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Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Szanowni Mieszkańcy, Goście i Przyjaciele Gminy Łubnice!
Z okazji Nowego Roku 2022 składamy Państwu

serdeczne życzenia: wszelkiej pomyślności, optymizmu,
miłości, poczucia bezpieczeństwa i szczęścia osobistego.
Niech Nowy Rok obdarzy Państwa dobrym zdrowiem,

daje satysfakcję i siłę do pokonywania nowych wyzwań.

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji Nowego 2022 Roku życzymy wszystkim Czytelnikom
wszelkiej pomyślności, wewnętrznego spokoju i wzajemnej miłości.
Niech każdy dzień Nowego Roku przepełniony będzie optymizmem,
wiarą w samego siebie i w drugiego człowieka.
Oby był to rok nowych szans, zrealizowanych planów i marzeń.

Redaktor Naczelny
wraz z Zespołem Redakcyjnym

Marian Komasara

Przewodniczący 
Rady Gminy
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Z URZĘDU...

II ETAP BUDOWY 
SIECI KANALIZACYJNEJ ZAKOŃCZONY

W gminie Łubnice zakończył się drugi 
etap budowy sieci kanalizacyjnej, który 
trwał od czerwca ubiegłego roku. Ka-
nalizacja powstała w Łubnicach oraz w 
Orzelcu Dużym. 

Pieniądze na ten cel pochodziły 
głównie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Bez zewnętrznego wspar-
cia finansowego, budżet gminy nie 
poradziłby sobie z udźwignięciem 
tak kosztownej inwestycji. W dniu 15 
listopada miało miejsce symbolicz-
ne przecięcie wstęgi. W uroczystości 
udział wzięła m.in. wiceminister spor-
tu i turystyki Anna Krupka.

Do nowej sieci kanalizacyjnej o 
długości 3 kilometrów przyłączono 
około 100 gospodarstw. Do skana-
lizowania pozostało jeszcze 9 miej-
scowości. Przetargi na kolejny etap 
budowy sieci kanalizacyjnej mają 
zostać ogłoszone wiosną 2022 roku. 
Na terenach najsłabiej zaludnionych 
powstają przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.

Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

CZEK Z ,,POLSKIEGO ŁADU”

W dniu 27 października w Urzędzie 
Rady Ministrów, samorządowcy powiatu 
staszowskiego odebrali czeki na inwesty-
cje, jakie sfinansowane będą z Programu 
Inwestycji Strategicznych Rządowego 
Funduszu Polski Ład.

Czeki wręczył minister ds. rozwoju 
samorządu terytorialnego, poseł na 
Sejm RP Michał Cieślak.

Gminy powiatu staszowskiego na 
warszawskim spotkaniu reprezento-
wali i czeki odebrali: przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Staszowa Ireneusz 
Kwiecjasz – czek o wartości 13 mln 
499 tys. 950 zł, burmistrz miasta i 
gminy Połaniec Jacek Tarnowski – 
czek o wartości 5 mln zł, burmistrz 
miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak 
– czek o wartości 9 mln 500 tys. zł, 
burmistrz miasta i gminy Szydłów 
Andrzej Tuz – czek o wartości 8 mln 
930 tys. zł, wójt gminy Bogoria Mar-
cin Adamczyk – czek o wartości 4 mln 
700 tys. zł, sekretarz miasta i gminy 

Oleśnica Joanna Skórska – czek o 
wartości 7 mln 600 tys. zł, wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko – czek o warto-
ści 4 mln 490 tys. zł i wójt gminy Ry-
twiany Grzegorz Forkasiewicz – czek 
o wartości 3 mln 600 tys. zł.

Gmina Łubnice przyznane środki 
przeznaczy na poprawę efektowności 
energetycznej - kwota dofinansowa-
nia 4.489.999,00 zł, - wkład własny 
25.860,00zł

W ramach zadania będzie wyko-
nane m.in.: 

poprawa efektywności energe-
tycznej na budynkach użyteczności 
publicznej tj. Szkoły Podstawowej w 
Łubnicach, Ośrodku Zdrowia w Ga-
cach Słupieckich, Urzędzie Gminy, 
Domach Nauczyciela w Wilkowej i 
Gacach i polegać będzie na zapro-
jektowaniu i wykonaniu robót bu-
dowlanych w zakresie m.in.: wymia-
ny źródeł ciepła, stolarki drzwiowej i 
okiennej, wykonaniu izolacji i ocie-
plenia budynków, wymiana oświetle-
nia na energooszczędne z ewentual-
nym wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

...Z SESJI RADY GMINY

W dniu 29 października w Centrum Kul-
tury w Łubnicach odbyło się posiedzenie 
Rady Gminy. Przewodniczący Rady Marian 
Komasara otworzył sesję, witając wszyst-
kich obecnych a w szczególności przedsta-
wicieli Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego „Wód Polskich” Pana Dariusza Macha 
z Nadzoru Wodnego z Połańca i Pana Piotra 
Kowalskiego z Nadzoru Wodnego w Staszo-
wie. 

Po czym przedstawił proponowany 
porządek obrad, który zatwierdzono 
jednogłośnie. Następnie radni i sołtysi 
kierowali pytania i wnioski na tematy 
bieżącego funkcjonowania i utrzyma-
nia rzek i kanałów do przedstawicieli 
„Wód Polskich”. 

 Ponad to w tym dniu radni podjęli 
uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Łubnice porozumienia 
z Powiatem Sandomierskim i innymi 
Gminami w celu opracowania Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru 
Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły 
na lata 2021-2031,

- udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Staszowskiemu,

- zmian w budżecie gminy na 2021 
rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 
2021-2031,

- wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości na własność Gminy Łubni-
ce.

Kolejne posiedzenie Rady Gminy 
odbyło się 30 listopada br. Po przyjęciu 
proponowanego porządku obrad rad-
ni podjęli uchwały dotyczące:

- udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Staszowskiemu,

- zmian w budżecie gminy na 2021 
rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 

2021-2031,
- pokrycia części kosztów gospo-

darowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych niepochodzą-
cych z pobranej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,

- obniżenia ceny skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na rok 
2022,

- określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości,

- określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych,

- wyrażenia zgody na zamianę nie-
ruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Łubnice,

- ustanowienia służebności grunto-
wej przejazdu i przechodu przez nie-
ruchomość położoną w miejscowości 
Słupiec, stanowiącą własność Gminy 
Łubnice,

- rocznego programu współpracy 

Gminy Łubnice z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2022.

Następne spotkanie Rady Gminy 
miało miejsce 15 grudnia 2021 r. na 
którym podjęto uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 2021 
rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łubnice na lata

2021-2031,
- zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady 

Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 
r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty oraz w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XII/76/19 Rady Gminy Łubnice 
z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Na zakończenie Sekretarz gminy 
Leszek Ziółek przedstawił pismo z Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” odpowiadającego na 
postulaty zgłoszone przez radnych na 
jednej z poprzednich sesji. 

Szczegółowy protokół z obrad Rady 
Gminy dostępny jest na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Łubnice lub w Biurze Rady Gminy.

Henryka Rogala, Aneta Śmiszek



6 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

DROGI GMINNE

ZREALIZOWANE ZADANIA

Z URZĘDU...

W dniu 24 listopada 2021 r. Gmina 
Łubnice podpisała umowy na:

1. Remont drogi gminnej nr 
342026T Słupiec od km 0+000 do 
km 0+442, nawalny deszcz 2021, 
wartość zadania – 77 688,10 zł;

2. Remont drogi gminnej nr 
342061T Zofiówka - Zalesie od km 
3+045 do km 3+568, nawalny 
deszcz 2021, wartość zadania – 164 
441,53 zł; 

3. Remont drogi gminnej Orze-
lec Duży - Czarzyzna nr 342037T od 
km 0+000 do km 2+372, nawalny 
deszcz 2021, wartość zadnia  383 
682,39 zł;                           

4. Remont drogi gminnej Wilkowa 
nr 342115T od km 0+000 do km 
0+955, nawalny deszcz 2021, war-
tość zadnia – 221 023,25 zł;

5. Remont drogi gminnej Wolica 
nr 342080T od km 0+000 do km 
0+644, nawalny deszcz 2021, war-
tość zadnia 123 483,02 zł .

Wykonawcą powyższych zadań 
będzie Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Staszów Sp z .o  ul. Rakowska 
40, 28-200 Staszów. 

Kolejne zadanie to przebudowa 
drogi gminnej Przeczów nr 342034T 
od km 0+000 do km 0+627, nawal-
ny deszcz 2021. 

Wykonawcą będzie Przedsiębior-
stwo Budowlane POLBUD Tomasz 

Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-
236 Rytwiany. 

Wyżej wymienione zadania dofi-
nansowane zostaną z rezerwy celo-
wej budżetu państwa w ramach usu-
wania klęsk żywiołowych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do 
poprawy stanu technicznego oraz este-
tyki, co z kolei wpłynie na wzrost pozio-
mu bezpieczeństwa, dostępności oraz 
na rozwój i aktywność gospodarczą. 

Barbara Dudek, Aneta Śmiszek

Gmina Łubnice w roku 2021 r. uzy-
skała dofinansowanie z budżetu Powiatu 
Staszowskiego  na zadania związane z 
ochroną środowiska i gospodarką wodną. 

W ramach udzielonej dotacji zo-
stały zrealizowane dwa zadania tj. 
„Budowa odcinka sieci wodociągo-
wej w miejscowości Wilkowa gmina 

Łubnice” oraz 
„Termomoderni-
zacja magazynu 
dla potrzeb za-
rządzania kryzy-
sowego w msc. 
Łubnice”.

