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Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok, 

a każda chwila będzie piękna i pełna miłości. 
W tych szczególnych dniach życzymy, 

by nadchodzący rok był szczęśliwy w osobiste doznania 
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z zawodowych dokonań. 

Niech Boże Narodzenie będzie czasem spokoju i pomyślności, 
a rodzinne spotkania upłyną w ciepłej, pełnej harmonii atmosferze.

Drodzy czytelnicy!
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością,
a Nowy Rok 2020 niech zapewni pomyślność
i satysfakcję z realizacji podjętych zamierzeń.
Redakcja kwartalnika „Nowiny Łubnickiej Gminy”
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Z URZĘDU...

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 
NA DROGACH GMINNYCH

Miejscowość Długość 
wyremontowa-
nego odcinka

Rodzaj 
nawierzchni

Dofinansowanie 
z środków 

zewnętrznych 
(budżet państwa)

Dofinansowania 
z budżetu Gminy 

Łubnice

Koszt 

Budziska 786mb asfalt 109.814,00 27.454,68 137.268,68

Przeczów 515mb asfalt 87.524,00 21.881,55 109.405,55

Wolica 335mb asfalt 91.182,00 22.796,26 113.978,26

Czarzyzna 377mb asfalt 46.956,00 11.739,48 58.695,48

Orzelec Mały
(przez wieś)

713mb rowy, przepust 50.931,00 12.733,80 63.664,80

Beszowa 
(przez wieś)

600mb asfalt 92.171,00 23.043,10 115.214,10

Czarzyzna 
(most)

400mb asfalt 62.808,00 15.702,90 78.510,90

Słupiec 321mb asfalt 53.302,00 13.326,36 66.628,36

Orzelec Mały 380mb asfalt 47.750,00 11.938,21 59.688,21

Budziska 391mb asfalt 46.213,00 11.213,95 57.766,95

Budziska 600mb asfalt 137.563,00 34.391,00 171.954,00

Słupiec 183mb asfalt 19.000,00
(Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych)

24.999,24 43.999,24

Rok 2019 był szczególnie boga-
ty pod względem ilości przeprowa-

dzonych prac drogowych na terenie 
gminy Łubnice. Zakres wykonanych 

robót obejmował wzmocnienie ist-
niejącej podbudowy drogi oraz wy-
konanie nawierzchni asfaltowych. 

Zrealizowano inwestycje dro-
gowe w następujących miejscowo-
ściach: 

Wyremontowane nawierzchnie 
dróg wpłyną z pewnością na popra-
wę nie tylko warunków komunika-

cyjnych, ale także standardów bez-
pieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy oraz na poprawę wizerunku 

danej miejscowości.
Barbara Dudek, Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
Z WIZYTĄ W GMINIE ŁUBNICE

WYDATKI W RAMACH 
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W 2019 roku w ramach Fundu-
szu Sołeckiego do podziału między 
19 sołectw było 331.880,73 zł. 

Wysokość poszczególnych fundu-
szy zależy od liczby mieszkańców. 

Dobrze rozdysponowany fundusz 
sołecki może przynieść wiele korzyści. 
Podstawa to pomysł odzwierciedla-
jący potrzeby mieszkańców i odpo-
wiednie zaplanowanie inwestycji. 

Poniżej w skrócie przedstawiamy 
na co sołectwa wydały swoje fundusze:

- Beszowa – oświetlenie uliczne, 
doposażenie i dogrzewanie świetlicy 
wiejskiej;

- Borki - oświetlenie uliczne, dopo-
sażenie świetlicy wiejskiej, czyszczenie 
rowów przy drogach gminnych;

- Budziska – remont świetlicy wiej-
skiej (zakup i montaż klimatyzatorów 
oraz drzwi do świetlicy), remont dróg 
gminnych (kamień), zakup i montaż 
bramy garażowej OSP Budziska, uzu-
pełnienie oświetlenia ulicznego;

- Czarzyzna - wykonanie wiaty 
przystankowej, opracowanie doku-
mentacji projektowej siłowni i placu 
zabaw, wykonanie ogrodzenia świe-
tlicy wiejskiej;

- Gace Słupieckie – doposażenie 
świetlicy wiejskiej;

- Góra – remont i doposażenie 
świetlicy wiejskiej;

- Grabowa – zabudowanie altanki 
na placu wiejskim obok świetlicy wraz 
z grillem;

- Łubnice – remont drogi gminnej 
(kamień), remont przystanków auto-
busowych, sporządzenie dokumenta-
cji do projektu OSA, tablica informa-
cyjna dla mieszkańców sołectwa;

- Łyczba – uzupełnienie oświetle-
nia ulicznego, remont świetlicy wiej-
skiej;-

- Orzelec Duży – zakup i montaż 
lamp oświetleniowych, zakup ma-
teriałów na budynek gospodarczy, 
wyposażenie boiska, zakup kamienia 
na remont drogi, doposażenie świe-
tlicy wiejskiej;

- Orzelec Mały – remont świetli-
cy wiejskiej (materiały), doposażenie 
świetlicy, zamontowanie dwóch lamp 
oświetlenia ulicznego;

- Przeczów – zakup wyposażenia 
świetlicy wiejskiej;

- Rejterówka – remont świetlicy 
wiejskiej, oświetlenie uliczne;

- Słupiec – zakup i montaż lampy 

oświetlenia ulicznego, remont świetli-
cy wiejskiej, zagospodarowanie tere-
nu obok świetlicy wiejskiej (materia-
ły), zakup i montaż bramy wjazdowej 
do strażnicy OSP;

- Szczebrzusz – remont i wyposa-
żenie świetlicy wiejskiej;

- Wilkowa – uzupełnienie oświe-
tlenia ulicznego, remont dróg (zakup 
kruszywa);

- Wolica – plac zabaw dla dzieci;
- Zalesie – zakup działki, zakup 

ogrodzenia, wyposażenie świetlicy 
wiejskiej;

- Zofiówka – zakup grilla gazowe-
go, zakup kosy spalinowej, remont 
dróg gminnych (kręgi), montaż lampy 
oświetleniowej.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek

W dniu 4 grudnia br., wojewo-
da świętokrzyski Zbigniew Ko-
niusz, kontynuując swoje podróże 
robocze po województwie, odwie-
dził gminy powiatu staszowskie-
go, w tym gminę Łubnice. 

Wśród swoich priorytetów woje-
woda Zbigniew Koniusz wymienił bli-
ską współpracę z wszystkimi szcze-
blami samorządów, jako podstawy 
realizacji strategi zrównoważonego 
rozwoju województwa świętokrzy-
skiego, stąd zapowiedź częstych wi-
zyt w terenie. Podstawowe zadania 
nakreślił w swoim expose premier 
Mateusz Morawiecki, wśród których 
znalazły się problemy służby zdro-
wia, której opieka medyczna wg wo-
jewody Zbigniewa Koniusza nie jest 
jednakowo dostępna na terenie ca-
łego województwa, co powinno ulec 
zmianie. Pan wojewoda podkreślił 
również, że liczy na szczerą współ-
pracę z wszystkimi samorządowca-
mi województwa świętokrzyskiego. 

Nowy wojewoda 
świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz 
jest dr. nauk me-
dycznych, dotych-
czas pracujący 
na stanowisku 
kierownika Świę-
tokrzyskiego Cen-
trum Ratownictwa 
Medycznego i 
Transportu Sani-
tarnego w Piń-
czowie, był także 
lekarzem koordy-
natorem Wydziału 
Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kry-
zysowego Święto-
krzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w 
Kielcach. Posiada również bogate 
doświadczenie samorządowca, od 
2002 roku nieprzerwanie radny po-
wiatu pińczowskiego, od roku 2006 
do chwili powołania na wojewodę, 

pełnił funkcję przewodniczącego 
komisji zdrowia w Radzie Powiatu 
Pińczowskiego.

Aleksandra Stachniak
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Z URZĘDU...

POSIEDZENIA POWIATOWEJ 
RADY RYNKU PRACY

Po przedstawieniu porządku ob-
rad przez przewodniczącą Rady 
wójt gminy Łubnice Annę Grajko, 

30 października br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Staszowie, obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Staszowie Benedykt Kozieł, omó-
wił bieżącą sytuację na rynku pracy 

oraz realizację aktywnych form prze-
ciwdziałania bezrobociu. Zebrani 
na posiedzeniu członkowie Rady w 
punkcie sprawy różne poruszali kwe-
stie wysokości środków przyznanych 
dla PUP w Staszowie na aktywne for-
my przeciwdziałania bezrobociu w 
roku 2019 oraz kwestie dotyczące 
deficytu zawodów na terenie powia-
tu. 20 listopada br. odbyło się ko-
lejne posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy. Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt 
Kozieł, omówił bieżącą sytuację na 
rynku pracy. Następnie spośród 
członków Rady dokonano wyboru 
przedstawiciela do udziału w posie-
dzeniach Wojewódzkiej Rady Rynku 
Pracy w Kielcach, zwoływanych w 
celu wydawania opinii o zasadno-
ści kształcenia w danym zawodzie, 
zgodnie z potrzebami rynku pracy. 
Poruszono również problemy wyni-
kające z występowania na terenie 
powiatu staszowskiego ,,zawodów 
deficytowych”, a także omówiono 
organizację przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Staszowie, kursów i szkoleń.

