżbieta Sroka

UDZIAŁ PSP W ŁUBNICACH W KONKURSIE WIEDZY 
O ELEKTROWNI POŁANIEC

W piątek 24 maja br., odbył się w Zespole Szkół w 
Połańcu Konkurs wiedzy o Elektrowni Połaniec, zorgani-
zowany pod patronatem Elektrowni Enea Połaniec, która 
była sponsorem bardzo atrakcyjnych nagród dla uczniów 
i szkół . W konkursie uczestniczyło 17 szkół z powiatu sta-

szowskiego i mieleckiego. Szkołę Podstawową w Łubni-
cach reprezentowała drużyna w składzie: Martyna Oleś, 
Oliwia Kowalska, Natalia Kawalec, opiekun: mgr Elżbieta 
Zdziebko. Uczennice zajęły 4 miejsce. Zwyciężyła szkoła z 
Ruszczy, Szkoła nr.1 ze Staszowa zajęła 2 miejsce.

Elżbieta Zdziebko, foto: strona ZS w Połańcu

WYCIECZKA NA ŚWIĘTY KRZYŻ 
I DO OSADY ŚREDNIOWIECZNEJ 

W dniu 31 maja br. uczniowie z klasy czwartej, piątej 
i szóstej PSP w Łubnicach wyruszyli na wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie. U podnóża Łysej Góry na parkingu w Hu-
cie Szklanej czekał na uczestników wycieczki przewodnik 
świętokrzyski. Kolejką świętokrzyską udaliśmy się na szczyt 
góry. Tam na błoniach przed klasztorem poznaliśmy le-
gendy i niektóre fakty dotyczące powstania tego obiektu. 
A jak było naprawdę? Przeszłość klasztoru na Łysej Górze 
ginie w odmętach historii. Na początku XIV w. król Włady-
sław Łokietek przekazał krzyż benedyktynom łysogórskim, 

czym rozpoczął w Polsce kult Drzewa Krzyża Świętego. 
Zwiedzając klasztor zobaczyliśmy relikwie Krzyża Świę-
tego, mogliśmy się przed nimi pomodlić a nawet jeże-
li kto chciał mógł je w obecności zakonnika ucałować. 
Oprócz tego na Świętym Krzyżu zwiedziliśmy więzienie, 
muzeum misyjne, zeszliśmy do krypty Księcia Jeremiego 
Wiśniowieckiego, gdzie zobaczyliśmy jego zmumifikowa-
ne ciało. Byliśmy również na wieży widokowej, z której 
podziwialiśmy pobliskie pasma gór Świętokrzyskich jak 
Jeleniowskie, Klonowskie czy Cisowsko-Orłowińskie a na-
wet na horyzoncie ujrzeliśmy kominy Elektrowni Połaniec. 
Duże wrażenie zrobiło na nas nowoczesne Muzeum Przy-
rodnicze gdzie poznaliśmy historię i przyrodę Gór Świę-
tokrzyskich. Potem spacerkiem ruszyliśmy w stronę Huty 
Szklanej gdzie w Karczmie Izba Dobrego Smaku czekał 
na nas obiad. Po drodze wstąpiliśmy na taras widoko-
wy aby zobaczyć słynne gołoborza. Po obiedzie poszliśmy 
do Osady Średniowiecznej. Tu zapoznaliśmy się ze śre-
dniowiecznymi warsztatami: szewskim, kowalskim, garn-
carskim, ślusarskim i tkackim. W tym ostatnim mieliśmy 
warsztaty z wyplatania troczków. Sporo czasu spędziliśmy 
również u zielarki. Na zakończenie wycieczki był czas na 
zakup pamiątek i wydanie ostatnich pieniędzy. Pogoda 
nam dopisała. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

Elżbieta Zdziebko

Żegnamy ostatni rocznik gimnazjalistów 
i pierwszy ósmoklasistów

W rytmie poloneza, ze łzą w oku, z nutą refleksji, ale 
w atmosferze już wakacyjnej pożegnaliśmy uczniów trze-
cich klas gimnazjum i uczniów ósmej klasy szkoły pod-
stawowej. „Kiedy myślisz, że wszystko się kończy, wtedy 
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dopiero wszystko się zaczyna” (ks. Jan Twardowski). Pod 
takim mottem przebiegała uroczystość zakończenia roku 
szkolnego 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Łubnicach. 

W środę, 19 czerwca po raz ostatni zadźwięczał dzwo-
nek dla naszych uczniów, którzy po 10 miesiącach żmud-
nej nauki doczekali się wreszcie upragnionych wakacji. To 
szczególny dzień przede wszystkim dla naszych gimnazja-
listów, którzy jako ostatni rocznik gimnazjum opuszczają 
mury szkoły. Wraz z nimi podążają ósmoklasiści, którzy 
jako pierwsi w nowej reformie, po wielu latach wpisali się 
do historii już jako absolwenci ośmioklasowej szkoły pod-
stawowej. Uroczysta akademia z polonezem, montażem 
słowno – muzycznym, rozdaniem świadectw ukończe-
nia szkoły, przemówieniami dyrektora szkoły, Teresy Ko-
masary oraz wicedyrektora, Jolanty Hynek, wójta gminy 
Łubnice, Anny Grajko, uczniów… - wszystko to obudziło 
w naszych myślach wspomnienia i skłoniło do refleksji. 
Na myśl przyszły akademie z udziałem gimnazjalistów i 
ósmoklasistów, udział w konkursach, zawodach sporto-
wych, tych organizowanych w szkole i poza nią. Nie był 
to rok idealny: miał swoje mocne i słabe strony, ale zapa-
miętajmy to, co było dobre…

Na uwagę zasługuje udział uczennicy klasy III A Ka-
tarzyny Suchorowskiej w XVI Wojewódzkim Konkursie z 
Historii, w którym pod kierunkiem Lucyny Lolo doszła 
do ostatniego etap, czyli finału. W nagrodę otrzymała 
od wójta gminy Anny Grajko jednorazowe stypendium. 