Łączny koszt 
zadań wyniósł 
121 489,50zł z 
czego kwota do-
finansowania z 
budżetu Powia-
tu Staszowskie-
go wyniosła 102 
569,53zł.

Liliana 
Pogorzelska
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Z URZĘDU...

„CYFROWA GMINA” 
- WSPARCIE NA ROZWÓJ CYFROWY W GMINIE ŁUBNICE

ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH 

W poniedziałek, 8 listopada w Chę-
cinach odbyła się konferencja dotyczą-
ca programu "Cyfrowa Gmina", w której 
udział wzięli parlamentarzyści, władze 
wojewódzkie i lokalne. Tego dnia, przed-
stawicielom samorządów wręczono pro-
mesy na rozwój cyfryzacji w gminach. Za 
otrzymane pieniądze będą mogły kupić 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
dla biur, jednostek publicznych czy szkół. 

Promesy w ramach projektu "Cy-
frowa Gmina" wręczyli sekretarz sta-
nu do spraw cyfryzacji w Kancelarii 
Premiera, Janusz Cieszyński, wicemi-
nister sportu i turystyki Anna Krupka, 
senator Krzysztof Słoń oraz wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz. 

Gminę Łubnice podczas konfe-
rencji reprezentował sekretarz gminy 
Leszek Ziółek, który odebrał czek na 
kwotę 122 010 złotych. 

"Cyfrowa Gmina" to projekt skie-
rowany do wszystkich gmin w Polsce, 
finansowany z Funduszy Europej-
skich, w ramach programu React-EU. 
Wsparcie przeznaczone jest przede 
wszystkim na cyfryzację – zakup 

Ministerstwo finansów przyznało 
Gminie Łubnice kwotę 2 540 494,00 zł 
na uzupełnienie subwencji ogólnej, z 
przeznaczeniem na wparcie finansowe 
inwestycji w zakresie kanalizacji. 

Gmina planuje zrealizować III 
etap budowy kanalizacji sanitarnej 
obejmujący ostatnią część miejscowo-
ści Łubnice i część miejscowości Łycz-
ba a także wykonać II część zadania 

„Budowy mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków”.

Budowa kanalizacji ma na celu 
polepszenie warunków socjalno-by-
towych mieszkańców naszego terenu. 
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na 
zmniejszenie zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do środowiska poprzez ure-
gulowanie gospodarki ściekowej. 

Liliana Pogorzelska

WSPARCIE NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ

sprzętu IT i oprogramowania – dla 
biur, jednostek publicznych bądź jed-
nostek podległych i nadzorowanych 
(z wyłączeniem placówek ochrony 
zdrowia) oraz zakup sprzętu IT dla 
szkół, placówek specjalnych i domów 

pomocy społecznej. Dofinansowa-
nie obejmuje również specjalistyczne 
szkolenia oraz zapewnienie cyber-
bezpieczeństwa samorządowych sys-
temów informatycznych.

Aneta Śmiszek
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WIRUS ASF
Z URZĘDU...

W dniu 28 października podczas spo-
tkania z hodowcami trzody chlewnej, 
omówiono problemy wynikające z poja-
wieniem się na terenie gminy Łubnice 
ognisk wirusa afrykańskiego pomoru 
świń.

Spotkanie otworzyła i prowadziła 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko. Ak-
tualną sytuację ocenili i odpowiadali 
na pytania rolników, m.in.: wojewódz-
ki lekarz weterynarii dr Bogdan Ko-
nopka, wojewódzki inspektor wetery-
naryjny z zespołu ds. bezpieczeństwa 
żywności oraz nadzoru farmaceutycz-
nego lek. wet. Barbara Lech-Zych, 
zastępca powiatowego lekarza wete-
rynarii w Staszowie lek. wet. Michał 
Lech, zastępca dyrektora Świętokrzy-
skiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
Anna Paluch, zastępca kierownika 
Biura Powiatowego ARiMR w Staszo-
wie Anna Adamczyk oraz nadleśniczy 
Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera.

Najwięcej pytań dotyczyło nie-
możności sprzedaży tuczników przy 
kończących się cyklach produkcji, a 
także wysokich kosztach bioaseku-
racji, jaka musi być wprowadzona w 
gospodarstwach, o co m.in. apelował 
dr Bogdan Konopka.

Analizowano kwestie związane z 
dotrzymaniem norm przewidzianych 

dla dobrostanu zwierząt, co w sytuacji 
zahamowania sprzedaży jest bardzo 
trudne. Rolnicy apelowali o uprosz-

czenie przepisów umożliwiających 
dokonywanie uboju gospodarczego, 
a także o bardziej konkretną pomoc 
państwa w złagodzeniu skutków na-
rastającego w gospodarstwach kryzy-
su finansowego.

Przybliżono również jak najszyb-
sze do realizacji działania mające na 
celu zahamowanie rozprzestrzenia-
nia się ASF, czemu ma m.in. służyć 
budowa około 13 – kilometrowego 

ogrodzenia, od Łubnic do Łoniowa 
wzdłuż drogi krajowej nr 79, zapo-
biegającego migracji zwierząt z tere-
nów leśnych. Szczegóły dotyczące bu-
dowy płotu przedstawił uczestnikom 
spotkania nadleśniczy Nadleśnictwa 
Staszów Adam Lubera, powołując się 
na rozporządzenie nr 8/2021 z dnia 
8 października br. wydane przez wo-
jewodę świętokrzyskiego.

Aneta Śmiszek
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KGW „BESZOWIANIE” AKTYWNIE
Z ŻYCIA GMINY

Dzień 16 października na długo pozo-
stanie w pamięci Pań z Koła Gospodyń w 
Beszowej. 

Panie miały okazję zwiedzić tereny 
malowniczego Kazimierza Dolnego, 
czyli między innymi Wąwóz Korze-
niowy i Lessowy, Górę Trzech Krzyży, 
ruiny zamku oraz basztę. Punktem 
kulminacyjnym wycieczki był Stary Ry-
nek, gdzie Gospodynie zakupiły pysz-
ne, tradycyjne koguciki kazimierskie.

Kobiety postanowiły także zorga-
nizować niespodziankę dla młod-
szych mieszkańców Beszowej. Prze-
brane za Świtę Mikołaja, odwiedzały 
dzieci i rozdawały im małe prezenty 
z okazji zbliżających się świąt z za-
chowaniem wszystkich restrykcji sani-
tarnych. Radość i uśmiech dzieci były 
bezcenne.

KGW "Beszowianie"
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EDUKACJA

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Wizyta św. Mikołaja 
Wizyta św. Mikołaja 6 grudnia 2021 r. to bardzo wy-

czekiwany moment dla naszych przedszkolaków i uczniów. 
Mikołajkowy nastrój widoczny był od samego rana. Dzieci 
wystrojone w odświętne ubranka z niecierpliwością dopy-
tywały kiedy będzie Mikołaj. Ze smutkiem wspominały, że 
rok temu Mikołaj zostawił im prezenty pod choinką, gdyż 
nie mógł ich odwiedzić osobiście. 

Dzieci od kilku dni przygotowywały się do wizyty wy-
jątkowego gościa. Przedszkolaki pomagały udekorować 
salę i ozdobić choinkę. Na korytarzu zawisły prace pla-
styczne o tematyce mikołajkowej, a na powitanie Mikołaja 
wykonały z papieru głowy reniferów, które zostały wyko-
rzystane podczas śpiewania piosenki powitalnej.

Tuż po obiedzie dzieci zebrały się w sali przedszkolnej, 
gdzie ubrani w czerwone czapeczki i rogi reniferów cze-
kały na przyjście Mikołaja. Po usłyszeniu radosnego „hou, 
hou, hou” uczniowie naszej szkoły wspólnie odśpiewali 
piosenkę „Siedem reniferów”, machając wcześniej wyko-
nanymi reniferami i dzwoniąc dzwonkami w rytm muzyki. 
Po uroczystym powitaniu Mikołaj zasiadł na przygotowa-
nym krześle i rozdał dzieciom upragnione prezenty. Miło 
spędzony czas uświetniło wspólne zdjęcie. Gość z Dale-
kiej Laponii wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach 
dzieci i dorosłych. Mikołaj nie zapomniał o złożeniu obiet-
nicy, że odwiedzi nas za rok. Wizyta tak wyjątkowego go-
ścia wprowadziła wszystkich w radosny klimat Świąt.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za przygoto-
wanie paczek, które sprawiły naszym dzieciaczkom wiele 
radości oraz samemu Mikołajowi, który  mimo tylu zajęć 
znalazł czas by nas odwiedzić wywołując na naszych twa-
rzach uśmiech.

Agnieszka Piotrowska

Dzień Pieczonego Ziemniaka

Jesień kojarzy się nam z czasem zbiorów ziemniaków. 
Aby uczcić to wyjątkowe warzywo, które od wieków pod 
różną postacią króluje na naszych stołach w Szkole Pod-
stawowej w Budziskach zorganizowaliśmy Dzień Pieczo-
nego Ziemniaka, który odbył się 6 października 2021 r. 
na terenie wokół szkoły. W tym wydarzeniu wzięło udział 
kilkanaścioro dzieci z klasy I i III oraz przedszkolaki. W 
oczekiwaniu na uroczyste upieczenie ziemniaków dzieci 
mogły zjeść pieczoną w ognisku kiełbaskę i wziąć udział 
w różnych zabawach na boisku szkolnym. Największą 
popularnością cieszyło się rysowanie kredą po boisku, w 
efekcie czego powstały przepiękne kolorowe rysunki stwo-
rzone rękoma naszych małych artystów. Mimo chłodnej 
pogody dzieci spędziły czas w radosnych nastrojach i cie-
płej atmosferze, a degustacja pieczonego ziemniaka było 
dla niektórych wyjątkowym doświadczeniem.