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA POWIATUSzanowni Państwo!
Tradycyjnie koniec roku to czas 

podsumowań, pewnego spojrzenia 
wstecz na to co udało się zrobić, 
ale i pewnej refleksji co do planów, 
których nie udało się zrealizować, 
a co za tym idzie także snucia pla-
nów na przyszłość. Początek naszej 
pracy w Radzie Powiatu to czas, w 
którym musieliśmy zapoznać się ze 
stanem jednostki samorządowej ja-
kim jest Powiat, oraz instytucji mu 
podległych, z obowiązującą długo-
letnią strategią rozwoju i poziomem 
jej realizacji, jak również ze stanem 
flnansów. W moich kolejnych ar-
tykułach, na bieżąco zapoznawa-
łam Państwa z tymi zagadnieniami. 
Zdawałam również raport z działal-
ności w Radzie Powiatu i mojej pra-
cy w komisjach.

Dzisiaj przypomnę już w wielkim 
skrócie fakty, które dotyczyły naszej 
gminy:

- uruchomiono Punkt Nieod-
płatnej Pomocy Prawnej i Poradnic-
twa Obywatelskiego (każdy wtorek 
8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy),

- zatwierdzono w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na rok 2020 
kwotę 518 048, 50 na zadanie 

,,Rewitalizacja szansą na poprawę 
atrakcyjności społeczno- gospodar-
czej miejscowości Łubnice”,

- pozytywnie rozpatrzono moją 
interpelację w sprawie uruchomienia 
linii komunikacyjnej, umożliwiają-
cej dojazd młodzieży z Beszowej do 
szkół średnich do Staszowa,

- pozyskano środki na przebu-
dowę odcinka drogi powiatowej w 
Budziskach z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, realizacja w 2020 roku,

- pozyskano środki na przebudo-
wę odcinka drogi powiatowej Łubni-
ce - Rytwiany z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, realizacja w 2020 roku,

- ze środków celowych MSWiA 
pozyskano doflnansowanie na re-
mont odcinka drogi powiatowej 
Słupiec- Tarnowce i uszkodzonego 
w wyniku powodzi odcinka Łubnice 
- Orzelec Duży, wraz ze wstawieniem 
nowych przepustów,

- udzielono pomocy flnansowej 
dla Straży Pożarnych z Gminy Łubni-
ce w kwocie 6 000, 00 zł

- udzielono pomocy finansowej 
z Funduszu Ochrony Środowiska w 

kwocie 70 000,00 zł na wykonanie 
odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 
budowę studni rewizyjnej w miej-
scowości Orzelec Duży.

Oprócz tych działań Powiat cały 
czas realizował swoje określone 
ustawami zadania o charakterze 
ponadgminnym w zakresie eduka-
cji publicznej, pomocy społecznej, 
polityki prorodzinnej, wspierania 
osób niepełnosprawnych, trans-
portu zbiorowego i dróg publicz-
nych, bezpieczeństwa publicznego 
i powodziowego, kultury flzycznej 
i turystyki oraz współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Bardzo 
wiele zamierzeń udało się zrealizo-
wać, część jest w realizacji, a przed 
nami wyzwania roku następnego.

W nadchodzącym Roku 2020 
pragnę życzyć Państwu samych 
sukcesów, realizacji marzeń, sa-
mych pogodnych i szczęśliwych 
dni spędzanych z bliskimi, ludzkiej 
życzliwości, zdrowia i wszelkiej po-
myślności.

Radna Powiatu
Jolanta Wójtowicz
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ZŁOTE GODY
Z ŻYCIA GMINY

Jubileusze Par Małżeńskich to 
uroczystości, za sprawą których 
odczuwamy podziw i szacunek dla 
Jubilatów, którzy w miłości, wier-
ności i zgodzie spędzili długie lata 
swego życia. 

Zgodnie z tradycją władze sa-
morządowe zaprosiły na wspólną 
uroczystość pary małżeńskie, które 
w roku 2019 obchodziły swój złoty 
jubileusz pożycia małżeńskiego. W 
spotkaniu jakie miało miejsce w Cen-
trum Kultury w Łubnicach w dniu 10 
października br. uczestniczyło 13 par. 
Wśród świętujących 50 rocznicę ślubu 
znaleźli się:

- Wanda i Zdzisław Barszcz,
- Stanisława i Jerzy Bolon,
- Leokadia i Józef Celiowscy,
- Maria i Kazimierz Drzazga,
- Władysława i Stanisław Drzazga,
- Irena i Józef Dulęba,
- Krystyna i Henryk Komasara,
- Władysława i Franciszek Kozioł,
- Wiesława i Mieczysław Kozioł, 
- Danuta i Wiesław Lasota,
- Janina i Andrzej Sobiechowscy,
- Stanisława i Henryk Warzecha,
- Teresa i Stanisław Wiśniewscy.
Na początku spotkania wszystkim 

obecnym jubilatom wyrazy szacunku 
oraz życzenia dobrego zdrowia, po-
myślności i pogody ducha na dalsze 
szczęśliwe lata wspólnego życia zło-
żyli kierownik USC Elżbieta Nowak i 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko. 

W tym szczególnym dniu na uro-
czystości obecni byli również: do-
radca wojewody świętokrzyskiego 
Wiktor Kowalski, radna Rady Powiatu 
Jolanta Wójtowicz, skarbnik gminy 
Łubnice Izabela Pszczoła, sekretarz 
gminy Leszek Ziółek, przewodniczą-
cy Rady Gminy – Marian Komasara, 

dyrektor Centrum Kultury Aleksandra 
Stachniak i proboszcz parafii Be-
szowa ks. Krzysztof Serafin. Jubilaci 
świętujący 50-lecie związku małżeń-
skiego otrzymali z tej okazji „Meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” nadane przez prezydenta RP. 
Oprócz gratulacji, upominków i 

kwiatów były również wspomnienia, 
poczęstunek oraz pamiątkowe foto-
grafie. O oprawę artystyczną uroczy-
stości zadbał Zespół Estradowo-Lu-
dowy „Łubnicka Nuta”. 

Wszystkim jubilatom życzymy wie-
lu lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Aneta Śmiszek
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NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

Z ŻYCIA GMINY

8 listopada br. uczniowie i 
pedagodzy Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łubnicach wraz 
z przedstawicielami władz sa-
morządowych, pracownikami 
Urzędu Gminy, kierownikami 
jednostek gminnych, druhami 
Ochotniczych Straży Pożarnych i 
zaproszonymi gośćmi uroczyście 
obchodzili 101 rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

Wspólny marsz rozpoczął się 
z boiska szkolnego ulicami Łub-
nic. Wszyscy uczestnicy z flagami i 
kotylionami, pełni radości i dumy 
uczestniczyli w przemarszu, które-
mu towarzyszyły pieśni patriotyczne 
w wykonaniu Zespołu Estradowo- 
Ludowego ,,Łubnicka Nuta”. Uro-
czysta akademia w PSP w Łubnicach 
rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandarów i odśpiewania hymnu 
narodowego. Uczniowie przypo-
mnieli nam jak trudna była droga 
do Niepodległej, recytując wiersze i 
śpiewając pieśni patriotyczne, któ-
re zachęcały do zadumy nad losem 
Polski. Na zakończenie wójt gmi-
ny Łubnice Anna Grajko, dyrektor 
szkoły Teresa Komasara oraz dy-
rektor Centrum Kultury w Łubnicach 
Aleksandra Stachniak podziękowały 
gościom, druhom i mieszkańcom za 
przybycie, młodym aktorom i na-
uczycielom za przygotowanie oko-
licznościowej akademii, a zespołowi 
działającemu przy Centrum Kultury 
w Łubnicach za oprawę muzyczną 
obchodów. 

Aleksandra Stachniak
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14 listopada br. przedstawicie-
le samorządu lokalnego na czele z 
wójtem gminy Łubnice Anną Graj-
ko, sekretarzem gminy Leszkiem 
Ziółkiem, kierownikiem USC Elż-
bietą Nowak, kierownikiem OPS 
Krystyną Barszcz, pracownikiem 
socjalnym Wiesławą Irlą, dyrek-
torem Centrum Kultury w Łubni-
cach Aleksandrą Stachniak, kie-
rownikiem Biura Terenowego ZUS 
Małgorzatą Juszyńską, radnym 
Rady Gminy Łubnice Eugeniuszem 

100- LATKA Z ŁYCZBY

CYFROWY SENIOR
5 grup uczestników z gminy Łub-

nice zakończyło szkolenia kompute-
rowe prowadzone w ramach projektu 
“Cyfrowy Senior”. Projekt – “Cyfrowy 
Senior” jest realizowany w ramach 
działania 3.1 Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, a jego pomy-
słodawcą jest Chorągiew Kielecka 
Związku Harcerstwa Polskiego.

Zajęcia odbywały się w pra-
cowni ORANGE w budynku 
Centrum Kultury w Łubnicach. 
Beneficjenci między innymi uczyli się 
korzystania z komputera, bezpiecznego 
poruszania się w internecie, korzystania 
z bankowości elektronicznej, tworzenia i 
publikacji własnych treści w sieci.

To dopiero początek szkoleń, dzięki 
którym swoje kompetencje cyfrowe bę-
dzie mogło podnieść 1620 osób powy-
żej 65 roku życia i nabyć podstawowe 
lub średniozaawansowane kompeten-
cje cyfrowe przez min. 1377 osób (85%) 
powyżej 65 roku życia – mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego poprzez 
realizację działań szkoleniowych i ani-
macyjnych w 66 gminach województwa 
świętokrzyskiego, opartych na relacyj-
nym modelu kompetencji cyfrowych, 
który łączy korzystanie z technologii 
cyfrowych z różnymi aktywnościami i 
potrzebami indywidualnych osób. Cał-
kowita wartość pro-
jektu wynosi 4 339 
320,00 zł.