A były też chwile, które powodowały dreszczyk emocji i 
spędzały sen z powiek niejednego ucznia – egzaminy! A 
jak kształtują się wyniki ostatniego egzaminu gimnazjal-
nego?

Ostatnia klasa gimnazjum, ostatni rocznik, ostatni 
egzamin gimnazjalny…, ale nie „ostatnie” wyniki. I tym 
razem, mimo stresu, z jakim zmagał się ostatni rocznik 
gimnazjalistów, nie zawiedli nas nasi uczniowie. W piątek, 
14 czerwca otrzymali swoje wyniki z egzaminu gimnazjal-
nego 2019. Najwyższy wynik otrzymała uczennica klasy 
III A Wiktoria Górniak, tuż za Wiktorią, druga w rankingu 
znalazła się Martyna Oleś z klasy III B. W tym roku szkol-
nym nasza młodzież uplasowała się na podium, osiąga-
jąc wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego, znacznie 
przekraczając średnią kraju z większości przedmiotów.

I miejsce w powiecie – język polski, historia i wos,
III miejsce w powiecie – matematyka i przedmioty przy-

rodnicze.
Nie tylko gimnazjaliści zasługują na pochwałę. Cieszą 

nas także efekty egzaminu pierwszych ósmoklasistów. Wy-
niki zarówno z języka polskiego, jak i z matematyki prze-
wyższają średnią kraju. Najwyższą ilość punktów spośród 
naszych ósmoklasistów otrzymała Natalia Kawalec. 

Wszystkim naszym uczniom dziękujemy za całorocz-
ną pracę, gratulujemy wyników, życzymy udanego odpo-
czynku w czasie wakacji. A naszym absolwentom przede 
wszystkim sukcesów w nowej, upragnionej szkole. 

Agnieszka Gręda
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Urodzony w 1967 roku w Pińczo-
wie. Swą przygodę z malarstwem 
rozpoczął w 1982 roku. Z wykształ-
cenia technik elektromechanik, ma-
gister marketingu międzynarodo-
wego. Członek Ogólnopolskiego Art 
Angel.

Witam Cię Jarku w naszej ma-
łej, aczkolwiek klimatycznej i przy-
jaznej gminie…

Co spowodowało, że zdecydowałeś 
się poświęcić swoje życie sztuce? Jaki 
był pierwszy impuls? 

Z wykształcenia nie jestem plasty-
kiem. Nie uczęszczałem do żadnych 
szkół i na kursy w tej materii, a moja 
przygoda z malarstwem zaczęła się, 
kiedy miałem 15 lat. Mój brat miał 
smykałkę do malowania. I mnie się to 

też udzieliło. Sam sobie naciągnąłem 
płótno na ramkę. Wtedy nie było jesz-
cze Internetu, by móc na czymś się wzo-
rować. Gdy pomalowałem, okazało 
się, że to nie była 
odpowiednia far-
ba i wszystko się 
powichrowało. To 
mnie bardzo zde-
nerwowało, ale 
nie zniechęciło. 
Kolejny obraz na-
malowałem na 
kawałku radziec-
kiej flagi. I tak to 
się zaczęło...

Jesteś wiel-
bicielem surre-
alizmu, kolażu 

i abstrakcji. Nie obcy jest Ci pejzaż 
i martwa natura. Jarku, może tro-
chę poopowiadamy o warsztacie? 
Proszę powiedz jak to wszystko wy-
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gląda w praktyce. Od czego zaczy-
nasz, jak to jest z procesem techno-
logicznym? 

Najpierw bierzemy płótno, które 
należy zagruntować. Następnie bierze-
my farby oraz pędzel i malujemy. Na 
jeden obraz trzeba poświęcić trzy go-
dziny, nad niektórymi schodzi miesiąc, 
dwa, a niekiedy nie może się doczekać 
ukończenia po pół roku. Czasami po-
mysł rodzi się z byle czego. Rzadko tak 
jest, że jakiś obraz rodzi się w mojej 
głowie od początku do końca. Wolę się 
bawić malowaniem. Jedno pociągnię-
cie pędzla rodzi następne. Zazwyczaj 
nie wiem jak będzie wyglądał efekt 
końcowy. I to mnie tak fascynuje, bo 
myśl rodzi się w trakcie malowania. Na 
koniec zabezpieczamy obraz wernik-
sem. Maluję farbami akrylowymi. Kie-
dyś malowałem farbami olejnymi, ale 
te farby potrzebują znacznie dłuższego 
czasu schnięcia, dlatego preferuję far-
by akrylowe.

Liczysz obrazy? Wiesz, ile ich 
powstało? 

Nie jest ich dużo, myślę , że ok. 
300- 400. Od pewnego momentu za-
cząłem je fotografować.