Agnieszka Piotrowska

Wizyta w Fabryce Bombek w Staszowie

10 listopada 2021 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Budziskach odwiedziły staszowską Fabrykę Bombek. Z 
wielkim zaciekawieniem i skupieniem nasi podopieczni 
słuchali przewodnika i obserwowali proces powstawania 
bombek. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się etap 
dekoracji szklanych ozdób. Dzieci z zaciekawieniem roz-
poznawały kształty i wzory powstających ozdób choinko-
wych. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem precyzji wykonania 
i ilości wykorzystanych wzorów. Po części edukacyjnej na-
stąpiła część artystyczna, w której uczniowie naszej szkoły 
samodzielnie mogły ozdobić swoja własną bombkę przy 
użyciu kleju i kolorowych brokatów. Wymyślanie wzorów i 
ich realizacja sprawiła dzieciom wiele radości i skłoniła je 
do twórczego myślenia. Wszyscy w skupieniu dekorowali 
szklane kule, wkładając w to jak najwięcej zaangażowa-
nia i cierpliwości. W oczekiwaniu na spakowanie wyko-

nanych bombek odwiedziliśmy firmowy 
sklep z ozdobami. Urzekła nas ogromna 
ilość dostępnych wzorów i kunszt z jakim 
zostały wykonane. Część dzieci zakupiło 
na pamiątkę tej wizyty wspaniałe ozdoby 
w różnych kształtach. Po otrzymaniu wy-
konanych przez siebie bombek wróciliśmy 
w świątecznym nastroju do szkoły.

Agnieszka Piotrowska
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Dzień chłopaka

Jak co roku 30 września obchodzony jest Dzień Chło-
paka. W tym roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Budzi-
skach obchodziła „Dzień Chłopaka w stylu Pirata”. Dzieci 
do końca nie znały tematu zabawy, która czekała ich za 
drzwiami szkolnej sali gimnastycznej. Cała sala została 
udekorowana pirackimi motywami i wysokimi kwiata-
mi by stworzyć klimat pirackiej krainy. Na wstępie dzieci 
otrzymały list w butelce z zaproszeniem do zabawy i ze 
wskazówkami jak przejść Piracką Krainę, by na końcu od-
kryć skarb Piratów. Aby przekroczyć drzwi sali dzieci mu-
siały założyć specjalne pirackie czapki, które czyniły z nich 
prawdziwych piratów. Po przekroczeniu drzwi, małym Pi-
ratom towarzyszyła piracka papuga, która podpowiada-
ła im jak mają się poruszać po nieznanej krainie. W sali 
czekało na nich kilkanaście zadać, po wykonaniu których 
mogli dotrzeć do jaskini ze skarbem. Dzieci musiały mię-
dzy innymi przejść po ławeczce, ułożyć puzzle z pirackim 
statkiem, wyzbierać z rzeki zgubione przez piratów mone-
ty, odnaleźć ukryte atrybuty pirackiego statku, by wreszcie 
dotrzeć do celu. Ku zdziwieniu dzieci w skrzyni skarbów 
odnaleźli list i kuferek z muszlami. W liście Kapitan pi-
ratów wyjaśnił dzieciom, iż ich największym skarbem nie 
są klejnoty i złoto, ale Morze i jego dary: muszle, czysta 
woda i ryby. Bez tych rzeczy piraci nie mogli by istnieć i 
cieszyć się swobodą. Wielkim przesłaniem dla dzieci było 
to by i oni dbali o swoja planetę i to co je otacza, bo to 
ich największy i najcenniejszy skarb. Na koniec zabawy 
zostały rozdane chłopcom upominki a wszyscy uczestnicy 

zabawy mogli poczęstować się  słodyczami ze skrzyni pi-
ratów. Piracka podróż była dla naszych uczniów nie tylko 
dobrą zabawą ale też pouczającą lekcją o poszanowaniu 
swojej Małej Ojczyzny i całej Planety. 

Agnieszka Piotrowska

„Podróż do cudownej krainy nauki”
W czwartek 25 listopada 2021 r. odbyła się Uroczy-

stość Pasowania na Uczniów Klasy Pierwszej Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Budziskach. To bardzo ważne wy-
darzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich 
rodziców.

Uczniowie klasy pierwszej, zanim przyjęci zostali w po-
czet uczniów PSP w Budziskach, musieli zdać egzaminy 
z poszczególnych „dziedzin naukowych”. Czarodziejskim 
pociągiem dzieci przejeżdżały do stacji: „Kraina Matema-
tyki”, „Kraina Grzeczności”, „Kraina Ruchu Drogowego”, 
„Kraina Języka Polskiego”, „Kraina Muzyki”, gdzie spraw-
dzana była ich wiedza. Wszystkie próby dzieci zaliczyły na 
szóstkę!!!

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie 
przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na 
uczniów, dzięki czemu oficjalnie, włączone zostały w po-
czet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz słodkie upominki od rodziców.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy, aby w tej po-
dróży do krainy nauki, odnosili same sukcesy i czerpali 
wiele radości ze zdobytej wiedzy.

Agnieszka Telka

„ Hokus – pokus, czary –mary niech się spełnią 
andrzejkowe czary„

26 listopada w PSP w Budziskach świętowano Andrzej-
ki.

Dzień ten był pełen radosnych zabaw i wróżb, w któ-
rych dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. 
Nie zabrakło losowania swoich przyszłych zawodów, usta-
wiania butów czy lania wosku. Na koniec dzieci bawiły się 
przy muzyce. Czy wróżby się spełnią? Przyszłość pokaże. 
Jednego możemy być pewni, że dały one naszym dzie-
ciom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspól-
nej, wesołej zabawy.

Teresa Stawecka

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

„ Bardzo jestem dziś zestresowany…
na ucznia szkoły będę pasowany…”

Rozpoczęcie nauki w szkole to bardzo ważne wydarze-
nie w życiu każdego dziecka.  Uroczystość ślubowania i 
pasowania na ucznia na stałe wpisała się już w kalendarz 
szkolnych uroczystości w naszej szkole. Jest ona bardzo 
przeżywana zarówno przez kandydatów na ucznia, ale 
także ich rodziców, nauczycieli, koleżanki i kolegów. W 
tym roku uroczystości ślubowania towarzyszyły dodatkowe 
emocje. Uroczystość zorganizowana była w reżimie sa-
nitarnym. W uroczystości udział brali rodzice, koledzy i 
koleżanki z klasy II i III wraz z wychowawczyniami oraz dy-
rektor szkoły Teresa Bigos. W zorganizowaniu uroczystości 
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pomógł również Samorząd Szkolny reprezentowany przez 
Karolinę Rosicką oraz Zuzannę Klimczak. 

Swój program Pierwszoklasiści rozpoczęci tanecz-
nym krokiem w rytmie „Poloneza”.  Dodać tutaj należy, 
że taniec przygotowany był w całkowitej tajemnicy przed 
rodzicami. Pierwszoklasiści zdali ten egzamin na 6+. 
Brawo! Następnie każde dziecko przedstawiło się w for-
mie krótkiego wierszyka. Uczniowie zaprezentowali się 
w wierszach i piosenkach specjalnie przygotowanych na 
tę okazję. Samorząd Szkolny przygotował dla naszych 
Pierwszaków specjalne zadanie - musieli wypić magicz-
ną miksturę, uśmiechając się przy tym od ucha do ucha. 
Wykonanie zadanie podsumowano słowami: „ Cóż tu 
powiedzieć, egzamin zdany. Takich Pierwszaków chętnie 
witamy!”. Po złożeniu uroczystego ślubowania Pani dy-
rektor Teresa Bigos dokonała symbolicznego pasowania 
na ucznia gigantycznym ołówkiem. Ukoronowaniem aktu 
pasowania było wręczenie przez Panią dyrektor legityma-
cji szkolnych. Niespodziankę Pierwszoklasistom sprawili 
rodzice wręczając swoim pociechom  słodkości. Dzieci 
otrzymały również upominki w formie pamiątkowych dy-
plomów oraz książek. Bardzo dużym zaskoczeniem było 
wręczenie upominków przez koleżanki i kolegów z klas 
młodszych. 

W imieniu dzieci, rodziców oraz swoim bardzo dzięku-
ję Pani Joli, Pani Zosi, Pani Ewelinie oraz uczniom z klasy 
II i III za tak miłą niespodziankę.

 Po uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia, które 
będą miłą pamiątką tego szczególnego wydarzenia. 

Mimo stresu związanego z występem przed publicz-
nością, dzieci poradziły sobie rewelacyjnie! Publiczność 
nagrodziła Pierwszaków brawami.

Rodzicom gratuluję wspaniałych Pociech, a moim 
Pierwszakom życzę dobrej zabawy, uśmiechu i wielu suk-
cesów w murach naszej szkoły.

Agnieszka Cyranowska

Mikołajowa niespodzianka
6 grudnia 2021 r. uczniowie z klas I-III uczestniczyli w 

wycieczce do kina w Mielcu, aby obejrzeć film pt: „Clif-
ford, wielki czerwony pies”. Wyjazd był utrzymywany w 
tajemnicy i był dla dzieci dużą niespodzianką.

Clifford to niezwykły, czerwony pies znany z popular-
nych seriali animowanych opartych na książeczkach dla 
dzieci autorstwa Normana Bridwella. Ośmioletnia Emily 
spotyka czarodziejskiego ratownika zwierząt, który daje 
jej małego, czerwonego szczeniaka. Dziewczynka nie 
spodziewa się, że po obudzeniu zamiast małego szcze-
niaczka zobaczy olbrzymiego, trzymetrowego psa. Posta-
nawia odnaleźć czarodzieja, żeby przywrócił Clifforda do 
normalnego rozmiaru. Na poszukiwania wyrusza ze swo-
im wujem Caseyem i szkolnym kolegą Owenem. Ich wy-
prawa jest pełna przygód. To film opowiadający o wielkiej 
przyjaźni między człowiekiem i psem.