Zajęcia na tere-
nie gminy Łubnice 
prowadzone były 
przez doświadczo-
nych trenerów ak-
tywizującymi meto-
dami pracy, w tym 
metodą projekto-
wą. Dodatkowym 
wsparciem wzmac-
niającym trwałość 
osiąganych efek-
tów były środowi-
skowe działania 
animacyjne pro-

wadzone przez przeszkolonych w tym 
celu animatorów. Całość działań pro-
wadzących do nabycia lub podniesie-
nia kompetencji cyfrowych realizowane 
były w oparciu o taksonomię kompe-
tencji cyfrowych. Projekt realizowany 
był od 3 listopada do 19 grudnia. Z 
kursu skorzystało łącznie 30 osób w 
wieku 65+. 

Zasięg projektu

Kozłem, proboszczem Parafii pw. 
Św. Piotra i Pawła w Beszowej ks. 
Krzysztofem Serafinem, święto-
wali wraz z mieszkańcami naszej 
gminy i bliskimi Jubilatki urodziny 
Pani Stefanii Strojnowskiej. 

Z okazji tak wspaniałego jubile-
uszu przedstawiciele samorządu wrę-
czyli szanownej Jubilatce listy gratu-
lacyjne wraz z upominkami, życząc 
jednocześnie kolejnych, jeszcze pięk-
niejszych jubileuszy. Spotkanie, które 

miało miejsce w świetlicy wiejskiej w 
Łyczbie, upłynęło w miłej, rodzinnej 
atmosferze i było okazją do pozna-
nia bogatego życiorysu Pani Stefanii. 
Dostojna Jubilatka cieszy się pogo-
dą ducha i ogromnym wsparciem 
rodziny. Pomimo sędziwego wieku 
jest otwarta na towarzystwo. W tym 
szczególnym dniu życzymy szanownej 
Jubilatce jeszcze wielu lat życia w do-
brym zdrowiu, w otoczeniu bliskich i 
życzliwych osób. 

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA GMINY
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MISTRZOWIE AGRO 
- KGW BESZOWIANIE W BESZOWEJ

To była pierwsza taka gala fina-
łowa w historii Echa Dnia. 8 paź-
dziernika br. nagrody i prestiżowe 
tytuły odbierali wszyscy, którzy 
wpływają na rozwój i kształt na-
szych wsi. W plebiscycie Mistrzo-
wie Agro 2019 zaprezentowani 
zostali kandydaci w aż sześciu 
kategoriach - nowoczesnych rol-
ników, ambitnych i pracowitych 
sołtysów, gospodynie z werwą 
i pasją, aktywne koła gospodyń 
wiejskich, prężnie rozwijające się 
sołectwa oraz oferujące wyjąt-
kowy wypoczynek gospodarstwa 
agroturystyczne.

I właśnie za pracowitość, pomy-
słowość umiejętność dostrzeżenia 

możliwości rozwoju chwalił laureatów 
redaktor naczelny Echa Dnia Stani-
sław Wróbel. - Owe widzenie więcej, 
dostrzeganie rozwiązań iich wykorzy-
stywanie jest domeną mistrzów - pod-
kreślił. Laureaci pierwszych miejsc w 
województwie otrzymali wyjątkowe 
nagrody oraz awansowali do finału 
ogólnopolskiego. KGW BESZOWIA-
NIE w Beszowej zajęło III miejsce w 
powiecie staszowskim w kategorii 
Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2019. 
Patronat Honorowy nad konkursem 
objęli: Andrzej Bętkowski- Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Aga-
ta Wojtyszek- Wojewoda Świętokrzy-
ski i Aleksandra Hadzik- Prezes Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów !!!

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA GMINY
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Drogie Dzieci!
Wiem, że byłyście grzeczne w tym roku.

Choć mieszkam daleko, 
mam Was na oku!...

Chciałbym Was uściskać 
i dać coś na święta:

- bez obaw, o prezentach pamiętam!
Pozdrawiam Was i ściskam z daleka.
Muszę już kończyć, bo praca czeka.

Wesołych Świąt i do zobaczenia!
Mikołaj

List ten przysłał w tym roku Mikołaj 
do wszystkich dzieci ze Słupca. Zapo-
wiedział swoją wizytę 6 grudnia, ale 

MIKOŁAJKI W SŁUPCU

przyszedł dzień wcześniej. Widocznie 
dzieciaki były bardzo grzeczne. Miko-
łajki dla dzieci zorganizowały człon-
kinie KGW „Gosposia” w świetlicy 
wiejskiej w Słupcu. Wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwali na Mikołaja i prezen-
ty. Gdy niezwykły gość przybył, radość 
mieszała się ze strachem najmłodszych 
dzieciaków. Każde grzeczne dziecko 
otrzymało słodki prezent. Były też nie-
grzeczne dziewczynki, którym Mikołaj 
podarował rózgi. Gdy Mikołaj ruszył 

w dalszą drogę, w naszej świetlicy roz-
poczęły się mikołajkowe konkursy i za-
bawy. Imprezę uatrakcyjnili druhowie 
OSP w Słupcu. Strażacy pokazali dzie-
ciom sprzęt pożarniczy i wóz strażacki. 
Młodszym dzieciom przypadły do gustu 
hełmy strażackie. W przyszłości mamy 
nową jednostkę straży. Na zakończenie 
był wspólny poczęstunek. Dziękujemy 
Mikołajowi za prezenty oraz OSP w 
Słupcu za współpracę. 

Zofia Gil

Z ŻYCIA GMINY
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SPOTKANIE OPŁATKOWE 
KSK ,,RAZEM W DRODZE”

ŚWIĄTECZNE WALNE 

POSIEDZENIE 

CZŁONKÓW LGD 

,,DORZECZE WISŁY”
Na opłatek przyjechały 22 załogi 

z różnych stron Polski. Spotkanie wi-
gilijne rozpoczął ks. Mariusz Chmura 
– wiceprezes KSK Razem w Drodze, 
który przeczytał fragment Ewangelii o 
narodzeniu Jezusa, poświęcił opłat-
ki i poprowadził wspólną modlitwę, 
a także w imieniu Zarządu KSK złożył 
wszystkim życzenia. Następnie głos za-
brał Stefan Krzyworzeka – prezes KSK 
oraz wójt Gminy Łubnice – Anna Graj-
ko, która złożyła wszystkim obecnym 
najserdeczniejsze życzenia w imieniu 
swoim i radnych gminy. Gości przy-
witała także dyrektor Centrum Kultury 
i jednocześnie wiceprezes KSK Razem 
w Drodze Aleksandra Stachniak. Wszy-
scy też otrzymali symboliczne prezenty 
od Zarządu Stowarzyszenia. Po części 
oficjalnej było łamanie się opłatkiem i 
wzajemne życzenia. Następnie spożyli-

13 grudnia br. w budynku Cen-
trum Kultury w Łubnicach odbyło 
się świąteczne Walne Posiedze-
nie Członków stowarzyszenia. 

W związku z upłynięciem 4-let-
niej kadencji Zarządu i Rady LGD 
,,Dorzecze Wisły" celem przewod-
nim był wybór nowych władz stowa-
rzyszenia. Następnie przedstawiono 
informacje nt. aktualnego stanu re-
alizacji LSR w ramach PROW 2014- 
2020. 

W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia zło-
żono sobie najszczersze życzenia, 
jednocześnie życząc wszystkiego 
najlepszego w zbliżającym się No-
wym Roku 2020. 

Aleksandra Stachniak

Już po raz siódmy odbyło się Karawaningowe Spotkanie Opłatkowe 
Członków Katolickiego Stowarzyszenia Karawaningowego Razem w 
Drodze. 

śmy tradycyjne potrawy wigilijne. Pani 
Ewie Strzępek – prezes Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wilkowej dziękujemy za 
przygotowanie dań gorących, a wszyst-
kim za urozmaicenie posiłku domowy-
mi wyrobami. Spotkanie, które trwało 
do późnych godzin wieczornych było 
ubogacone wspólnym śpiewaniem 
kolęd przy akompaniamencie gitar. 
Wspaniała atmosfera Wigilii sprawi-
ła, że trudno nam było rozstać się za-
równo z władzami gminy, jak i między 
sobą. Cieszymy się, że zarówno gospo-
darz gminy, jak i przewodniczący Rady 
Gminy byli wśród nas i po raz kolejny 
zaprosili do odwiedzenia Gminy Łubni-
ce. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
za gościnę, przygotowanie spotkania, 
obecność oraz ogromną życzliwość dla 
naszego Stowarzyszenia.