Przecież liczy się jakość, a nie 
ilość, chociaż dla mnie jest to im-
ponująca liczba. Twoje obrazy są 
bardzo kreatywne. Skąd takie po-
mysły? Kiedy zobaczyłam Twoje 
obrazy dostrzegłam, że wspólnym 
mianownikiem jest np. jajko czy 
drabina…

One nic nie mają sugerować. Pa-
miętam czasy szkolne, kiedy Pani pro-
fesor pytała: Co autor miał na myśli? 
. Jak maluję obraz, to jest jakaś myśl, 
ale dla odbiorców nie ma znaczenia co 
autor miał na myśli, tylko to, jakie od-
biorca ma skojarzenie z danym obra-
zem. Dla każdego jest to inny symbol. 
Nie chcę niczego narzucać odbiorcy.
Każdy ma swój świat, każdy ma swoje 
życie, każdy powinien mieć możliwość 
zobaczyć to na obrazie co chce ujrzeć. 

Kreatywność to teraz słowo 
klucz, bardzo modne, ale są pewne 
warunki, które sprzyjają twórczości 
np. muzyka. Jak to wygląda u Cie-
bie? Bawisz się muzyką?

Dobrze powiedziałaś, że się ba-
wię, bo w dobie Internetu zwykły laik 
nie znający nut może sobie tą muzy-
kę skomponować. Można też tworzyć 
obrazki czy grafiki komputerowe. Są 
różne programy, które pozwalają 
,,sklejać” muzykę z tzw. sampli. Ba-
wię się muzyką kilka lat. Zapisuję te 
utwory, wstawiam filmiki. To jest za-

bawa. Po to się urodziliśmy, żeby się 
bawić…

Twoje życie to zabawa?
Kiedyś było inaczej, teraz jest zupeł-

nie inaczej. Nie ma co się przejmować 
błahostkami. We wszystkim co nam się 
przydarza, ukryte jest dobro. 

Jesteś człowiekiem renesansu, 
oprócz malarstwa, muzyki, fascy-
nuje Cię między innymi fotogra-
fia…Wiele jego zdjęć można zoba-
czyć na Facebook’u i na Google+. 

To rzeczywiście jest moja pasja. W 
szczególności lubię fotografować za-
chody słońca w Pińczowie. Jedną przy-
jemnością jest ich robienie, drugą ob-
rabianie tych zdjęć.

Czyli masz romantyczną duszę, 
prawda?

Duszę mam bardzo fajną… Doga-
dujemy się z nią bardzo dobrze, rozu-
miemy się…

Zawsze tak było? Jakiś skutecz-
ny przepis na porozumienie z wła-
sną duszą? Myślę, że wiele osób 
ma z tym problem…

Trzeba chcieć się z nią dogadać. 
Polecałbym przestać się przejmować 
rzeczami, na które nie mamy wpływu. 
Cokolwiek nam się złego przydarzy, 
należy się w tym doszukiwać dobra. 
Dobro jest ukryte niekiedy bardzo głę-
boko. Ale przede wszystkim żeby dusza 
chciała się z nami dogać to trzeba się 
wyciszyć, nie panikować, nie złościć 
się. Wszędzie doszukiwać się radości i 
zmieniać w sobie złe myśli. Każda cho-
roba ma swoje źródło w stresie i złych 
myślach. Dusza nasza nie lubi krzyka-
czy. Kiedy my się uspokoimy, będziemy 
mogli dogadać się z własną duszą.

Rozmawiasz ze sobą?
Tak! Ja ciągle ze sobą rozmawiam. 

To się dzieje w mojej głowie. 
Jesteś również autorem bloga 

o Prawie Przyciągania i ebooka 
„JAMcito, czyli rozmowy z samym 
sobą”.

Ten blog jest o prawie przyciągania. 

Prawo przyciągania to jest główne pra-
wo naszej rzeczywistości, które mówi, 
że podobne przyciąga podobne. To o 
czym myślimy to przyciągamy. Tak jest 
nasza rzeczywistość skonstruowana, 
że myślami kreujemy ten świat. Jeśli 
czegoś się boimy to to przyciągamy. 
Najłatwiej jest nam myśleć o złych rze-
czach. Dajemy temu dużo emocji. Wła-
śnie o tym jest mój blog. Zadaję sobie 
pytanie, które mnie nurtuje, siadam do 
laptopa i próbuję na nie odpowiedzieć. 

Spotykasz się z osobami, które 
mówią, że czytają Twojego bloga?

Nie zabiegam o to by ten blog był 
bardzo popularny, ale wiem, że ludzie 
go czytają. Co jakiś czas dostaję maila 
z podziękowaniem za słowa zawarte 
na blogu. Osoby dziękują mi za to, że 
otworzyły im się oczy. Zaczęli coś inne-
go robić, a blog ich do czegoś zainspi-
rował. Ale nie każdemu się to podoba, 
a to wynika z faktu, że każdy z nas jest 
na pewnym etapie swojego rozwoju 
duchowego. 

Muszę również wspomnież o 
epizodzie telewizyjnym...

Rzeczywiście kilkakrotnie uczestni-
czyłem w castingach, jednak bezsku-
tecznie. I kiedy już zupełnie zrezygno-
wałem, otrzymałem telefon i tekst na 
maila. Okazało się, że się nadaję do 
roli mężczyzny o cholerycznym usposo-
bieniu. Dwa dni uczestniczyłem w na-
graniach. Zagrałem w serialu ,,Szpital” 
TVN. 