Film bardzo się dzieciom podobał. Żywo reagowały 
na wszystkie zwroty akcji i zabawne sytuacje. Oglądały 
go popijając soczek i chrupiąc pachnący popcorn. Po za-
kończonym seansie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia 
i udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły. W szkole na 
dzieci czekała kolejna niespodzianka. Święty Mikołaj zo-
stawił dla naszych uczniów upominki. Dzieci były zachwy-
cone otrzymanymi prezentami.  

Święty Mikołaju dziękujemy za super niespodzianki i 
mamy nadzieję, że spotkamy się za rok!

Agnieszka Cyranowska

Turniej Wiedzy Pożarniczej
11 grudnia 2021 r. odbyły się eliminacje Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”, którego celem turnieju jest popularyzacja 
wśród dzieci i młodzieży znajomości postępowania na 
wypadek pożaru, poznanie tradycji i organizacji ochrony 
przeciwpożarowej.

Aby wziąć udział w turnieju, każdy uczestnik musiał za-
rejestrować się osobiście na internetowej platformie edu-
kacyjnej. Test zawierał 60 pytań, na które należało udzie-
lić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku 
podanych wariantów.

Uczestnicy turnieju musieli wykazać się obszerną wie-
dzą, między innymi z zakresu: tradycji  i historii ochrony 
przeciwpożarowej, historii 100-lecia utworzenia Związku 
OSP RP, zadań OSP, organizowania i prowadzenia akcji 
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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

ratowniczych, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania 
się pożarów, ochrony ludności i środowiska, znajomości 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego, zasad ewakuacji oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy.

Naszą szkołę, a zarazem gminę Łubnice reprezento-
wali: Joanna Dalczyńska (kl. VI), Karolina Rosicka (kl. VII), 
Anna Suchorowska (kl. VIII), Magdalena Tarnowska (kl. 
VIII) i Ignacy Dalczyński (kl. VIII).

W gronie 24 uczestników eliminacji powiatowych II 
miejsce zajęła Karolina Rosicka, co należy uznać za wiel-
ki sukces, V miejsce zajęła Joanna Dalczyńska, a pozo-
stali uczniowie naszej szkoły uplasowali się środku stawki 
uczestników. 

Gratulujemy Karolinie oraz pozostałym uczniom na-
szej szkoły i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

Andrzej Piórecki

Wycieczka do Jaskini Raj i seans filmowy 
w Kinie Helios

21 października 2021 r. uczniowie klas 4- 8 w liczbie 
37 osób pod opieką nauczycieli podziwiało najpiękniejszą 
jaskinię Gór Świętokrzyskich - Jaskinię Raj. Była to żywa 

lekcja z geografii i biologii. Pod opieką przewodników 
mogliśmy podziwiać krasowy świat powstały w wapie-
niach, który powstawał przez miliony lat rzeźbiąc system 
korytarzy i komór o łącznej długości 240m. Poznaliśmy 
też faunę w Jaskini Raj. Uczniowie zgodnie twierdzili, że 
jest to cud natury, który warto zobaczyć. Przed zwiedza-
niem Jaskini grupa odwiedziła Centrum Neandertalczyka, 
gdzie największe wrażenie zrobiła naturalnej wielkości re-
plika mamuta.

Po zakończeniu części edukacyjnej uczniowie udali się 
do kina Helios. Podzieleni na dwie grupy w zależności od 
upodobań spędzili czas oglądając do wyboru film „Psi pa-
trol” lub „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Na 
koniec wspólnego dnia była jeszcze wizyta  w restaura-
cjach typu fast food w Galerii Echo.

Katarzyna Morawska

„Dzień Uśmiechu” 
W dniu 7 października 2021 r. po raz kolejny obcho-

dziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu. Jest to 
dzień, którego celem jest uświadomienie i przypomnienie, 
że uśmiech nic nie kosztuje i warto być życzliwym i pomoc-
nym na co dzień. Święto to jest obchodzone od 1999 r., 
a jego twórcą jest Harvey Ball, autor znanego na całym 
świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buźki. 

W tym roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły po raz 
kolejny przygotował różnorodne zabawy i niespodzianki. 
Jak co roku i tym razem odbyło się poszukiwanie ukrytych 
buziek. Szkołę ogarnęło szaleństwo łowów, bo buźki moż-
na było znaleźć wszędzie…. pod ławkami, za drzwiami, 
w szatni itp. Był również zaczarowany kuferek z którego 
można było czerpać „Złote Myśli”, zdjęcia z „Foto Bud-
ki”, kolorowanki i quizy dla najmłodszych i dla wszystkich 
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uczniów słodkości od Rady Rodziców. O tym że warto się 
uśmiechać, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilkowej 
wiedzą nie od dziś. 

Samorząd Uczniowski

Śpiewamy dla Niepodległej
Pieśni i piosenki o tematyce wojskowej i wojennej po-

wstawały w różnych okresach historii Polski i były zwią-
zane z wydarzeniami ważnymi dla polskiego narodu. 
W sposób poważny lub żartobliwy opowiadały o losach 
i waleczności żołnierzy, wysławiały bohaterów, wodzów i 
przywódców powstań, wyrażały sprzeciw wobec zaborców 
i okupantów, podtrzymywały patriotyzm i nadzieję na od-
zyskanie niepodległości.

Muzyka komponowana do tych pieśni była zwykle rytmicz-
na i marszowa, uroczysta i poważna. Często nawiązywała do 
melodii i tańców ludowych. Swoją wymową i ekspresją za-
grzewała do walki, a także umacniała poczucie wspólnoty. 

Tradycje muzyczne związane z odzyskaniem przez Pol-
skę niepodległości są współcześnie pielęgnowane pod-
czas spotkań i akademii. Uczestnicy tych imprez śpiewają 
pieśni patriotyczne. W ten sposób utwory te utrwalają się 
w pamięci kolejnych pokoleń Polaków.

Kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
uczciliśmy 10 listopada 2021r. Tego dnia, o godz. 11.11, 
cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilko-
wej zebrała się w udekorowanej sali gimnastycznej, aby 
zaśpiewać dla Niepodległej. Wspólnym wykonaniem ,,Ma-
zurka Dąbrowskiego” przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej 
akcji ,,Niepodległa do hymnu!”. Po hymnie zaprezentowali 
się wszyscy uczniowie, poczynając od najmłodszych przed-
szkolaków, poprzez klasy II-III, IV-V, VI-VII, po najstarszych 
ósmoklasistów. Usłyszeliśmy następujące pieśni i piosenki: 
,,Kto ty jesteś?”, ,,Przybyli ułani”, ,,Gdzie są kwiaty z tam-
tych lat..”, ,,Rozkwitały pąki białych róż” oraz ,,Biały krzyż”. 
Warto zaznaczyć, że w przygotowanie tej patriotycznej uro-
czystości zaangażowali się, jak jeden mąż, wszyscy ucznio-
wie. Pięknym i wzruszającym śpiewem, właściwą postawą 
podczas wykonywania hymnu narodowego, odpowiednim 
do okoliczności strojem, własnoręcznie wykonanym koty-
lionem - wszyscy przyczynili się do uroczystego charakte-
ru spotkania. Pani dyrektor Beata Szczęsna podziękowała 
uczniom za piękne występy, a nauczycielom – pani Gra-
żynie Żak, pani Izabeli Legawiec i pani Lucynie Lolo - za 
przygotowanie patriotycznej uroczystości.

Grażyna Żak

Niezwykły prezent mikołajkowy -
wycieczka do Centrum Nauki Leonardo da Vinci 

w  Podzamczu Chęcińskim
10 grudnia 2021 r. uczennice i uczniowie klas V, VI, 

VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej udali 
się na wycieczkę do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w 
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Podzamczu Chęcińskim. Opiekunkami uczniów były: pani 
Bożena Głogowska i pani Ewa Czerwiec. Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci jest doskonałym miejscem przeznaczo-
nym do aktywnego i inspirującego wypoczynku.

Celem wycieczki było umożliwienie uczniom nauki 
przez doświadczenie i zabawę oraz wzbudzenie zaintere-
sowania naukami przyrodniczymi. Uczniowie mogli wcie-
lić się w rolę badaczy, uczestnicząc w eksperymentach. 

Patronem Centrum 
Nauki jest Leonardo 
da Vinci –  włoski re-
nesansowy artysta i 
uczony, malarz, rzeź-
biarz, architekt, inży-
nier, a także odkrywca, 
matematyk, anatom, 
wynalazca, geolog, fi-
lozof, muzyk, pisarz. 
Uczestnicy wycieczki 
mogli poznać postać 
włoskiego mistrza oraz 
ideę idealnych propor-
cji ludzkiego ciała przy 
stanowisku poświęco-
nym ,,Człowiekowi Wi-
truwiańskiemu”. Każdy 
mógł stworzyć własną, 

zindywidualizowaną postać witruwiańską odpowiadającą 
jego sylwetce.

Centrum oferuje również wystawy o charakterze mul-
timedialno – mechatronicznym: ,,Człowiek – niezwykła 
maszyna”, podejmującą zagadnienia związane z budową 
i funkcjami życiowymi człowieka oraz ,,Człowiek – trybik w 
machinie przyrody”, dotyczącą zagadnień ekologicznych. 
Centrum Nauki promuje nowoczesną komunikację na-
ukową, wzbudza ciekawość i zachęca do samodzielnego 
myślenia.

Wiele radości i pozytywnych emocji dostarczyły 
uczniom gry i układanki logiczne. Każdy znalazł coś dla 
siebie, dotknął, doświadczył, sprawdził i zapamiętał. 