Aleksandra Stachniak

EDUKACJA

Z ŻYCIA GMINY

WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Andrzejki 2019
Czwartek w naszej szkole przebiegał pod hasłem 

wróżb i zabaw andrzejkowych. Już od samego rana 
klasy naszych najmłodszych uczniów zamieniały się w 
miejsce czarów i magii. Każdy uczestnik andrzejkowych 
szaleństw z niecierpliwością przekuwał papierowe ser-
ce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magicz-
ne bileciki z nazwami zawodów w przeszłości, szukał 
swojej szczęśliwej liczby, poznawał znaczenie swojego 
ulubionego koloru. Katalog wróżb był obszerny i boga-
ty, a każdy pragnął wywróżyć coś wyjątkowego. Później 

przyszedł czas na zabawę, którą zorganizowali ucznio-
wie klasy VI-VIII. Ulubiona muzyka i dekoracje sprawiły, 
że wszyscy poczuli niezwykłą atmosferę i cudownie się 
bawili. Nie zabrakło też wróżb przygotowanych przez 
uczennice z klasy VI-VIII. Były one miłym przerywnikiem 
w szalonej zabawie i cieszyły się ogromnym powodze-
niem. Dziewczęta w cudownych strojach umiejętnie za-
chęcały przedszkolaków i uczniów klas młodszych do 
wróżb. Sala w której odbywały się wróżby była tajem-
nicza i sprawiała duże wrażenie na wszystkich. Każdy 
wierzy, że wszystkie wróżby się spełnią, zwłaszcza te do-
bre. Jeśli ktoś nie zdążył sobie powróżyć to pamiętajmy, 
że następne andrzejki będą już za rok. 

Klejnocie drogi mój dom ubogi
Oddany Tobie ulubuj sobie

Któż z nas nie chciałby tak jak Jan Kochanowski za-
przyjaźnić się ze zdrowiem… Doskonałym krokiem w 
tym kierunku jest udział w naszym projekcie Dbam o 
zdrowie.

Naszą przygodę pod tytułem Dbam o zdrowie w ra-
mach Działaj Lokalnie programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanemu przez Akademię 
Rozwoju Filantropii i sieć ośrodków Działaj Lokalnie 
w powiecie staszowskim, Fundację FARMa oraz part-
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nerów: partner strategiczny Grupa Azoty Siarkopol SA 
w Grzybowie oraz gminy: Łubnice, Rytwiany, miasto i 
gmina Szydłów, Bogoria, Połaniec, Starostwo Powiato-
we w Staszowie, rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku 
rajdem rowerowym po nasze okolicy. W październiku i 
listopadzie odbyły się kolejne wspaniałe przedsięwzię-
cia propagujące aktywność fizyczną oraz zdrowe odży-
wianie.

W poniedziałkowe popołudnia, razem z Panią Olą, 
mieliśmy okazję rozciągać i wzmacniać nasze mięśnie 
w rytm muzyki. Choć we wtorki towarzyszyły nam za-
kwasy, to było wspaniale i chcemy więcej. Doskonałym 
sposobem na spędzenie jesiennej i dość chłodnej so-
boty okazał się wyjazd na pływalnię Delfin w Połańcu. 
Tam zarówno dzieci, jak i rodzice korzystali z wszel-
kich dostępnych atrakcji: rwącej rzeki, zjeżdżalni, ja-
cuzzi, głębokiego basenu. W dalszej kolejności odwie-
dziliśmy siłownię Extreem Fitness Połaniec, gdzie pod 
okiem wspaniałej Pani Instruktor Natalii próbowaliśmy 
naszych sił na różnych profesjonalnych sprzętach do 
ćwiczeń. Atmosfera byłą niesamowita, wysiłkowi fizycz-
nemu towarzyszyła świetna zabawa, co sprawiało, że 
bicepsy i tricepsy kształtowały się niemal na naszych 
oczach. 

Wizyta w siłowni była połączona z pogadanką na 
temat zdrowego i racjonalnego odżywiania, co było 
doskonałym preludium do kolejnego przedsięwzięcia 

- wycieczki do Spiżarni Smaków w Kielcach, który to 
wyjazd dostarczył nam również niesamowitych wrażeń.

Już od wejścia oszołomiła nas ciepła, domowa at-
mosfera. Cała grupa, w mgnieniu oka przeobraziła się 
w mistrzów sztuki kulinarnej. Każdy z uczestniczących 
na swoim stanowisku wyposażony w czepek, fartuch i 
wszelkie niezbędne akcesoria oddawał się bez reszty 
przygotowywaniu posiłków.

Wielu z nas z pewnością po tej wizycie odkryło swo-
je nowe talenty. Produktem finalnym była zielona zupa 
krem z brukselką, brokułem i szpinakiem oraz hambur-
ger z ciemny pieczywem, pieczonym indykiem, sosem 
jogurtowym i dużą ilością warzyw. Było pysznie!

Przed nami piknik, na którym będziemy gościć kolej-
nych specjalistów z zakresu zdrowia, serdecznie wszyst-
kich zapraszamy.

Anna Nowakowska-Gromny

„Czy to jutro, czy to dziś każdemu potrzebny jest 
miś”

25 listopada przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-III 
uroczyście obchodzili „Dzień Pluszowego Misia”. Mimo 
coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych za-
bawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde 
dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem- 
Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, 
zielone, wprost bajecznie kolorowe, a każdy był piękny 
i wyjątkowy. Obchody święta rozpoczęła zabawa w kole 
w rytm piosenki „ Ja mam pluszowego Misia”. Każde 
dziecko mało okazję przedstawić swojego ulubieńca i 
opowiedzieć o nim kilka słów. Na dzieci czekało wiele 
atrakcji. Pani Alicja Śmiszek opowiedziała maluchom 
historie pluszowego misia. Dzieci z zainteresowaniem 
słuchały tej ciekawej opowieści, a następnie opowia-
dały to co zapamiętały. Sala przedszkolna była pięknie 
ustrojona w ilustracje przeróżnych misiów co wprowa-
dzało wszystkich w przytulny klimat.

Następnie pani przeczytała ciekawą bajkę o leni-
wym, ale dobrodusznym misiu i maluchy wyciągnęły 
z tego odpowiednie wnioski. Następnie pani zaprosi-
ła wszystkich do wspólnej zabawy w misiowej krainie. 
Dzieci tańczyły i cudownie się bawiły. W tym magicznym 
dniu nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. Z pew-
nością to wielkie misiowe przyjęcie zostanie we wspo-
mnieniach dzieci na długi czas.

A. Śmiszek, A. Pawlik, A. Kalita

EDUKACJA
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SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

EDUKACJA

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE
W dniu 23 października oraz 2 grudnia br. odbyły 

się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne. Ich realiza-
cja była możliwa dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która je sfinansowała. Warsz-
taty były prowadzone przez specjalistę z Małopolskiego 
Centrum Profilaktyki w Krakowie oraz przez Panią Wio-
lettę Łukaszek z Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki 
i Leczenia Uzależnień „SAN DAMIANO”. W warsztatach 
wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Tematyka 
warsztatów była dobrana do wieku uczestników. Zajęcia 
prowadzone były w podziale na grupy wiekowe. 

kl.I-III 
- Przeciwdziałanie mowie nienawiści 
Podczas zajęć dzieci poznały pojęcie "mowy niena-

wiści". Pokazano zarówno skutki tego zjawiska dla osób 
doświadczających przemocy, jak i niektóre z możliwych 
sposobów reagowania. Mowa nienawiści to nie tylko sło-
wa, obraźliwy, niekulturalny język, ale także ataki fizyczne, 
dyskryminacja.

- Multimedia i uzależnienie od Internetu
Podczas zajęć uświadamiano uczniom, że korzystanie 

z Internetu, komputera, telefonu komórkowego, przynosi 
nie tylko korzyści, ale również posiada wiele negatywnych 
stron. Zwrócono uwagę na to, że coraz częściej spotkać 
się można z uzależnieniem od gier, Internetu u dzieci. 
Prowadząca mówiła również o tym jakie mogą być ne-
gatywne skutki częstego przekraczania czasu korzystania 
z Internetu czy komputera (np. ograniczenie czasu snu, 
występowanie problemów w domu i szkole, zaniedbywa-
nie obowiązków, choroby, zmiana osobowości). Zwróco-
no również uwagę na problem związany z zanikaniem 
więzi rodzinnych, przyjacielskich. Kontakt z ludźmi zostaje 
zastąpiony komputerem i telefonem. Na zajęciach poru-
szany jest również temat nałogowego korzystania z gier 
komputerowych oraz zagrożeń, jakie się z tym wiążą. 

kl. IV-VIII
- Multimedia i uzależnienie od Internetu
Uczniowie poznawali zasady bezpiecznego korzysta-

nia z Internetu poprzez: ukazanie wpływu Internetu i gier 
komputerowych na młodego człowieka, poznanie alter-
natywnych form spędzania wolnego czasu, przestrzeganie 
przed niebezpieczeństwami napotykanymi w sieci, ucze-
nie ograniczania czasu spędzanego przez dzieci przed 
telewizorem i komputerem.

Uczniowie słuchali prowadzących z zainteresowaniem, 
odpowiadali na pytania, przez cały czas brali aktywny 
udział w zajęciach. Oglądali przygotowane filmy, pre-
zentacje, dyskutowali, snuli refleksje i wyciągali wnioski. 
Szczególny nacisk podczas zajęć został położony na te-
matykę dotyczącą przeciwdziałania cyberprzemocy, któ-
ra coraz bardziej rozpowszechnia się wśród młodzieży, 
którzy niemal każdego dnia spotykają się z jej przejawa-
mi w sieci jako ofiary, świadkowie bądź sprawcy tej formy 
przemocy. Uczniowie zostali zapoznani także z prawnymi 
konsekwencjami swoich zachowań w świecie wirtualnym.