Czego, jako artyście, można Ci 
życzyć na dzień dzisiejszy? 

Tego, co sobie…
Czyli wszystkiego najlepszego?
Przede wszystkim osiągnięcia pełni 

szczęścia.
Właśnie tego Ci życzę. A ja za-

praszam do oglądania wystawy 
malarstwa Jarosława Jarkosa Ko-
seli, do połowy lipca br. w Centrum 
Kultury w Łubnicach.

Z Jarosławem Jarkosem Koselą 
rozmawiała Aleksandra Stachniak.
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PODSUMOWANIE 
ROKU KULTURALNEGO

4 czerwca w Centrum Kultury 
w Łubnicach dokonaliśmy podsu-
mowania roku kulturalnego. Była 
to niezwykła okazja do spotkania i 
porozmawiania osób zajmujących 
się na co dzień pracą związaną z 
upowszechnianiem kultury, eduka-
cją kulturalną, organizacją czasu 
wolnego, wspieraniem i promocją 
twórczości artystycznej. 

Spotkanie rozpoczęło się o go-
dzinie 17.30 w sali widowiskowej. 
Przybyłych gości przywitała Aleksan-
dra Stachniak – dyrektor Centrum 
Kultury. W dalszej części uroczystości 
na scenie zaprezentowali się „młodzi 
artyści”, którzy swoje umiejętności 
wokalne i instrumentalne rozwijają 
na zajęciach organizowanych w Cen-
trum Kultury. 

W kolejnym punkcie programu 
zostały wręczone dyplomy oraz słod-
kości dla wszystkich dzieci uczęszcza-
jących na zajęcia taneczne, wokalne, 
instrumentalne, karate oraz dla Gro-
mady Zuchowej i Drużyny Harcer-
skiej.

Spotkanie było również okazją do 
wręczenia nagród w Przeglądzie BĄDŹ 
EKO, którego uczestnicy przygotowali 
rzeźby przestrzenne i eko- sukienki z 
odpadów i surowców wtórnych. 

Na zakończenie nie zabrakło 
oczywiście kiełbaski z grilla oraz we-
sołych konkursów i gier.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia dzieciom, młodzieży i rodzicom, 
za udział w naszych zajęciach. Gratu-
lujemy odniesionych sukcesów. Dzię-
kujemy instruktorom za pracę i wysi-
łek, włożone w przygotowanie swoich 
podopiecznych i życzymy udanych 
wakacji. 

Aneta Śmiszek
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„MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK”

„NA TROPIE AFERY, 
GDZIE PODZIAŁY SIĘ LITERY?”

17 maja na zaproszenie Cen-
trum Kultury w Łubnicach przyje-
chał Teatr Edukacji i Profilaktyki 
„Maska” z Krakowa prezentując 
wesołe przedstawienie promują-
ce bibliotekę i czytelnictwo wśród 
najmłodszych. W spektaklu pt.”Na 
tropie afery, gdzie podziały sę li-
tery” poznajemy historię pewnej 
biblioteki, w której bibliotekarka 
Stefania odkryła, że z wszystkich 
książek zaginęły litery. 

Jedynym ratunkiem było odnale-
zienie literek. Na czele grupy poszu-
kiwawczej stanął detektyw Bartłomiej 
Lupa. Śledztwo postawiło na jego 
drodze artystkę Jessicę Aplauz Bzyk 
Bzyk, która nie przyznawała się do 
winy. Artystka przypomniała wszyst-
kim wiersz o abecadle. Odnalezienie 
liter okazało się trudnym zadaniem, 
na szczęście dzieci podsuwały nowe 
tropy detektywowi, aby wspólnie roz-
wiązać zagadkę. Królowa Literatury 
zdradziła wszystkim, że liter nikt nie 
ukradł. Litery uciekły same, ponieważ 
były smutne i samotne w nieczytanych 
książkach. Powiedziała dzieciakom, 
że literki wrócą do książek tylko wte-
dy, gdy wszyscy złożą przyrzeczenie o 

częstym odwiedzaniu biblioteki i sys-
tematycznym wypożyczaniu książek. 
Dzieciaki głośno wyrecytowały przy-
sięgę. Ciekawe tylko, czy jej dotrzy-
mają? Dzieci i młodzież coraz częściej 
odkładają książki na półkę, a więk-
szość wolnego czasu spędzają przed 
komputerem lub tabletem. Zapomina 
się o tym, że dzięki książkom zdoby-
wamy wiedzę, trenujemy umiejętność 
czytania, rozbudowujemy słownic-
two, kształtujemy wyobraźnię. Warto 
docenić fakt, że wokół nas działają 

biblioteki. Odwiedzajmy je nie tylko 
w poszukiwaniu lektur, ale także cał-
kiem nowych książek, bądźmy gotowi 
na przygody! Za nami piękne spotka-
nie z książkami, teatrem i zagadką 
zagubionych liter. Dziękujemy akto-
rom Teatru „Maska” z Krakowa za 
występ, a przedszkolakom, uczniom 
kl. 0, opiekunom i nauczycielom ze 
Szkoły Podstawowej z Łubnic i Wilko-
wej za liczne przybycie- co jest doce-
nieniem naszej pracy.