Bożena Głogowska, Ewa Czerwiec

Mikołajki 
w Yupi Parku

6 grudnia to dzień, na który czekają wszystkie dzieci. 
Dzień spotkania z Mikołajem, pomocnikiem ulubionego 
świętego. Przedszkolaki i uczniowie klasy II, III i IV wraz  
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z opiekunami spędzili go w parku zabaw i rozrywki YUPI 
PARK w Tarnobrzegu. Ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnie, 
labirynty, kąciki zabaw tematycznych, no i oczywiście Mi-
kołaj z workiem pełnym prezentów - w miejscu tak peł-
nym atrakcji nie było czasu na nudę. Chętnie tu kiedyś 
wrócimy!

Grażyna Żak

„Bombka Bożonarodzeniowa”

W grudniu 2021 r. w PSP w Wilkowej dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wraz z rodzica-
mi wzięli udział w ogłoszonym przez szkołę konkursie na 
najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową. Nadrzędnym 
celem konkursu było kultywowanie tradycji świątecznych 
jak również kształtowanie wartości twórczych, poszerzenie 
wiedzy i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych oraz 
prezentacja twórczości dzieci i rodziców w odniesieniu do 
Świąt Bożego  Narodzenia. 

Do konkursu zgłoszono 13 prac przestrzennych, wy-
konanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja 
konkursowa oceniając pomysłowość, staranność twórcy, 
zgodność z tematyką i ogólny wyraz artystyczny nie mogła 
wyłonić trzech spośród tylu przepięknych bombek. Zdecy-
dowano docenić starania wszystkich uczestników konkur-
su przyznając ex aequo I miejsce każdej z prac. Rozdanie 
nagród odbyło się 17 grudnia 2021 r. po wspólnym szkol-
nym kolędowaniu. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, 
którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.

Izabela Nowak

Multimedialna lekcja na wielkim ekranie
W ramach ogólnopolskiego programu edukacji me-

dialnej „Lekcja w kinie” uczniowie klas IV-VIII Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wilkowej po raz kolejny uczestni-

czyli w wyjątkowych warsztatach organizowanych cyklicz-
nie przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina. Zaję-
cia pt. „Uwaga! Internet!” odbyły się 2 grudnia 2021 r. 
w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, a multimedialną 
lekcję poprowadziła znana aktorka Natalia Berardinelli, 
która zabrała nas do wirtualnego świata, by ukazać pozy-
tywne i negatywne skutki korzystania z sieci.

Podczas godzinnej prelekcji uczniowie poznali historię 
internetu oraz jego wpływ na nasze życie. Przypomnieli 
sobie, co to jest fake news, hejt, cyberprzemoc i w jaki 
sposób każdy z nas może powstrzymać te zjawiska. Od-
kryli również, jak sprawdzić, czy podana w internecie in-
formacja jest prawdziwa. Przekonali się, co łączy rakietę 
kosmiczną ze smartfonem, a także obejrzeli krótki filmik, 
który zmienił historię świata.

Po ciekawej i pouczającej lekcji został wyświetlony film 
pt. „Rocca zmienia świat”, który tematyką nawiązywał do 
poruszanych wcześniej zagadnień. Uczniowie mieli okazję 
obejrzeć zabawną i zarazem pouczającą historię niezwy-
kłej dziewczynki, która swoją postawą udowodniła, jak 
ważne w życiu są wrażliwość, empatia i działania na rzecz 
ubogich i potrzebujących. 

Dla jedenastoletniej bohaterki nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Rocca z niewiarygodną wręcz odwagą ratuje życie 
pasażerów samolotu. Organizuje także pomoc materialną 
osobom bezdomnym, uświadamiając widzowi, że w życiu 
nie warto kierować się stereotypowym myśleniem. Dziew-
czynka nie waha się również stanąć w obronie szykano-
wanej w klasie koleżanki. Przeżycia bohaterki na pewno 
uświadomiły uczniom, jak ważne jest, by przeciwdziałać 
mowie nienawiści i cyberprzemocy oraz nie zgadzać się 
na brak tolerancji wobec tego, co odmienne.

„Lekcja w kinie” to idealne połączenie edukacji z roz-
rywką. Zarówno film, jak i multimedialna lekcja uczą, ba-
wią i skłaniają do wielu refleksji. 

Nauczyciele PSP w Wilkowej

,,Spotkanie z kolędą…”
„Patrzmy w gwiazdę betlejemską, żeby oczy nasze na-

brały blasku, żeby nabrały jej światła. Przyjdźmy do żłób-
ka Jezusa, żeby ręce nasze się ogrzały. 

Śpiewajmy kolędy, żeby serca nasze odtajały, żeby sta-
ły się bardziej wrażliwe na wszystko, co wokół nas.” 

Ks. M. Maliński

17 grudnia 2021 r. odbyło się w szkole w Wilkowej 
,,Spotkanie z kolędą…”. 

Skromniejsza niż zwykle, ale równie wzruszająca uro-
czystość była okazją do zaprezentowania niektórych pol-
skich zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Króluje 
wśród nich zwyczaj śpiewania kolęd i pastorałek, czyli pie-
śni religijnych o narodzeniu Jezusa. W kościołach wyko-
nuje się je od 25 grudnia do 2 lutego. Utwory te mogą być 
radosne, smutne, przepełnione tęsknotą lub uroczyste. 
Melodie wielu z nich mają taneczny charakter. Konferan-
sjerzy koncertu, czyli Wiktoria Złotnik (kl.8) i Błażej Wydra 
(kl.7) opowiedzieli o genezie każdej z przepięknie wyko-
nanych przez chór szkolny kolędzie. Wszyscy zgromadze-
ni włączyli się do śpiewania tych najbardziej tradycyjnych, 
jak ,,Wśród nocnej ciszy”, czy ,,Bóg się rodzi.” Oprócz 
nich wykonano wiele innych: starszych i młodszych, weso-
łych i tkliwych, polskich i zagranicznych utworów. Wśród 



18 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

wykonawców znalazły się również dzieci z młodszych klas 
oraz przedszkolaczki pod kierunkiem pani Izabeli Lega-
wiec.  Całość została przygotowana przez panią Grażynę 
Żak.

,,Kolędo polska, zamknięta w najprostszych nutach i 

słowach, królujesz w domach we święta, by ludzi wzruszać 
od nowa. Tak wiele się teraz dzieje i wokół tyle jest złego. 
Kolędo, daj nam nadzieję doczekać jutra lepszego.”  

K. Chojecka

Grażyna Żak

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Urząd Pocztowy
18 listopada 

dzieci z oddziałów 
przedszkolnych z 
Łubnic wybrały się 
do Urzędu Poczto-
wego. Celem wy-
cieczki było pozna-
nie pracy poczty i 
listonosza. Maluchy 
zapoznały się też z 
wyglądem poczty, 
jej wyposażeniem i 
urządzeniami. Z za-
ciekawieniem oglą-
dały różne rodzaje 
przekazów, paczek 
oraz przesyłek pocz-
towych. Wizyta na 

poczcie była dobrą okazją do utrwalenia nawyku kultu-
ralnego zachowania się w miejscach publicznych. Po po-
wrocie do przedszkola zorganizowaliśmy kącik pocztowy 
w którym dzieci chętnie się bawiły.

„Święty Andrzeju daj nam znać
co się z nami będzie dziać”

To motto zabawy i wróżb andrzejkowych w naszym 
przedszkolu. Wszyscy przygotowali się na ten magiczny 

dzień poprzez dekoracje oraz zaproszenie wróżek. Przed-
szkolaki z zaciekawieniem słuchały opowiadań o trady-
cjach i obrzędach ludowych. W tym dniu dzieci miały 
okazje uczestniczyć w tajemniczych wróżbach: losowanie 
karteczek z zawodami, zabawy z butami, magiczne liczby. 
Towarzyszyła temu atmosfera magii i tajemniczości. Na 
zakończenie wróżki zostały zaproszone przez przedszko-
laków do wspólnych zabaw tanecznych. Dzień ten dostar-
czył wszystkim maluchom wiele przeżyć i emocji. Stał się 
okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci 
poznania ludowych tradycji.

Dzień Pluszowego Misia

EDUKACJA
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Jak co roku w naszym przedszkolu dzieci uczestniczyły 
w obchodach Święta Pluszowego Misia. Tego dnia nasi 
wychowankowie przyszli do przedszkola ze swoimi plu-
szowymi maskotkami. Były to misie: małe, średnie, duże, 
szare, żółte i inne. Wszystkie były wyjątkowe i bardzo ko-
chane. Przedszkolaki zapoznały się z historią Pluszowe-
go Misia, oglądały bajki o misiach, śpiewały i bawiły się 
przy wesołych piosenkach. Były również konkursy, quizy, 
i zagadki. Dużą niespodzianką dla dzieci była wizyta 
Pluszowego Misia, który opowiadał o swoim życiu. Nasi 
wychowankowie wręczyli mu słoik miodu, po czym miś 
poczęstował wszystkich swoim przysmakiem. Ten dzień w 
naszym przedszkolu to czas świetnej zabawy, uśmiechu i 
wielu atrakcji. 

Mikołajki
Mikołajki w przedszkolu to bardzo ważne wydarzenie. 

Dzieci uczyły się wierszy, piosenek, aby godnie powitać 
upragnionego gościa. 6 grudnia Mikołaj zadzwonił swo-
im czarodziejskim dzwonkiem. Gość z dalekiej Laponii 
zadziwił przedszkolaków, wywołał uśmiech i radość na 
twarzach dzieci. Święty zadawał pytania na które przed-
szkolaki z przejęciem odpowiadały. Następnie dzieci pięk-
nie zaprezentowały przygotowane wiersze, piosenki oraz 
zaprosiły gościa do wspólnej zabawy. Po czym Mikołaj ob-
darował każdego wspaniałym prezentem. Dzieci oglądały 
prezenty, dzieliły się wrażeniami i długo wspominały ten 
dzień. Mikołaju przyjedź do nas za rok!!!