- Profilaktyka uzależnień: alkohol , papierosy, e-pa-
pierosy

Celem warsztatów profilaktycznych było przekazanie 
informacji na temat zachowań ryzykownych, które często 
występują u współczesnej młodzieży. Uczestnicy warsztatów 
zostali zapoznani z negatywnym działaniem alkoholu na 
organizm człowieka, z pojęciem zatrucia alkoholowego. 
Poznali również definicję uzależnienia oraz jego objawy. 
Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli 
i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psy-
choaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie 
bardzo szybko uzależniają się od substancji psychoaktyw-
nych. Wyjaśniono, czym jest uzależnienie i jak się objawia. 
Uczestnicy zostali zapoznani również z problemem uzależ-
nienia od narkotyków i dopalaczy. Dowiedzieli się, jakie 
pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopa-
laczami. Dowiedzieli się, że narkotyki nie dają mocy, one 
moc zabierają. Spotkanie było okazją do rozmowy o tym 
dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i narkotyki. 
Uczniowie nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w za-
kresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę 
nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć, po-
staw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie.

Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie waż-
nych informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści 
płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Ucznio-
wie odpowiedzieli na pytanie kim jest odpowiedzialny na-
stolatek, co to znaczy wygrać swoje życie.

Prowadzący zajęcia byli dobrze przygotowani meryto-
rycznie, dobrali właściwe i zróżnicowane metody, formy 
oraz środki dostosowane do tematyki warsztatów. Pomi-
mo dosyć długiego czasu trwania zajęć nie były one dla 
uczniów nużące i pozwalały im na ciągły aktywny udział. 
Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania na-
szych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez 
nich rozsądnych i przemyślanych decyzji w przyszłości. I 
tego właśnie życzymy naszym uczniom!

Agnieszka Cyranowska
Beata Wach

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
12 listopada br uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gacach Słupieckich uczestniczyli w spo-
tkaniu z dzielnicowym Damianem Nowińskim z Komen-
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dy Powiatowej Policji w Staszowie. Celem spotkania było 
utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci zarówno w 
szkole, jak i w domu. Policjant przypomniał podstawowe 
zasady zachowania się pieszego oraz pasażera podczas 
jazdy samochodem. Uczulał dzieci, aby w trakcie jazdy 
samochodem dbali o swoje bezpieczeństwo i przypomi-
nali rodzicom o konieczności używania fotelików i pasów 
bezpieczeństwa. Przypomniał także o bezpiecznym prze-
chodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na 
przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się 
w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostroż-
ności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Przy-
pomniał również jak należy zachować się w kontaktach 
z obcymi ludźmi, jak reagować w sytuacji zagrożenia, 
gdzie szukać pomocy. Sprawdził również znajomość przez 
dzieci numerów alarmowych, kiedy i w jakich sytuacjach 
możemy z nich skorzystać. Stróż prawa uświadomił rów-
nież uczniom jak ważne jest noszenie elementów odbla-
skowych. To dzięki nim jesteśmy widoczni na drodze po 
zmroku. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawa-
ne pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady zarówno 
właściwego, jak i niewłaściwego zachowania się. Dzieci 
z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, o 
czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjanta. 
Nagrodą dla dzieci za aktywne uczestnictwo w spotkaniu 
była możliwość zobaczenia i potrzymania przedmiotów 
(rekwizytów), które są niezbędne w pracy policjanta: kaj-
danki, lizak, kamizelka, pałka.

Agnieszka Cyranowska

Spotkanie z Pikselem, Miętusem i Enterem czyli 
projekt„Tu#programujeMY” w naszej szkole

Nasza szkoła bierze udział w innowacyjnym projekcie 
„Tu#programujeMY‘’ realizowanym przez Stowarzyszenie 
Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls 
Code Fun, zapewniającym wsparcie dla uczniów, nauczy-
cieli i szkół z województwa świętokrzyskiego. Projekt jest 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 
projekcie biorą udział nauczyciele edukacji wczesnoszkol-
nej oraz wszyscy uczniowie klas I-III. Celem projektu jest 
rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych uczniów, w 
szczególności z zakresu nauki i nauczania programowa-

nia. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach w czasie któ-
rych poznali zagadnienia dotyczące programowania oraz 
przygotowali się do prowadzenia zajęć z dziećmi przy uży-
ciu innowacyjnego robota i pomocy dydaktycznych.

Główną atrakcją projektu są roboty DASH, które u 
nas mają wdzięczne imiona Piksel, Miętus i Enter. Pomo-
gą one zrozumieć i opanować naszym młodym progra-
mistom trudną sztukę jaką jest programowanie. Pierwsze 
kroki z programowaniem za nami. Dzieci są zachwycone 
nowymi kolegami. Roboty zachwyciły dzieci swoimi moż-
liwościami. Dzieci dobierały robotom kolory zmieniając 
tym samym ich wygląd. Wykorzystując tablety i aplikacje 
uczniowie wydawali komendy robotom. Niestety na po-
czątku Piksel, Miętus i Enter sprawiali trochę kłopotów i 
nie zawsze robili to, czego oczekiwali mali programiści. 
Pokonanie toru przeszkód wymagało nie lada umiejętno-
ści. Jednak szybko okazało się, że już po kilku próbach 
nie ma rzeczy niemożliwych, a ćwiczenie czyni mistrza. 
Teraz nowi koledzy są bardzo grzeczni i wykonują polece-
nia bezbłędnie! Trzeba przyznać, że dzieci bardzo szybko 
opanowują nowe umiejętności i świetnie sobie radzą. Do 
zadań podchodzą z entuzjazmem i radością. Uczą się ba-
wiąc. Mamy nadzieję, że udział dzieci w takich zajęciach 
rozbudzi ich zainteresowania. Dzieci były zachwycone ta-
kimi zajęciami.

W ramach realizowanego w naszej szkole programu 
„Tu#programujeMY” 6 listopada 2019 roku uczniowie 
klas I-III wraz z wychowawcami wzięli udział w wyciecz-
ce do Kielc. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z robotyki w 
Akademii Nauki i Rozwoju " Piękny umysł". Zajęcia odby-
wały się w grupach. Jedna z grup za z klocków lego bu-
dowała robota. Potem za pomocą laptopa i specjalnego 
oprogramowania wprawiali go w ruch. Druga grupa bra-
ła udział w zajęciach ruchowych, na których wykorzystano 
interaktywny "magiczny dywan". Zabawa była przednia!

Agnieszka Cyranowska

Przedszkolaki w kinie
Kino to niezwykłe miejsce, które w parę chwil jest 

w stanie przenieść nas do świata wyobraźni. Duży ekran 
i specyficzny klimat sprawiają, że dla przedszkolaka treść 
filmu staje się wyjątkowo realistyczna, a seans na długo 
pozostaje w pamięci ale również skłania do przemyśleń 
i wyciągania wniosków.

„Chodzę do kina” to cykl starannie wyselekcjonowa-
nych filmów z różnych zakątków świata, zarówno długo-, 
jak i krótkometrażowych, które bawią i uczą. Piękne, mą-
dre, wartościowe obrazy z przekazem w pogodny sposób 
przybliżają świat. Poruszana w nich tematyka jest bliska 
dzieciom w wieku przedszkolnym, co pozwala im utoż-
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samić się z bohaterem i aktywnie współprzeżywać jego 
radości i smutki. Proponowany zestaw filmów stanowi 
idealny punkt wyjścia do tworzenia sytuacji wychowaw-
czych, rozwoju kompetencji społecznych oraz rozmów 
na takie tematy, jak uczucia i emocje (wachlarz uczuć 
kilkulatka jest bardzo szeroki, naprzemiennie poja-
wiają się chwile szczęścia, smutku, sympatii, niechęci, 
strachu, zazdrości, a nawet gniewu; dziecku nie jest ła-
two poradzić sobie z tymi uczuciami, a jeszcze trudnej 
o nich rozmawiać), czym jest przyjaźń i rodzina, two-
rzenie relacji, pomaganie kolegom, umiejętność współ-
pracy oraz identyfikowania się z cudzymi uczuciami. 
To pojęcia i wartości, których przedszkolak dopiero się 
uczy, podobnie jak bohaterowie oglądanych przez nie-
go filmów.

Towarzyszące cyklowi warsztaty plastyczne stano-
wią świetną okazję do estetycznej interpretacji filmów, 
a jednocześnie wpływają na rozwój motoryki małej 
i kreatywności

Dzieci z oddziału przedszkolnego Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Gacach Słupieckich rozpoczęły cykl 
filmów przygotowany przez Dział Edukacji - Stowarzy-
szenie Nowe Horyzonty. Są to comiesięczne spotkania 
z filmem. Pierwszym obejrzany film to „ Kacper i Emma 
– najlepsi przyjaciele”. Wszystkie dzieci były zachwyco-
ne historią ich przyjażni i z niecierpliwością czekają na 
dalsze ich przygody.

Barbara Kostera

„Pięknie Żyć”
17 i 18 pażdziernika w Gminnym Centrum Kultury 

w Łubnicach odbył się konkurs recytatorski, wokalny i 
plastyczny pod hasłem „Pięknie Żyć”. Organizatorami 
konkursu byli: Urząd Gminy w Łubnicach, Gminna Ko-
misja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Centrum Kultury. Oddział przedszkolny w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich w 
kategorii wokal reprezentowała Lenka Klimczak i Amel-
ka Kobos, konkurs recytatorski Julia Adamczak, a w ka-
tegorii plastyka: Aleksandra Pasternak, Izabela Bielat i 
Karolina Kajtek. Praca plastyczna naszej Oli Pasternak 
okazała się najlepsza i zajęła 1 miejsce. W kategorii 
wokal -2 miejsce wyśpiewała sobie Lena Klimczak , a 
3 miejsce Amelia Kobos. W recytacji 3 miejsce zajęła 
Julia Adamczak. Z klas 1-3, troje dzieci naszej szkoły 
brało udział w konkursie recytatorskim i Julia Nowak 
zajęła 3 miejsce. Cztery osoby brało udział w kategorii 
plastyka i tyle samo w kategorii wokal. Julia Pasternak 
zwyciężyła w rysunku plastycznym, a Nikola Adamczyk 
zajęła 3 miejsce w wokalu.