Ewa Murdza

Już we wrześniu startuje pro-
jekt „Mała książka – wielki czło-
wiek” w ponad 5200 bibliotekach 
w Polsce. Miło nam poinformować, 
iż Gminna Biblioteka w Łubnicach 
z przyjemnością przystąpiła do 
tego projektu i zaprasza do udziału 
wszystkie dzieci urodzone w latach 
2013-2016 do biblioteki wraz z ro-
dzicami.

Są takie wydarzenia i rytuały w ży-
ciu dziecka, które nie tylko pozostają na 
długo w pamięci, ale mają też istotny 
wpływ na jego dorosłe życie. Badania 
wykazują, że dzieci wychowywane po-
śród książek są bardziej pewne siebie, 
mają większy niż rówieśnicy zasób słow-
nictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. 
Pożytki z czytania mają także konkret-
ny wymiar materialny: czytające dzieci 
osiągają sukcesy w życiu zawodowym i 
prywatnym.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego 
Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go 
samodzielności, podejmowania pierw-
szych własnych wyborów, rozwija my-
ślenie oraz nawyk czytania i pogłębia-
nia wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie 

rodzic wspólnie z dzieckiem może spę-
dzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć 
nową, fantastyczną przygodę z wypoży-
czoną książką. A wszystko to za darmo!

Instytut Książki chciałby, aby jednym 
z tych ważnych doświadczeń w dzieciń-
stwie były pierwsze wizyty w bibliotece, 
dlatego przygotował prawdziwą gratkę 
dla najmłodszych miłośników książek i 
ich rodziców w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Od września br. w ponad 5200 
bibliotekach w całej Polsce będzie cze-
kać na nich wyjątkowy prezent – Wy-
prawka Czytelnicza na dobry czytelni-
czy start. W wyprawce dzieci 
znajdą książkę, dostosowaną 
pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka i 
spełniającą najwyższe stan-
dardy w projektowaniu pięk-
nych i mądrych książek dla 
najmłodszych, a także Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończo-
ną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik 

otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o 
nieocenionej roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny. Serdecznie zapraszamy dzie-
ci wraz z rodzicami do naszej biblioteki.

Ewa Murdza
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Właśnie zaczęło się lato, a wraz z 
nim upragnione wakacje. To świetny 
czas na czytanie książek. Czeka na 
Was w Gminnej Bibliotece w Łubni-
cach morze fantastycznych tytułów. 
Aby Was zachęcić do spędzania 
czasu w wartościowy sposób utwo-
rzyłam listę książek godnych prze-
czytania latem. Oto propozycje dla 
młodych czytelników:

„Zima w środku lata”
- Philip Reeve 

Dlaczego zawsze coś musi zepsuć 
wakacje? Tym razem jest to mama Bu-
stera, która zaprasza do Smogley ekipę 
archeologów. Ale czy ktoś mógł przewi-
dzieć, że ledwie rozkopią pagórek na 
szkolnym boisku... Zamarzną na kość 
w samym środku lata? Buster ucieka w 
ostatniej chwili. Tylko po to, żeby od-
kryć, że to on musi uratować Smogley 
przed złośliwym mrozem, który skuwa 
miasto coraz grubszą warstwą lodu...
Super książka, najciekawsza, „naj-
straszniejsza” dla fanów czarów, du-
chów, szkolnych kawałów, zakręconych 
pomysłów i odlotowej zabawy.

„Tajemnica magicznej dyni” 
– Renata Opala 

Królewna Marcelinka zapada na 
tajemniczą chorobę. Królewicz Mar-
cel postanawia pomóc swojej sio-
strze i wybiera się w niebezpieczną 
podróż, podczas której musi się do-
wiedzieć, czym jest lekarstwo zwa-
ne "dynią". Aby poznać odpowiedź, 
przemierzy przerażającą krainę... 
Strachoty! A to nie jedyna przeszko-
da, która pojawi się na jego drodze. 
Wyrusz w wyjątkową wyprawę na ko-
niec świata i przeżyj niesamowitą przy-
godę, w której zwykły przedmiot zyskuje 
magiczne moce, a jeden mały chłopiec 
może zmienić losy całego królestwa...
PS. Na końcu znajduje się przepis na 
zupę z dyni.

„Pajączek na rowerze”
- Ewa Nowak

Ola i Łukasz - 
główni bohatero-
wie - to para dzieci, 
które mierzą się ze 
światem dorosłych, 
muszą też stawić 
czoła różnym sy-
tuacjom w szkole i 
na podwórku. Jak 
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sobie poradzą? Pajączek na rowerze 
dotyka problemów, z jakimi często spo-
tykają się dzieci - rozpad rodziny, brak 
oparcia w najbliższych i zrozumienia 
ze strony rodziców, ale też pierwsza 
miłość, kłopoty w relacjach z rówieśni-
kami. To ciepła i pouczająca powieść, 
która pokazuje, co w życiu jest najważ-
niejsze.