Anna Gawełek, Grażyna Kieras

Spotkanie z ENEA
13 września w naszej szkole uczniowie wzięli udział w 

projekcie Enei Elektrowni Połaniec. Celem akcji wolonta-
riuszy Enei było przeprowadzenie nauki pierwszej pomocy 
dla dzieci i młodzieży. Program miał nauczyć najmłod-
szych zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, nume-
rów alarmowych do poszczególnych służb oraz co naj-
ważniejsze, jak zachować się gdy ktoś potrzebuje pomocy. 
Dzieci uczestniczyły również w programie edukacyjnym 
„Nie taki prąd straszny” .Wolontariusze Enei tłumaczyli 
dzieciom jak powstaje prąd, jak oszczędzać energię elek-
tryczną i co najważniejsze - jak obchodzić się z prądem w 
domu oraz poza domem aby uniknąć poważnych wypad-
ków. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, wykonywali róż-

ne ciekawe zadania, a także otrzymali gadżety związane 
z bezpieczeństwem. Drugą częścią spotkania była wizyta 
przedstawicieli Policji Staszów - Połaniec, którzy przepro-
wadzili dzieci przez program edukacyjny „Bezpieczny po-
wrót do szkoły”. 

Dyrekcja PSP w Łubnicach składa podziękowania: 
przedstawicielowi Zarządu Enea Pani Prezes Agnieszce 
Wojdan oraz Radnej Powiatowej Pani Jolancie Wójtowicz 
jak również grupie Enea oraz przedstawicielom Policji.

Wycieczka do Krakowa
6 października uczniowie klas I-III pod opieką wycho-

wawców wyruszyli na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym 
punktem programu było zwiedzanie Muzeum Lotnictwa 
Polskiego. Następnie cała grupa udała się pod zabytko-
wy Wawel. Szczególnym wydarzeniem dla dzieci było po-
dziwianie Smoka Wawelskiego ziejącego ogniem. Dzie-
ci mogły kupić sobie pamiątki związane z tym miastem. 
Około południa uczniowie zjedli pyszny obiad. Po krótkim 
odpoczynku wszyscy udali się do autokaru, którym poje-
chali do ZOO gdzie na łonie natury mogli podglądać ży-
cie różnorodnych zwierząt.

EDUKACJA
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Wycieczka – chociaż jednodniowa – dała wszystkim 
wiele radości i pewien zastrzyk wiedzy. Była ona dużym 
przeżyciem zwłaszcza dla najmłodszych uczniów. Wyjazd 
ten okazał się nie tylko wyprawą krajoznawczą, ale też 
piękną lekcją historii Polski. 

Dzień Chłopaka w naszej szkole
Dnia 30 września 2021r w naszej szkole jak co roku 

świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Ze względu na zagro-
żenie zdrowotne, każda klasa świętowała osobno. Były 
drobne upominki, życzenia i lubiana przez większość 
uczniów pizza.

Życzymy wszystkim małym i tym większym chłopcom 
dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w bieżącym 
roku szkolnym.

Jesień dynie niesie
Skąd pochodzi dynia? Jakie ma właściwości odżywcze 

i lecznicze? Dlaczego często służy jako dekoracja?
Na te i inne pytania uzyskaliśmy odpowiedź podczas 

pierwszego w naszej szkole Święta Dyni, które odbyło się 
w piątek 1 października. Była prezentacja multimedialna, 
pokazy oryginalnych gatunków tego warzywa, dzieci wy-
konały prace plastyczne oraz udekorowały swoje dynie. 
Uczniowie klas 1-3 bawili się wyśmienicie.

Bóg, Honor, Ojczyzna – Pamiętamy
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach 

jak co roku odwiedzili groby poległych żołnierzy. Symbo-
licznie zapalili znicze i złożyli kwiaty.

11 listopada – Piękna, niepodległa…
Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-

skę, uczniowie naszej szkoły oddali cześć tym wszystkim, 
którzy walczyli o wolność naszego kraju w myśl pierwszych 
wersów wiersza:

„Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty listopada!…

Tym co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa”.

Punktualnie o godzinie 11:00 wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali hymn Polski.

„Niewidoczne rany”
Warsztaty z psychologiem - Panią Wiolettą Łukaszek

W ramach realizacji programu profilaktyczno-wycho-
wawczego oraz promocji zdrowia psychicznego wśród 
uczniów, dzieci miały możliwość uczestniczyć w cyklu 
spotkań z psychologiem. Warsztaty miały formę zabawy, 
uczniowie mogli rozwiązać wiele nurtujących ich proble-
mów, zadać pytania, na które odpowiedzi udzielił im fa-
chowiec. 

EDUKACJA
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Andrzejki
Ze względu na rozwijającą się sytuację epidemiolo-

giczną, Andrzejki w tym roku odbywały się w zmienionej 
formie. Podczas wróżb andrzejkowych uczniowie przekłu-
wali papierowe serca w celu poznania imienia przyszłe-
go męża czy przyszłej żony, sprawdzali kim w przyszłości 
zostaną oraz wykonywali maski ulubionych bohaterów. 
Każda klasa przygotowany miała przez rodziców, słodki 
poczęstunek w swoich salach. Dzieci świetnie się bawiły.

Mikołajki
W poniedziałek, 6 grudnia przypada jeden z najsym-

patyczniejszych dni w całym roku - w tym dniu do wszyst-
kich dzieci jak i dorosłych przychodzi Święty Mikołaj. Tak 
było i w tym roku w naszej szkole.

Każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja wspa-
niałe prezenty. Nie obyło się również bez wspólnych zdjęć 
z Mikołajem.

Dentobus w szkole
W ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie na-

szą placówkę odwiedził Dentobus, czyli mobilny gabinet 
stomatologiczny. W trakcie wizyty lekarz stomatolog do-
konał przeglądu uzębienia uczniów oraz wydał zalecenia 
odnośnie dalszego leczenia. Opieka stomatologiczna 
Dentobusu była bezpłatna.

Paulina Kosińska

Ślubowanie
W środę, 20 października 2021 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Łubnicach odbyła się bardzo ważna i pod-
niosła uroczystość – ślubowanie uczniów klasy pierwszej. 

Ślubowanie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w 
życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo 
podniosły a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasiści 
przygotowywali się do tego dnia długo i wytrwale. Wy-
darzenie to jest piękną szkolną tradycją, kultywowaną w 
naszej szkole od wielu lat. Pierwszaki zgodnym chórem 
złożyli uroczystą przysięgę. Aktu pasowania dużym, sym-
bolicznym ołówkiem dokonała Dyrektor Szkoły Pani Tere-
sa Komasara przyjmując 20 pierwszoklasistów do grona 
szkolnej społeczności. Podczas uroczystości dzieci dosko-
nale zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie oraz 
wokalne. Występom towarzyszył uśmiech i dobra zabawa.

Uczniowie klasy pierwszej z okazji ślubowania otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz rożek obfitości od rodzi-
ców.

Niewątpliwie ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
pierwszoklasistów. Po uroczystości uczniowie wraz z Rodzi-
cami udali się do klasy na poczęstunek. 

Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w organizacji 
tej pięknej uroczystości.

Marzenna Dach
 

Spotkanie z medalistami
Dnia 20 października 2021 r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Wojciecha Skuzy odbyło się spotkanie z 
Sandrą Drabik- pięściarką, srebrną i brązową medalistkę 
mistrzostw Europy, srebrną– igrzysk olimpijskich oraz Woj-
ciechem Bartnikiem- bokserem i trenerem bokserskim, 
brązowym medalistą olimpijskim w wadze półciężkiej.

EDUKACJA
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W spotkaniu wzięła udział cała wspólnota uczniowska. 
Uczniowie mogli zadawać pytania, a także czynnie uczest-
niczyli w pokazach prezentowanych przez sportowców. 

Olimpijczycy opowiadali o swoich karierach, o swoich 
igrzyskach pokazując swoje medale. Na spotkaniu obec-
ni byli również Wójt Gminy Łubnice, p. Anna Grajko, p. 
Jolanta Wójtowicz- Radna Powiatowa, p. Agnieszka Woj-
dan- członek zarządu Enea.

Pomysłodawcą spotkania była pani Anna Krupka- wi-
ceminister sportu. Patronat objął Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, p. Andrzej Bętkowski.

Aneta Wójtowicz

„Istnieją wśród nas anioły”
„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają 

wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecz-

nym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie.”
 Phil Bosmans

Słowa „obojętność” nie ma w naszym słowniku.
Tradycją naszej szkoły są różne akcje charytatywne, 

zachęcające dzieci i młodzież do bezinteresownej pomocy 
innym. Podczas spotkań i akcji na rzecz innych zaszczepia 
się w uczniach coś bardzo cennego - dostrzeganie po-
trzeb drugiego człowieka.

Mikołajki są okazją nie tylko do przyjmowania i dawa-
nia prezentów. W naszej szkole to czas, gdy wspieramy 
innych. W tym roku Samorząd Uczniowski wraz z Radą 
Rodziców zbierał pieniądze na wsparcie Krystianka, Wik-
torii i Michałka, którzy w listopadzie stracili mamę. 

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom 
i pracownikom szkoły oraz osobom zaangażowanym w 
naszą akcję. Razem udało nam się zebrać 1283 zł.

Dziękuję także Zuzannie Kopeć i Magdalenie Nogac-
kiej za przeprowadzenie zbiórki. 