Klasy 4-8 w konkursie recytatorskim reprezentowało 
pięcioro uczniów i Kasia Czajka zdobyła wyróżnienie. 
W konkursie plastycznym - czworo naszych uczniów, a 
Zuzia Klimczak zdobyła 3 miejsce. Ignacy Dalczyński 
zdobył 3 miejsce w kategorii wokal. Poziom konkursu 
we wszystkich kategoriach był bardzo wysoki. Prace 
plastyczne dzieci były pomysłowe, kolorowe i estetycz-
nie wykonane. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i 
dyplomy. Pięknie zaprezentowały swoje talenty, poko-
nały swoją tremę, nieśmiałość i nabyły pewności siebie. 
Umiejętności te będą bardzo przydatne w dalszym ich 
życiu. Jesteśmy z nich dumni!!!

Barbara Kostera

Spotkanie z Bajkowym Światem i Mikołajem
6 grudnia przedszkolaki z naszej szkoły zostały dowie-

zione przez rodziców do Centrum Bajki w Pacanowie, aby 
udać się w podróż przez bajki, legendy i opowieści z ca-
łego świata. Podróż przez baśnią krainę – pełną obrazów, 
dźwięków,, barw, zaskoczeń. Dzieci były zachwycone Kró-
lewną Śnieżką, Czerwonym Kapturkiem, Koziołkiem Ma-
tołkiem, jazdą zaczarowanym pociągiem i całym baśnio-
wym światem, ale cały czas wypatrywały najważniejszego 
gościa - Świętego Mikołaja. Zmęczony, ale uśmiechnięty 
Mikołaj przybył do dzieci z olbrzymim workiem pełnym 
wspaniałych prezentów. Dzieci były zachwycone, dzięko-
wały za to, że o nich pamiętał i zapraszały go do odwie-
dzin za rok. Szkoda, że Mikołajki są tylko raz do roku!!!

Barbara Kostera

W krainie bombek
Chociaż do Bo-

żego Narodzenia 
trochę czasu, to 
uczniowie z klas I 
– III i z zerówki po-
czuli już świąteczny 
nastrój. 25 listopa-
da dzieciaki były w 
fabryce bombek w 
Staszowie. Zoba-
czyły tam, w jaki 
sposób ręcznie 
wyrabia się prze-
piękne bombki i 
ozdoby choinko-
we. Obserwowa-
ły produkcję tych 
ozdób od wydmu-
chiwania szklanej 
rurki i nadawania jej różnych form, poprzez farbowanie 
i suszenie, do zdobienia wydmuszek lakierami i brokata-
mi. Najbardziej podobały się im bombki w kształcie bał-
wanów, mikołajów, bucików oraz tropikalnych owoców. 
Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach, na których 
każdy ozdobił sobie bombkę, którą dostał na pamiątkę. 
Dzieci mogły także kupić sobie wybrane ozdoby. Czas 
spędzony na wycieczce upłynął w miłej atmosferze, gdyż 
dzieci lubią wyjazdy na których mogą coś dla siebie zro-
bić.

Zofia Gil

WYCIECZKA DO CZARNOLASU I PUŁAW – WYJĄT-
KOWE LEKCJE Z LITERATURY I HISTORII

11 października br. uczniowie naszej szkoły wyjechali 
na wycieczkę do Czarnolasu i Puław.

Czarnolas jest miejscem wyjątkowym ze względu na 
postać Jana Kochanowskiego, jednego z najwybitniej-
szych poetów okresu renesansu w Polsce. 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką przewodnik mie-
li okazję zapoznać się z życiem i twórczością poety. W 
trakcie lekcji muzealnej połączonej z prezentacją multi-
medialną i oglądaniem eksponatów zgromadzonych w 
sześciu salach można było bez wątpienia poczuć ducha 
epoki, w której żył Jan Kochanowski. Piękna jesienna po-
goda pozwoliła także na zwiedzenie malowniczego parku 
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w Czarnolesie. Uczniowie udali się do miejsca gdzie przed 
wiekami rosła słynna lipa pod którą tworzył poeta. W dniu 
dzisiejszym stoi tam obelisk oraz znajduje się „magiczny 
kamień”, na którym ponoć siedział Jan Kochanowski. Le-
genda głosi, że jeśli usiądzie się na nim, to zostanie się 
obdarzonym darem pisania poezji. Jak łatwo się domy-
ślić wszyscy uczniowie skorzystali z tej okazji. Następnym 
punktem programu było Muzeum Czartoryskich miesz-
czące się w pałacu w Puławach. Na miejscu grupa trzy-
dziestu uczniów została podzielona na dwa zespoły, które 
pod kierunkiem przewodników zostały oprowadzone po 
pałacu. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych było ciekawe 
i nietuzinkowe, ponieważ obywało się na zasadzie histo-
rycznej zabawy w detektywa. Uczniowie musieli uważnie 
słuchać przewodnika, współpracować ze sobą i wykazać 
się spostrzegawczością, aby odgadnąć hasło. Wycieczka 
do Czarnolasu i Puław była typową wycieczką edukacyj-
ną, mającą na celu uwrażliwienie uczniów na piękno po-
ezji i kształtowanie postaw patriotycznych.

Katarzyna Morawska

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
W dniach 23-27 września br. w naszej szkole obcho-

dzono Europejski Tydzień Sportu, koordynowany w Polsce 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Europejski Tydzień 
Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promo-
wać sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień 
ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się 
na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charak-
terze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. 
Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana jest pod ha-

słem #BeActive (Bądź aktywny) i ma zachęcić obywateli 
do aktywnego trybu życia. W ramach szerzenia kultury 
sportowej pośród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Gacach Słupieckich nauczyciele wychowania fizyczne-
go, biologii oraz edukacji wczesnoszkolnej, włączając się 
w obchody Europejskiego Tygodnia Sportu zorganizowa-
li 25 września Szkolny Dzień Sportu. Uczniowie klas V-VI 
według ustalonego wcześniej harmonogramu odbyli rajd 
pieszy po okolicy pokonując 5 km. Piękne okoliczności 
przyrody i sprzyjająca pogoda sprawiły, że uczestnicy raj-
du byli w doskonałych nastrojach. Jednakże Dzień Spor-
tu, to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim to 
edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdro-
wego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań 
od najwcześniejszych lat życia. Dlatego uczniowie klasy 
VIII przeprowadzili dla młodszych kolegów i koleżanek 
prelekcję na temat zdrowego trybu życia i znaczenia ak-
tywności fizycznej. Dzień zakończyła wspólna gra eduka-
cyjna, w której wzięli udział uczniowie klas IV-VIII, nato-
miast uczniowie klas I-III wykonali prace plastyczne pt. "W 
zdrowym ciele zdrowy duch".

To był wspaniały dzień, w organizację którego zaan-
gażowało się wielu uczniów i nauczycieli. Wysiłek wło-
żony w przygotowania zrekompensowały uśmiechnięte 
buzie naszych wspaniałych uczniów. Mamy nadzieję, że 
impreza przyczyniła się do wzrostu poziomu aktywności 
fizycznej wśród dzieci oraz pozostawiła same pozytywne 
wspomnienia. 

Beata Wach

HALLOWEEN I HARRY POTTER
28 października br. Szkolny Samorząd Uczniowski zor-

ganizował zabawę z okazji Halloween.

W klasach IV-VIII został ogłoszony konkurs na najlepszy 
i najbardziej pomysłowy kostium. Jury złożone z członków 
samorządu wyłoniło trzy osoby, którym przyznano dyplom 
i symboliczny słodki upominek za najciekawszy strój. Ko-
lejnym trzem osobom przyznano „słodkie wyróżnienia”. 

Tego dnia odbyło się także, wydarzenie czytelnicze 
mające zachęcić uczniów do sięgnięcia po książkę i uka-
zać ją jako pożyteczne, miłe źródło rozrywki. Przez 45 mi-
nut wyznaczone osoby spośród klas VI-VII czytali dzieło 
J.K. Rowling „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, a reszta 
uczniów zebrana na sali w ciszy i skupieniu słuchała. 

Katarzyna Morawska

RADOŚĆ w MIKOŁAJKOWY CZAS
Początek miesiąca grudnia to czas, kiedy myślimy o 

zbliżających się świętach, wspólnie spędzonych chwilach 
i niespodziankach. Mikołajkowy wyjazd do Kielc dnia 6 
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grudnia br. był taką niespodzianką. Była to niespodzian-
ka planowana i wyczekiwana. W tym dniu uczniowie klas 
IV-VIII świętowali „mikołajki” na wycieczce pod opieką 
wychowawców klas. Z tej okazji uczniowie obejrzeli film 
animowany pt. „Śnieżna paczka” z obowiązkową porcją 
popcornu. Po skończonym seansie filmowym grupa uda-
ła się na krótki spacer ulicami Kielc, odwiedzając m.in. 
pomnik Henryka Sienkiewicza. Uczniowie mogli również 
podziwiać liczne instalacje świąteczne na ulicach miasta. 
Następnie udali się do „FlySky Parku”, gdzie pod czuj-
nym okiem trenerów dbających o bezpieczeństwo spę-
dzili jedną godzinę dając upust swojej energii. Ostatnim 
punktem programu była wizyta w popularnej restauracji 
w celu uzupełnienia straconych kalorii. Wszyscy uczestnicy 
wycieczki zgodnie uznali, że wyjazd był udany i koniecznie 
należy go powtórzyć w roku następnym.