„Kapelusz za sto tysięcy” 
- Adam Bahdaj 

"Oficjalnie jestem Krystyna Cu-
chowska, lecz koledzy nazywają mnie 
- Dziewiątka. Morowo, co? Byłam bo-
wiem szefem gangu (Ś) i ośmiu star-
szych ode mnie szczeniaków słuchało 
mnie jak własnej matki". Z książką, 
która ma taką bohaterkę, nie sposób 
się nudzić. Za sprawą przypadku od-
ważna, zaradna i skora do natychmia-
stowego działania 12-latka przeżywa 
niesamowitą wakacyjną przygodę. 
Wciela się w rolę detektywa i wprowa-
dza w życie śmiałe pomysły, próbując 
wyjaśnić tajemnicę kapelusza wartego 
sto tysięcy.

„Chłopak, który wiedział o mnie 
wszystko” - Kirsty Moseley 

Riley Tanner ma najlepszego przyja-
ciela, takiego przyjaciela, o którym ma-
rzy każda dziewczyna. Jest wspierający, 
lojalny, uczciwy, godny zaufania, do-
bry i troskliwy. Jest również najlepszym 
sportowcem w szkole. Ich relacja była 
zawsze nieskomplikowana i ciepła, ale 
po miesięcznych wakacjach Riley, spra-
wy się skomplikowały. Zaczęła patrzeć 
na niego w sposób wykraczający poza 
strefę przyjaźni. Do tego na drodze po-
jawia się zainteresowany nią rywal jej 
przyjaciela i sprawy zaczynają wymy-
kać się spod kontroli…

Oto propozycje dla dorosłych czy-
telników:

„Słowikowa o więzieniach dla 
kobiet”- Artur Górski 

Samobójstwa, 
samookaleczenia, 
kobiecy seks i pie-
kło, które kobie-
tom gotują kobie-
ty. Więzienia dla 
mężczyzn to temat 
dobrze znany. Ale 
zakłady karne dla 

kobiet to temat tabu. Tymczasem ten 

świat kieruje się zupełnie innymi za-
sadami niż świat męskich więzień. Ten 
świat doskonale poznała „Słowikowa”, 
czyli Monika Banasiak. Spędziła w nim 
ponad dwa lata jako podejrzana o kie-
rowanie grupą przestępczą. Do aresztu 
śledczego "wjechała" na legendzie żony 
słynnego pruszkowskiego bossa, a to 
wcale nie ułatwiało jej życia. Trudno 
powiedzieć, czy bardziej ją szanowano 
czy prowokowano; jak sama wspomi-
na: dojechanie Słowikowej to było coś! 
W pewnym momencie otarła się nawet 
o śmierć z ręki współosadzonej. Do-
piero teraz zdecydowała się na szczerą 
opowieść o miejscu, które nazywane 
jest najniższym kręgiem piekła. To nie-
cenzurowana opowieść o miejscu, w 
którym nawet diabeł chodzi z obstawą. 

„Słowa pamięci” 
- Rowan Coleman 

Gdy czas ucieka coraz szyb-
ciej, każda chwila jest bezcenna… 
Imię własnego dziecka. Twarz uko-
chanej osoby. Wiek. Adres zamiesz-
kania. Co się dzieje, gdy takie in-
formacje uciekają z pamięci? Czy 
tracąc je każdego dnia, można ja-
koś odbudować swoje życie? Dbać 
o rodzinę? Zakochać się na nowo?  
Gdy chora na Alzheimera Claire zaczy-
na pisać swoją księgę pamięci, dosko-
nale zdaje sobie sprawę, że ten album 
ze wspomnieniami będzie wkrótce je-
dynym śladem, jaki zostawi po sobie 
córkom i mężowi. Tylko jak wracać do 
przeszłości, gdy przyszłość przecieka 
przez palce?

Prawdziwa do bólu, poruszająca 
do głębi. Każda strona jest niezwykle 
emocjonalna, a całość, mimo wszyst-
ko, podnosi na duchu. Piękna powieść 
o matkach i córkach.

„Uwięzieni w raju”
- Mitchell Zuckoff 

Jedna z ostat-
nich nieopowiedzia-
nych jeszcze historii 
II wojny światowej. 
Prawdziwa opo-
wieść o przetrwa-
niu, przygodzie i 
najbardziej nie-
prawdopodobnej 
akcji ratunkowej. To 

miał być przyjemny lot nad Shangri-La, 
piękną i tajemniczą doliną otoczoną 
stromymi górami, głęboko w dżungli. 

WAKACYJNE ZACZYTANIE
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Nikt z nich nie przypuszczał, że ta po-
dróż stała się niezapomnianą walką 
o przeżycie. Maj 1945 r. Spośród 24 
pasażerów amerykańskiego samolotu 
wojskowego lecącego nad Nową Gwi-
neą ocalało troje. Znaleźli się w dżungli, 
w pułapce między kanibalami a wrogi-
mi Japończykami. Ranni, odwodnieni, 
chorzy, trawieni bólem przedzierali sie 
przez dżunglę i walczyli o każdą minutę. 
Mitchell Zuckoff, laureat Pulitzera w ka-
tegorii dziennikarstwo śledcze, wykorzy-
stał w swej książce wywiady, dokumenty 
US Army, wspomnienia i dzienniki, zdję-
cia i materiały filmowe, tworząc opo-
wieść prawdziwą w każdym calu i trzy-
mającą w napięciu do ostatniej strony.

„Co kryją jej oczy ”
- Sarah Pinborugh 

Tylko mąż i żona wiedzą, co się 
dzieje w ich małżeństwie. A jeśli nawet 
oni nie znają prawdy? David i Adele 
wydają się na parą idealną. Ceniony 
psychiatra i jego olśniewająco pięk-
na, zapatrzona w niego żona budzą 
powszechny zachwyt. Ale dlaczego on 
zamyka ją w domu? I dlaczego ona 
ukrywa przed nim nową przyjaciółkę? 