Joanna Kotlarz

„Życzliwości nie trzeba się specjalnie uczyć, 
wystarczy ją okazywać”

Szary listopadowy dzień rozświetliły uśmiechy i miłe 
słowa. Obchodzony po raz kolejny w naszej szkole Mię-
dzynarodowy Dzień Życzliwości wywołał wiele pozytyw-
nych emocji wśród naszej gromady.

Szczególnym powodzeniem cieszyło się Drzewo 
Życzliwości i Pozdrowień, gdzie na przygotowanych zie-
lonych listkach każdy mógł napisać coś miłego, swoje 
dobre, pozytywne życzenia i myśli. Duże zaangażowa-
nie uczniów pokazuje, jak bardzo potrzebujemy takich 
gestów, ciepła i dobrego słowa. I jak lubimy okazywać 
innym sympatię.

Najważniejszym punktem tego dnia było wspólne 
tworzenie łańcucha życzliwości. Rozpoczęła je pani dy-
rektor, Teresa Komasara, następnie wszyscy włączyli się 
w jego przygotowanie. Łańcuch składał się z różnych 
sentencji związanych z obchodzonym świętem, a teraz 
stanowi wspaniałą dekorację szkolnej choinki.

Był to naprawdę radosny dzień i pokazał wszystkim, 
jak miło jest być miłym.

Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą wypuścimy 
w świat, do ludzi, wróci do nas ze zdwojoną mocą.

Joanna Kotlarz

EDUKACJA
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W dniach 24 i 25 listopada w Centrum 
Kultury odbył się międzyszkolny przegląd 
„Dobrego Humoru ” zorganizowany przez 
Centrum Kultury w Łubnicach oraz Gmin-
ną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Przegląd skierowany był do dzie-
ci w wieku przedszkolnym i uczniów 
szkół podstawowych z terenu gmi-
ny. Celem była popularyzacja hu-
morystycznej twórczości poetyckiej i 
muzycznej, doskonalenie warsztatu 
recytatorskiego i wokalnego oraz za-
prezentowanie zdolności scenicznych 
dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapre-
zentowali własne aranżację piosenek, 
wierszy i skeczy.  

Przegląd został przeprowadzo-
ny w trzech kategoriach wiekowych: 
przedszkole, klasy 1-3 i klasy 4-8 
szkoły podstawowej. Występy scenicz-
ne młodych artystów oceniała komi-
sja konkursowa w składzie przewod-
niczący Kamil Kondek, Janina Trela i 
Aneta Śmiszek. Komisja biorąc pod 
uwagę walory artystyczne, pomysło-
wość, dobór rekwizytów oraz strojów 
przyznała kolejno I, II i III miejsca w 
każdej kategorii oraz wyróżnienia. 
Podczas przeglądu zaprezentowali 
się uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Budziskach, Gacach Słu-
pieckich, Łubnicach i Wilkowej.

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za wspaniałe występy i niesamo-
wite emocje. To były dwa dni pełne 
uśmiechu i radości. Laureaci poszcze-
gólnych kategorii otrzymali dyplomy i 
nagrody rzeczowe. 

Kategoria przedszkole:
I miejsce – grupa „Supeł-

ki” - Luiza Uśmiał, Weronika 
Bolon, Marcel Szul, Kacper 
Morawiec – oddział przed-
szkolny w Wilkowej

II miejsce – grupa: Lena 
Skiba, Lena Kapinos, Jakub 
Paceński – oddział przed-
szkolny w Budziskach

III miejsce – grupa: Klau-
dia Szczepanek, Zuzanna Ro-
gala, Kacper Stadnicki, Filip 
Bialik – oddział przedszkolny 
w Gacach Słupieckich 

Kategoria klas 1-3 szkoły 
podstawowej:

I miejsce – grupa „Liski” - 
Gabriela Niemyjska, Amelia 
Godzwon, Marcelina Ziół-
kowska, Laura Pogorzelska – 
PSP w Łubnicach

II miejsce – grupa: Nikola 
Górniak, Magdalena Mazan-

PRZEGLĄD 
„DOBREGO HUMORU”

ka, Karolina Brzoza – PSP w Wilkowej
III miejsce – Zuzanna Piwońska – 

PSP w Łubnicach
Wyróżnienie – Antonina Augustyn 

– PSP w Gacach Słupieckich
Kategoria klas 4-8 szkoły podsta-

wowej:
I miejsce – grupa: Patrycja Kraw-

czyk, Julia Brzoza, Zuzanna Nalepa, 
Piotr Pyrz – PSP w Wilkowej

II miejsce – grupa kabaretowa 
„Młode Wilczki” - Jakub Czerwiec, 
Adrian Dzieciuch, Agnieszka Godos, 
Oliwier Bednarski – PSP w Wilkowej

III miejsce – Karolina Nasternak – 

PSP w Wilkowej
Wyróżnienie – trio „Muzyczne 

siostry” - Maja Krawczyk, Patrycja 
Świerk, Nikola Andrecka – PSP w Wil-
kowej

Wyróżnienie – Błażej Suchoń – PSP 
w Łubnicach

Wyróżnienie – grupa: Julia Wy-
dra, Karolina Godos, Amelia Kowalik 
– PSP w Wilkowej

Wyróżnienie – grupa „Dobrego 
Humoru”- Roksana Godzwon, Jakub 
Baran, Natalia Szałach – PSP w Łub-
nicach

Aneta Śmiszek
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NA MISIOWYCH URODZINACHW poniedziałek 25 października do 
Centrum Kultury w Łubnicach przyjechali 
aktorzy krakowskiego Teatru „Maska”, 
który swoje widowisko pt. „Na misiowych 
urodzinach – najważniejsza jest rodzina” 
przedstawili dzieciom z przedszkola oraz 
uczniom z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Łubnicach.

Poznaliśmy główną bohaterkę 
spektaklu Misię Matysię, która nie-
długo obchodzi swoje urodziny i chce 
wyprawić huczne przyjęcie, jak to na 
urodziny przystało z tortem, tańcami 
i najbliższymi dla niej osobami. Jed-
nak w dniu jej święta, na umówioną 
godzinę nie dociera nikt... Czyżby 
wszyscy zapomnieli? No tak... wu-
jek Tygrys jest policjantem, na pew-
no ma wiele spraw na głowie, Mizio 
jest sportowcem i przygotowuje się do 
maratonu, a Kizia jest aktorką, musi 

bez przerwy ćwiczyć teksty do roli.. 
Ale czy te wszystkie sprawy są tak na-
prawdę ważniejsze od spędzenia cza-
su z ważną dla nas osobą? Rodzina 
wkrótce zrozumie swój błąd i razem z 
naszą publicznością postanowi zrobić 
jubilatce miłą niespodziankę. 

A morał z tej bajki taki, że..? Oczy-
wiście, że rodzina jest najważniejsza – 
to ona nas najlepiej zna, to na niej 
możemy w każdej sytuacji polegać. 
O rodzinę należy dbać, i basta, bo to 
nasz największy skarb! W dzisiejszym 
zabieganym świecie należy ją tym 
bardziej docenić.

Dziękujemy za zaangażowanie i 
radość z jaką uczestniczyliście w mi-
siowych urodzinach. 

Aneta Śmiszek

DZIEŃ JEŻA – CHROŃMY 
JE NIE TYLKO OD ŚWIĘTA!

Listopad to miesiąc, kiedy większość 
jeży już zapadła w sen zimowy, jednak 10 
listopada obchodzone jest ich święto. 

Dzień jeża, ktoś powie “znowu ja-
kieś święto!”. No, i ma racje! Bo to 
znowu kolejna okazja do tego, by w 
głowach kilkulatków zaszczepić cieka-
wość do poznawania otaczającego ich 
świata. By uczyć wrażliwości, krytycz-
nego myślenia, uświadomić najmłod-
szym jaką rolę w środowisku pełnią 
jeże, co im zagraża i jak możemy im 
pomóc. O tym, że jeż to ciekawy zwierz 
przekonały się przedszkolaki oraz 
uczniowie kl I-III ze Szkoły Podstawo-
wej w Łubnicach, którzy przybyli na tą 
uroczystość wraz z opiekunami. Oka-
zało się, że to temat bliski dzieciom i 
kojarzą też Jeżyka jako przyjaciela 
Krecika z uwielbianej przez wszystkich 
czeskiej bajki. Wspólnie wymieniliśmy 
się ciekawostkami o tym sympatycz-
nym zwierzątku. Dowiedzieliśmy się: 
dokąd nocą tupta jeż, czym się żywią, 
czy jeże rodzą się z kolcami, kiedy i jak 
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Informujemy, iż jesteśmy beneficjentem Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Kolejny rok z rzędu Gminna Biblioteka Publiczna w 
Łubnicach wzięła udział w zatwierdzonym przez Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pro-
gramie „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na 
zakup nowości wydawniczych oraz zdalnego dostępu 
do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków 
i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 
1.1. w ramach NPRcZ 2.0”. Otrzymaliśmy z programu 
dotację w wysokości 2 500,00 złotych i  kwota 2 518,00 
złotych była „wkładem własnym” Centrum Kultury w 
Łubnicach. W sumie za 5018,00 złotych kupiliśmy 246 
nowych woluminów.

Z programu płyną korzyści dla wszystkich naszych 
czytelników, bowiem Dofinansowanie ze środków Mi-
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ra-
mach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025 pozwala na zakup nowości 
wydawniczych dla najmłodszych, młodzieży, dorosłych 
oraz seniorów. Serdecznie zapraszamy po nowości wy-
dawnicze zakupione specjalnie z myślą o naszych czy-
telnikach. Nowe książki znanych i lubianych autorów, 
debiuty oraz kontynuacje ulubionych powieści, literatu-
ra obyczajowa, kryminały, thrillery, sensacje, biografie, 
reportaże, literatura popularnonaukowa, a także po-
wieści fantasy oraz science fiction. Bogata oferta spra-
wi, że każdy znajdzie w nowych zbiorach coś interesu-
jącego dla siebie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
placówki i życzymy ciekawej lektury!