Katarzyna Morawska

PODAJ ŁAPĘ- III edycja akcji zorganizowanej przez 
Szkolne Koło Wolontariatu

W roku szkolnym 2019/2020 po raz trzeci została zor-
ganizowana zbiórka: karmy, koców, pledów i akcesoriów 
na potrzeby schroniska dla zwierząt w Strzelcach, do któ-
rego trafiają bezdomne psy z terenu gminy Łubnice. Akcja 
trwała przez miesiąc i zakończyła się z dniem 6 grudnia. 
Uczniowie i rodzice naszej szkoły hojnie wsparli ten szczyt-
ny cel mający ulżyć w cierpieniu naszym „mniejszym bra-
ciom”, jak wyrażał się o zwierzętach święty Franciszek z 
Asyżu. Szkolne Koło Wolontariatu zebrało w ten sposób 
karmę, a także koce, które posłużą szczeniakom trafiają-
cym do przytułku w Strzelcach. Wszystkie te dary zostaną 
przekazane schronisku, do którego jak co roku, wybierają 
się uczniowie klasy 8 i 7. Pobyt w tym miejscu jest dla mło-
dzieży cenny, ponieważ wyrabia w nich postawę empatii, 
uwrażliwia na krzywdę zwierząt, uczy odpowiedzialności i 
brania konsekwencji za własne czyny.

Wszystkim darczyńcom uczniom i rodzicom naszej 
szkoły składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.

Katarzyna Morawska

Ślubujemy……
Uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Ga-

cach Słupieckich bardzo cierpliwie przygotowywali się do 
tak ważnej dla nich uroczystości – Ślubowania. Dzielnie 
uczyli się tekstów, wierszy i piosenek i wytrwale ćwiczyli 
podczas prób. I wreszcie nastąpił ten upragniony dzień. 

30 października już od samego rana w klasie pano-

wała uroczysta atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszo-
klasiści, piękna i kolorowa dekoracja sali gimnastycznej, 
a wszystko po to, aby ślubowanie klasy pierwszej wypa-
dło jak najbardziej uroczyście. Dzieci były bardzo pod-
ekscytowane i odważnie przystąpiły do pierwszego dla 
nich poważnego egzaminu. Wreszcie nadszedł moment 
rozpoczęcia. Dyrektor Teresa Bigos powitała wszystkich 
zaproszonych gości: rodziców, nauczycieli, pracowników 
szkoły, uczniów i przedszkolaków, a szczególnie serdecz-
nie przywitała klasę I, której oddała głos. Dzieci wspa-
niale zaprezentowały się podczas swojego pierwszego w 
szkole występu artystycznego. Pięknie zaśpiewane piosen-
ki, aktorskie wykonanie scenek z życia szkoły były dowo-

dem, że uczniowie są gotowi, aby przyjąć ich do grona 
społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, 
w pięknych, odświętnych strojach pierwszoklasiści ślubo-
wali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość ro-
dzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor 
dokonała symbolicznego pasowania na ucznia: „Pasuję 
Cię na ucznia pierwszej klasy” – mówiła dotykając ramie-
nia każdego ucznia – jak czarodziejską różdżką. Wręczyła 
również ważny dla nich dokument – legitymację szkolną 
oraz pamiątkowy dyplom. Następnie przewodnicząca 
szkoły Anita Rogowska zapewniła uczniów o pomocy i 
opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń 
dołączyli się również rodzice, którzy obdarowali swoje po-
ciechy słodkimi rogami obfitości. Uroczystość ślubowania 
była dla pierwszoklasistów wspaniałą okazją do integracji 
z całą społecznością szkolną. Wszyscy bardzo miło i słod-
ko spędzili czas, a uczniom klasy I ten dzień na pewno 
długo pozostanie w pamięci.

Jolanta Cepil

Wycieczka do „Krówki Opatowskiej”
Korzystając z pięknej, jesiennej pogody dzieci z klas I 

– III oraz przedszkolaczki wspólnie ze swoimi paniami wy-
brały się na wycieczkę do pobliskiego Opatowa. Naszym 
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celem było zwiedzanie Zakładu cukierniczego „Krówka 
Opatowska”- producenta wyjątkowych cukierków, lubia-
nych niemal w całej Polsce, a co ciekawe ręcznie wyra-
bianych krówek. Pierwszym przystankiem była wizyta w 
Kawiarence Krówkowej. Po przybyciu na miejsce bardzo 
miłe panie zaprosiły nas na warsztaty. Na początku dzieci 
oglądały pokaz multimedialny, z którego dowiedziały się, 
jakimi metodami odbywa się produkcja krówki. Następ-
nie panie zaprezentowały krojenie i zawijanie cukierków 
w papierki. Wreszcie nadszedł czas na pokazanie swoich 
umiejętności. Każde dziecko otrzymało pokrojone już cu-
kierki i gotowe etykietki do zawijania. Zadaniem każdego 
dziecka było dokładne zawinięcie krówek. Na początku 
było troszkę trudno, ale trening czyni mistrza. Udało się 
prawidłowo zawinąć niemal wszystkie słodkości. W nagro-
dę za tak trudną pracę otrzymały słodziutkiego gofra na 
patyczku. Ummm, pyszotka! W międzyczasie można było 
dokonać zakupu krówek w różnym asortymencie: krów-
ki mleczne, waniliowe, czekoladowe, cynamonowe czy 
migdałowe. Po dłuższym pobycie w kawiarence udaliśmy 
się do zakładu produkującego krówki. Pogoda była wy-
śmienita, więc spacerkiem pokonaliśmy dwukilometrową 
trasę. Na miejscu przyglądaliśmy się hali produkcyjnej, na 
której powstaje masa krówkowa, robiona ręcznie, dlatego 
zachowuje swój niepowtarzalny smak. Jest produkowana 
z naturalnych składników - mleka krowiego, cukru, syro-
pu i tłuszczu roślinnego. A przez szybę obserwowaliśmy 
panie, które zawijają pokrojone krówki w etykietki. Tak 
gotowe cukierki pakują w kolorowe pudełka lub duże pu-
dła, które trafiają do sklepów. Z wycieczki wróciliśmy ze 
słodkościami, które później z chęcią spałaszują.

Jolanta Cepil

Niepodległa w pieśni
8 listopada br. w 101 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości odbyły się w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Gacach Słupieckich uroczystości upamiętniające to 
ważne w historii naszego państwa i narodu wydarzenie. 
Szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do 
hymnu" organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Toteż punktualnie o godzinie 11:11 cała 
społeczność szkolna w podniosłej atmosferze odśpiewała 
"Mazurka Dąbrowskiego" - cztery zwrotki i refren, a więc 
pełną wersję naszego hymnu. Następnie uczniowie klasy 
siódmej oraz dwoje uczniów z klasy szóstej zaprezento-
wało koncert pieśni patriotycznych. Można było posłuchać 
pieśni starszych, które towarzyszyły pokoleniom Polaków 

w drodze do wolnej Polski. Zabrzmiały więc m.in.: "Marsz 
Polonia", „Wojenko, wojenko" i "Pierwsza Brygada". Zapo-
mnianą nieco pieśń "Orlątko" poświęconą młodym obroń-
com Lwowa z 1918 roku wzruszająco zaśpiewał Ignacy 
Dalczyński. Długo jeszcze w uszach słuchaczy brzmiały jej 
przejmujące słowa: "Tylko mi ciebie, mamo, / Tylko mi 
Polski żal"... Chór zaprezentował również pieśni patrio-
tyczne, które powstały stosunkowo niedawno, będące wy-
razem dumy, godności i miłości ojczyzny. Zabrzmiały: " 
Żeby Polska", "Jak długo w sercach naszych" . Katarzyna 
Czajka z klasy szóstej zaśpiewała delikatnie i nastrojowo 
piękną pieśń "Polskie kwiaty" z roku 1972, która, mimo 
że nie jest tak wzniosła jak inne pieśni patriotyczne, prze-
pięknie mówi o polskiej przyrodzie i jest wyrazem miłości 
do ojczyzny. Koncert poprowadzony był w podniosłym na-
stroju, który podkreślała ciekawa scenografia wyobraża-
jąca drzewo – ojczyznę.

Po zakończeniu koncertu delegacja uczniów z klas 
siódmej i ósmej wraz z nauczycielami udała się pod po-
bliski pomnik upamiętniający powstańców styczniowych, 
którzy walczyli i zginęli w bitwie mającej miejsce pod 
Gacami i Komorowem w czerwcu 1863 roku. Młodzież 
zapaliła symboliczny znicz i wysłuchała krótkiej prelekcji 
na temat tego znaczącego wydarzenia historycznego. 
Historia toczyła sie także tu, w naszej małej Ojczyźnie, 
choć nie zawsze sobie to uświadamiamy. Oddanie czci 
powstańcom styczniowym zwróciło uwagę młodzieży na 
ten aspekt życia. Pamięć o ważnych wydarzeniach histo-
rycznych jest powinnością każdego narodu. " Naród, który 
traci pamięć, traci swą tożsamość" jak powiedział kiedyś 
znamienity Polak święty Jan Paweł II. A więc taki naród 
nie jest, nie istnieje. Uroczystość z okazji Święta Niepod-
ległości miała na celu podsycenie płomienia pamięci w 
młodym pokoleniu. Niech się pali, niech nigdy nie gaśnie.