Louise, nowa sekretarka Davida daje 
się wciągnąć w orbitę tej dziwnej pary 
– z nią się przyjaźni, z nim romansuje. I 
coraz bardziej utwierdza się w przeko-
naniu, że w związku tych dwojga dzie-
je się coś bardzo złego. Ale Louise nie 
zdaje sobie sprawy z zasięgu tego zła 
ani z tego, jak daleko może się posu-
nąć ktoś zakochany na śmierć i życie. 
„Co kryją jej oczy” to mroczny thriller, 
w którym napięcie rośnie powoli i nie-
ubłaganie, aż do niespodziewanego 
zwrotu akcji, który stawia na głowie tę 
historię miłosnego trójkąta – a także 
sposób, w jaki patrzysz na świat.

„Trzecia siostra”
- Joanna Marat

Są w różnym wieku i z różnych oj-
ców. Spotykają się w Warszawie, by 
pochować matkę. Nathalie - najstar-
sza z nich - grywa role rosyjskich emi-
grantek w amerykańskich serialach 
klasy B. Jej przyjazd po ćwierćwieczu 
nieobecności wywołuje silne emocje 
w dwóch młodszych - topiącej smutki 
w alkoholu neurolożce Agacie i Miłce, 
zakonnicy w wieku chrystusowym. Już 
na lotnisku rozpoczyna się regularna 

REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACJI ZDROWOTNEJ 
W GMINIE ŁUBNICE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

wymiana ognia. Fochy są amunicją 
podręczną, łatwą w użyciu, choć nie 
zawsze celną. Trwa nieustanny pojedy-
nek na miny i pogardliwe spojrzenia. 
W ferworze działań wojennych rodzi 
się pytanie: która z nich jest tą trzecią - 
nie do pary? A na horyzoncie pojawia 
się jeszcze jedna bohaterka - szefowa 
matriarchalnego klanu, znienawidzo-
na wiejska kuternoga, bajstruk, komu-
szyca, marcowa docentka, amatorka 
czarnych aut i cudzych mężów. Opo-
wieść o braku kobiecej solidarności, 
powtarzalności rodzinnych historii i o 
tym, że czasem należy dokończyć nie-
dokończone, wyrzucić trupa z rodzinnej 
szafy i przestać uciekać.

Książki uczą, bawią, wzruszają i 
rozwijają. A gdyby tak postanowić, że 
będziemy czytać ich więcej? We współ-
czesnym świecie, w dobie mediów i In-
ternetu zapominamy o pięknie i rado-
ści, jakie daje nam czytanie „żywych” 
książek. Drogi czytelniku, jeśli ta lista 
zainspirowała Cię do spędzenia kilku 
chwil z książką, to bardzo miło jak od-
wiedzisz bibliotekę i wypożyczysz coś 
dla siebie. Życzymy słonecznych waka-
cji i interesującej lektury.

Ewa Murdza

Wraz z końcem roku szkolnego zakoń-
czono  realizację profilaktycznych progra-
mów edukacyjnych koordynowanych przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Staszowie. W Gminie Łubnice 
szkoły realizowały następujące programy 
edukacji antytytoniowej: 

- „Czyste powietrze wokół nas” – program 
skierowany był do dzieci przedszkolnych, 
głównie  6-letnich. Stanowił on pierwszy etap 
nabywania wiedzy na temat szkodliwości 
dymu tytoniowego. Uczył sposobów radzenia 
sobie w  sytuacjach, w których dziecko może 
być narażone na przebywanie w środowisku 
osób palących.  Program był realizowany we 
wszystkich placówkach oświatowych i ob-
jął  swym zasięgiem 78 dzieci i 66 rodziców. 
- „Nie pal przy mnie, proszę!” - program skie-
rowany był do uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych. Program poszerzał widzę na temat 
zdrowia, kształtował umiejętności dbania o 
własne zdrowie oraz umiejętności  radzenia 
sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą 
przy nich papierosy- ten program również zre-
alizowano we wszystkich szkołach i dotarł do 
103 uczniów i 87 ich rodziców.

- „Bieg po zdrowie” program adresowa-
ny do uczniów klas IV.   Głównymi celami 
było: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicja-
cji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, po-
kazanie atrakcyjności życia w środowisku 

wolnym od dymu tytoniowego, zwiększa-
nie wiedzy i umiejętności uczniów na temat 
zdrowia w kontekście szkodliwości palenia 
papierosów. Program realizowany przez wy-
chowawców klas IV w 3 szkołach, uczestniczy-
ło w nim 28 czwartoklasistów i  30 rodziców.  
- „Znajdź właściwe rozwiązanie” skierowany 
był do   starszych   klas szkół podstawowych 
i uczniów szkół gimnazjalnych. Głównym 
celem programu było zapobieganie paleniu 
tytoniu wśród młodzieży szkolnej, a także 
kształtowanie postaw asertywnych związanych 
z unikaniem czynnego i biernego palenia ty-
toniu. Realizacja programu odbywała się w 3 
szkołach i adresowana była do  95 uczniów.