Ewa Murdza

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH

pomagać jeżom, co to znaczy, że jeże 
są pod ochroną oraz czy jeże noszą 
jabłka na grzbiecie? Zadaliśmy sobie 
tez pytanie: czy możemy wyobrazić 
sobie świat bez jeży? Takie zagroże-
nie niestety staje się coraz bardziej re-
alne. Jeże znajdują się w Polsce pod 
ścisłą ochroną, bo na te „kolczaste 
kulki” czyha wiele, szczególnie cywili-
zacyjnych, niebezpieczeństw. Niestety 
część krzywd jeżom wyrządzają ludzie, 
po prostu z niewiedzy i z rutynowych 
działań np. stosując w nadmiernych 
ilościach chemiczne środki ochrony 
roślin, trują także jeże; nieostrożnie 
kosząc trawniki, paląc liście i gałęzie w 
których może hibernować jeż. Często 
jeż przechodząc przez drogę zostaje 
oślepiony światłami, nieruchomie-
je i ginie pod kołami samochodów. 
Te sympatyczne zwierzaki, tak na-
prawdę prowadzą naziemny i noc-
ny tryb życia. Żywią się ślimakami, 
dżdżownicami, jajami ptaków, małymi 
ssakami i płazami, ale głównie owa-
dami. Wbrew tradycyjnym wyobra-
żeniom, jeże nie żywią się owocami 

(zdarza się to w bardzo rzadkich przy-
padkach), a już z całą pewnością nie 
przenoszą jabłek na grzbiecie. Jeśli 
zatem zamieszka w naszym ogrodzie 
nie musimy się obawiać o zbiory owo-
ców, za to skutecznie pozbędziemy się 
nie tylko ślimaków, ale i wielu uciążli-
wych owadów. Jeż ma ostre zęby, dla-
tego potrafi złapać jaszczurkę i węża. 
Jeż oczywiście zjada swoje zdobycze. 
Zachęcajmy więc jeże do zamieszka-

nia w naszym ogrodzie i dbajmy o 
bezpieczeństwo naszego kolczastego, 
jakże sympatycznego przyjaciela. Na 
pamiątkę Święta Jeża, na warsztatach 
plastycznych, powstawały fantazyjne 
kolorowe jeżyki. Widać było, że mali 
artyści w swoje prace wkładają całe 
serce. Jestem przekonana, że po tej 
lekcji ekologii  przybyło nam wiele 
małych strażników przyrody, no i jeży.

Ewa Murdza
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ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY 
W CZASIE PANDEMII, A SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU 
EDUKACYJNEGO DLA PRZEDSZKOLI 

„SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE”

Pandemia COVID-19 spowodowała nie-
zwykle trudną sytuację socjo-ekonomiczno-
-polityczną dla ludzi na całym świecie. W 
celu powstrzymania wirusa większość kra-
jów wprowadziła różne formy ograniczeń, a 
nawet restrykcyjne blokady. 

W krótkim czasie normalne życie, 
do którego ludzie byli przyzwyczaje-
ni, uległo drastycznej i nieoczekiwa-
nej zmianie. Ma to konsekwencje dla 
dobrego samopoczucia psychiczne-
go i fizycznego w tym również dzieci i 
młodzieży, które musiały się zmierzyć 
z utratą normalności. Wprowadzenie 
nauki zdalnej w tym czasie, uniemoż-
liwiło kontakty rówieśnicze, wyjazd na 
wycieczki szkolne, kolonie, wakacje 
i realizację wielu pasji i hobby (sport, 
podróże). Nie ominęły uczniów również 
obowiązkowe kwarantanny wynikające 
z kontaktów z osobami zakażonymi w 
szkole czy w domu, co dodatkowo po-
woduje doświadczanie silnego kryzysu.

Jak podkreślają specjaliści i bada-
cze sytuacja pandemii spowodowała u 
dzieci i młodzieży narastające proble-
my, które dotyczą zaburzeń nastrojów, 
jego obniżenia, stanów depresyjnych, 
lękowych samookaleczeń, myśli samo-
bójczych jak również sięgania po alko-
hol i inne substancje psychoaktywne 
(1). 

Z badania Fundacji Dajemy Dzie-
ciom Siłę przeprowadzonych po trzy-
miesięcznym lockdawnie w 2020 r, 
można się dowiedzieć, co najbardziej 
doskwierało dzieciom. Była to przede 
wszystkim przymusowa izolacja, czyli 
brak możliwości kontaktów ze znajo-
mymi, co podkreślało 63% badanych. 
Z tych badań wynika, że mimo iż na-
stolatki w czasie pandemii przebywały 
w swoich domach, nie uchroniło ich to 
przed doświadczeniem krzywdzenia. 
Co siódmy respondent (15%) doznał 
przemocy ze strony rówieśników, co 
dziewiąty (11%) ze strony bliskiej oso-
by dorosłej. Co dwudziesta osoba (5%) 
była świadkiem przemocy w domu wo-
bec rodzica lub innego dziecka (2).

Badania z 2021 r również pokazują, 
że izolacja była trudnym emocjonalnie 
czasem dla uczniów. Rodzice zauważyli 
spadek samopoczucia u swoich dzieci 
w czasie pandemii. U 75% dzieci czę-
ściej niż wcześniej zdarzały się nega-
tywne reakcje emocjonalne – przejawy 
złości, obrażanie się, nie przestrzeganie 
poleceń czy zamykanie się w sobie. Po-
nad połowa pytanych rodziców uznała, 
że w okresie pandemii samopoczucie 
ich dziecka pogorszyło się. 

W badaniach co czwarty uczeń 

(28%) w wieki 10 -18 lat przyznał, że 
stale lub często jest rozzłoszczony, co 
piąty odczuwa stałe/częste przygnębie-
nie, osamotnienie czy smutek (3). 

Przytoczone powyżej wyniki ba-
dań oraz obserwacje specjalistów 
jednoznacznie zdają się potwierdzać, 
że kondycja psychiczna dzieci i mło-
dzieży uległa znacznemu pogorsze-
niu. To stawia poważne wyzwania 
przed profilaktykami, psychologami, 
nauczycielami, terapeutami i rodzi-
cami. Wychodząc naprzeciw tym 
potrzebom Ministerstwo Zdrowia 
uruchamia infolinię pomocy psycho-
logicznej dla dzieci i młodzieży pod 
nr 800121212. 

Szansą w powrocie do normalno-
ści, do nauki w systemie stacjonarnym, 
do realizacji własnych pasji i zaintere-
sowań oraz kontakty z rówieśnikami 
są proponowane szczepienia przeciw 
COVID-19. 10 maja ruszyła rejestra-
cja na szczepienie przeciw COVID-19 
dla wszystkich chętnych pełnoletnich 

uczniów. Od 17 maja dołączyli 16 
i 17 latkowie, a od 7 czerwca szcze-
pionkę mogą przyjąć dzieci od 12 
roku życia. Już od 16 grudnia zaszcze-
pić można dzieci w wieku 5-11 lat. E-
-skierowanie dla dziecka znajdziesz 
na jego Internetowym Koncie Pacjen-
ta. Więcej informacji o szczepieniach 
dzieci w wieku 5-11 lat, skuteczności, 
bezpieczeństwie szczepionek i sposo-
bie rejestracji znajduje się na stronie: 
ttps://www.gov.pl/web/szczepimysie/
dzieci-5-11.

Źródła:
(1) Serwis informacyjny. Uzależnienia 2021 nr 2.
(2) Negatywne doświadczenie młodzieży w trak-
cie pandemii. Raport z badań ilościowych. War-
szawa2020r. 
(3) Badanie firmy Difference we współpracy z 
psychologami z Uniwersytetu SWPS zaangażo-
wanymi w projekt RSQL – Lepszy klimat szkoły. 
zrealizowano w dniach 01-10.05.2021, ankie-
ta CAWI na panelu Ariadna; próba ogólnopol-
ska celowa: rodzice dzieci w wieku 10-18 lat 
(N=531) oraz ich dzieci (N=467)
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepie-
nie-przeciwko-covid-19

Program opracowany wspólnie 
przez Główny Inspektorat Sanitarny i 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odbiorcami programu są dzieci 
w wieku 5-6 lat, uczęszczające do 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych. 
Głównym celem programu jest 
budowanie właściwych nawyków 
żywieniowych dzieci oraz zaznaja-
mianie ich z tematyką rolnictwa eko-
logicznego. 

Zajęcia w programie realizowa-
ne są poprzez wykorzystanie dedy-
kowanej dzieciom publikacji i fil-
mu animowanego „Skąd się biorą 
produkty ekologiczne”, jak również 
opracowanego scenariusza zajęć 
dla nauczycieli. Wchodząc naprze-
ciw oczekiwaniom  przedszkolnych 
realizatorów, powstały dodatkowe 

narzędzia tj.: scenariusze zajęć prze-
znaczone dla dzieci sześcioletnich, 
kolorowanka dla dzieci pięcioletnich 
oraz dyplom przeznaczony dla każ-
dego dziecka, które zrealizuje pro-
gram. Wszystkie materiały dostępne 
w formie online na stronach: https://
www.gov.pl/web/gis/skad-sie-bio-
ra-produkty-ekologiczne  ttps://
www.gov.pl/web/psse-staszow/
skad-sie-biora-produkty-ekologicz-
ne

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny zaprasza przedszkola 
do realizacji programu. Aby wziąć 
udział w programie przedszkole 
powinno zgłosić się do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Staszowie.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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