Ponadto wszystkie szkoły przystąpiły 
do realizacji Ogólnopolskiego programu 
edukacji prozdrowotnej „Trzymaj Formę!". 
Program przeznaczony dla  uczniów star-
szych klas szkół podstawowych i uczniów 
klas gimnazjalnych. Celem programu była 
edukacja w zakresie trwałego kształtowania 
prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad 
aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, 
w oparciu o odpowiedzialność indywidualną 
i wolny wybór jednostki. W programie wzięło 
udział 112 uczniów szkół podstawowych i 35 

uczniów klas gimnazjalnych, wspierani przez 
37 rodziców.

Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczy-
cieli, szkolnych koordynatorów i realizatorów 
programów, założenia i cele programowe zo-
stały osiągnięte. Na podstawie  przeprowadzo-
nych wizytacji stwierdza się, że stosowane me-
tody i formy pracy były dobrane odpowiednio 
do wieku dzieci ich zainteresowań i możliwości 
poznawczych. Nauczyciele korzystali głownie 
ze scenariuszy programowych, wzbogacając 
pogramy w dodatkowe ciekawe działania: kon-
kursy plastyczne, konkurs na zdrowe śniadanie, 
tematyczne ekspozycje wizualne, imprezy śro-
dowiskowe, spotkania ze specjalistami, pokazy 
i prezentacje multimedialne, rajdy rowerowe, 
zajęcia i rozgrywki sportowe w tym pokazujące 
alternatywne formy spędzania wolnego czasu.  

Dzieciom, młodzieży oraz gronu pedago-
gicznemu Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Staszowie życzy zdrowych i bez-
piecznych wakacji. W nowym roku szkolnym 
zapraszamy do realizacji w/w programów.

Źródło: Broszura „Zdrowe i Bezpieczne Wakacje” 
opracowana przez Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty 

Zdrowotnej WSSE Kielce pod kierownictwem Świętokrzy-
skiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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BEZ SALMONELLOZY 

 Salmonella to rodzaj bakterii 
Gram-ujemnych. Liczne pałeczki Sal-
monella są chorobotwórcze dla czło-
wieka i zwierząt; wywołują ostre za-
trucia pokarmowe. W sprzyjających 
warunkach (ciepło, wilgoć, obecność 
białka) mogą żyć poza organizmem 
żywym przez kilka miesięcy. U ludzi 
bakterie te wywołują najczęściej dole-
gliwości żołądkowo-jelitowe nazywane 
potocznie zatruciem pokarmowym. 
Objawy chorobowe występują 
zwykle w okresie 6-24 godzin od 
zakażenia: bóle brzucha, gorącz-
ka, biegunka, czasami nudności i 
wymioty. Po przebyciu choroby pa-
łeczki mogą być wydalane z kałem 
przez kilka tygodni lub miesięcy 
bez jakichkolwiek objawów choro-
bowych. Najczęstszym nośnikiem 
pałeczek są produkty zawierające 
surowe jaja (majonezy, kremy, lody, 
zupy dla niemowląt i in.) oraz roz-
drobnione przetwory mięsne, gala-
retki, pasztety, pierogi.

Do zarażenia bakterią może 
dojść:

- drogą pokarmową – poprzez 
spożycie zanieczyszczonych jaj, 
mięsa drobiowego, majonezu czy 
mleka,

- poprzez bezpośredni kontakt 
z zakażonym człowiekiem lub 
zwierzęciem,

- poprzez picie wody zanie-
czyszczonej odchodami – w ten 
sposób powstają tzw. epidemie 
wodne, głównie w krajach rozwija-
jących się.

Mimo wszechobecności pałe-
czek Salmonella zachorowaniom 
można zapobiec przez PROFILAK-
TYKĘ: 

- mycie rąk po wyjściu z ubikacji 
i przed przygotowaniem posiłków

- utrzymywanie w czystości na-
czyń, sprzętów kuchennych i samej 
kuchni

- przechowywanie żywności w 
niskiej temperaturze

- zapobieganie rozmrażaniu i 
ponownemu zamrażaniu żywności

Wakacje to czas wysokich temperatur, przyczyniających się do  na-
mnażania  bakterii chorobotwórczych prowadzących do szybszego psu-
cia się żywności, co w konsekwencji może spowodować złe samopoczu-
cie oraz zatrucia organizmu tak jak w przypadku salmonelli.

- wydzielenie miejsca w lodówce 
na surowy drób, mięso i jaja tak, aby 
nie stykały się z innymi produktami

- całkowite rozmrażanie drobiu, 
mięsa, ryb i ich przetworów przed 
przystąpieniem do smażenia, piecze-
nia, gotowania

- poddawanie żywności działaniu 
wysokiej temperatury (gotowanie, 

pieczenie, duszenie), które jest najła-
twiejszym sposobem niszczenia zaraz-
ka (smażenie jest mniej skuteczne)

- mycie jaj przed rozbiciem sko-
rupki

- parzenie we wrzątku przez 10 
sekund jaj używanych do wyrobu 
potraw i deserów, nie poddawanych 
działaniu wysokiej temperatury, uni-
kanie lodów i ciastek pochodzących 
od nieznanych wytwórców i przygod-
nych sprzedawców.

Instrukcja: Jak myć ręce
Źródło: Broszura „Zdrowe i Bezpiecz-

ne Wakacje”  opracowana przez Oddział 
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 

WSSE Kielce  pod kierownictwem Święto-
krzyskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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