Renata Domagała 

"Czary mary, czary mary..."
Dnia 28 listopada 2019 r. uczniowie oraz przedszko-

laki Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich 
przeniosły się w zaczarowany świat magii i wróżb. Jak co 
roku w naszej szkole odbyły się Andrzejki. Młodsze dzie-
ci bawiły się w godzinach przedpołudniowych, a starsze 
po południu. Dobrym tancerzom nie przeszkadzała pora 
dnia. Wszyscy tańczyli w rytm starszych i najnowszych 
przebojów. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
tradycyjne andrzejkowe wróżby, które przygotowała kla-
sa VIII. Każde dziecko miało możliwość poznania swojej 
wróżby na bliższą i dalszą przyszłość, oczywiście z „przy-
mrużeniem oka”. Czas pomiędzy wróżbami i tańcem 
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urozmaicił poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom 
wielu niezwykłych przeżyć i emocji. Radości, uśmiechu 
było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następ-
ny imprezowy wieczór - zabawę choinkową.

Zofia Gil

Przybądź do nas Mikołaju!
6 grudnia jak co roku do naszej szkoły przybył wy-

czekiwany Św. Mikołaj. Przyniósł ze sobą prezenty dla 
wszystkich grzecznych dzieci z klas I – III. Nie zapomniał 

także o przedszkolakach. Z nimi spotkał się w Centrum 
Bajki w Pacanowie. Uczniowie młodszych klas z radością 
powitały miłego gościa. Zaśpiewali mu piosenki mikołaj-
kowe i świąteczne. Występ udał się znakomicie. Mikołaj 
oczarowany popisami dzieci rozwiązał worek z prezen-
tami. Wszyscy byli zadowoleni z otrzymanych podarun-
ków. Uczniowie podziękowali Św. Mikołajowi za prezenty. 
Tak byli zajęci rozpakowaniem podarunków, że nawet nie 
wiedzieli dokąd wyruszył z naszej szkoły. Myślę jednak, 
że to nie ma znaczenia, bo za rok zawita znów w nasze 
progi. 

Zofia Gil

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

Święto Odzyskania Niepodległości 
13 listopada br. w PSP w Wilkowej odbyła się akade-

mia z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Akademia przede wszystkim miała przypo-
mnieć najważniejsze wydarzenia historyczne. W skrócie 
zobrazowała początki państwa polskiego oraz sytuację 
polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem 
przez nasz kraj niepodległości. Jednak największy na-
cisk położyła na ukazanie ducha narodu polskiego, któ-
ry w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą 
walki za Ojczyznę. Podczas uroczystości przypomniano 
daty najważniejszych powstań narodowych, podkreśla-
jąc wkład ich uczestników. Uczniowie klasy IV recytowali 
wiersze, a chór szkolny śpiewał pieśni patriotyczne. Nad 
całością występu czuwała pani Barbara Siepka, a oprawę 
muzyczną przygotowała pani Grażyna Żak. 

Barbara Siepka

Dzień Edukacji Narodowej
11 października br. odbyła się uroczystość z oka-

zji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień ten jest corocznym 
świętem nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i 
uczniów. Tym razem dzieci pod kierunkiem Grażyny Żak 
podarowały zaproszonym gościom prezent w postaci baj-
kowego przedstawienia pt. ,,Śpiąca Królewna”. Widowi-
sko oparte na motywach znanej baśni, pięknie odegrane 
przez aktorów z klasy III i IV, oprawione wyjątkową muzy-
ką, wywołało wśród widowni wiele wzruszeń. Wesoły ta-
niec błaznów ,,Choco, choco” wykonali uczniowie V kla-
sy. Spektakl zakończył się wspaniałym weselnym tańcem i 

owacją publiczności. Dyrektor Beata Szczęsna podzięko-
wała młodym aktorom, a wszystkim pracownikom, byłym 
i obecnym złożyła serdeczne życzenia. Było nam bardzo 
miło gościć w naszej szkole emerytowanych pracowników 
– panią Bogusławę Strzępek, panią Zofię Bolon, panią 
Antoninę Kotlarz, panią Zdzisławę Tomalską. 

Grażyna Żak

WIZYTA POLICJANTÓW W NASZEJ SZKOLE
23 października naszą szkołę odwiedzili policjanci 

z Komisariatu Policji w Połańcu. Tematem przewodnim 
spotkania z przedszkolakami oraz z uczniami klas I - III 
było bezpieczeństwo dzieci. Uczniowie mieli okazję przy-
pomnieć sobie zasady prawidłowego poruszania się pie-
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szych po drodze, utrwalić numery alarmowe oraz znajo-
mość znaków drogowych. Policjanci zwrócili uwagę na 
korzyści wynikające z noszenia odblasków i kamizelek 
odblaskowych. Dzieci otrzymały wskazówki, jak zachować 
się w sytuacji spotkania osoby obcej aby uniknąć niebez-
pieczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się pre-
zentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas 
wykonywania pracy policjanta. Całe spotkanie przebiega-
ło w miłej atmosferze, a dzieci czynnie w nim uczestniczyły. 

Izabela Nowak

Ślubowanie uczniów klasy I 
Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna 

uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. To niezwykłe 
wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 10 paź-
dziernika br. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed 
pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być 
dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i na-
uką sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. Po złoże-
niu ślubowania dyrektor Beata Szczęsna dokonała sym-
bolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem jak 
czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Zanim 
jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności 
szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szko-
le nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci 
przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności w in-

scenizacji zatytułowanej „W Królestwie Króla Kredkosa". 
Po zakończonej inscenizacji Król Kredkos - uczeń III klasy 
potwierdził, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin 
pierwszoklasistów". Pani dyrektor wręczyła uczniom dy-
plomy, Samorząd Uczniowski drobne upominki, a rodzice 
„róg obfitości". Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszo-
ne na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Cała uroczystość przebiegała pod czujnym okiem wycho-
wawczyni klasy pierwszej Ewy Podsiadłej.

Ewa Podsiadła

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

„Z uśmiechem człowiek podwaja swoje możliwości” 
Dzień Życzliwości w PSP w Łubnicach

A gdyby tak przyjąć, że w każdym z nas drzemią nie-
wyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać 
komuś bezinteresowną życzliwość? Tym bardziej, że by-
cie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życz-
liwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko 
obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, 
który ją okazuje.

 Dlatego właśnie włączyliśmy się w obchody Międzyna-
rodowego Dnia Życzliwości. Przygotowaliśmy się solidnie 
do tego święta. W szkole zrobiło się kolorowo i radośnie, 
pojawiły się wesołe buźki i sentencje, plakaty i gazetki . 
Starsze uczennice przeprowadziły w przedszkolu zajęcia 
w oparciu o „Bajkę 
o ciepłym i pucha-
tym”, na lekcjach 
r o zmaw ia l i śmy 
o życzliwości. W 
szkole działała 
także poczta, któ-
ra przez kilka dni 
przyjmowała wła-
snoręcznie wy-
konane kartki z 
pozdrowieniami i 
serdecznościami. 
Ogromnym za-
interesowaniem 
cieszyło się drzew-
ko życzliwości, 
na którym każdy 

mógł zawiesić listki z miłymi słowami, pozytywnymi myśla-
mi i życzeniami. Był to naprawdę radosny dzień i pokazał 
wszystkim, jak miło jest być miłym. Każdy potrzebuje prze-
cież dobrego słowa i uśmiechu - a pozytywna energia, 
którą damy innym, wróci do nas! 

Dziękuję bardzo klasie VII, która wspaniale przygo-
towała Dzień Życzliwości. Serdeczności dla Aleksandry 
Marynczak, Martyny Mądrej, Amelii Szałach, Amelii Adaś, 
Mai Stępień, Wojtka Machniaka i Rafała Bednarskiego.

Joanna Kotlarz 

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom,

którzy zaangażowali się w przygotowanie 
kiermaszu mikołajkowego.

Dziękujemy uczniom, pracownikom szkoły, instytucji, 
sklepów oraz mieszkańcom Łubnic za wsparcie naszej 

corocznej akcji.
Dzięki Państwa dobremu sercu zebraliśmy 

784 zł 40 gr. 
Za tę kwotę kupimy prezenty, które przekażemy pod-

opiecznym Domu Dziecka w Pacanowie.
Dziękujemy!

Samorząd Uczniowski PSP w Łubnicach 

Dziękuję uczennicom zaangażowanym w przygoto-
wanie kiermaszu, przewodniczącej samorządu Oli 

Marynczak oraz Martynie Mądrej, Oli Kobos, Kindze 
Górnicz, Mai Stępień, Amelii Szałach

Opiekunka SU Joanna Kotlarz
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PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 

„PIĘKNIE ŻYĆ...”

Turniej Halowej Piłki Nożnej
9 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Łubnicach został rozegrany I Turniej Halowej Piłki Nożnej 
drużyn mieszanych. W rywalizacji wzięły udział szkoły z 
terenu naszej gminy. Wszystkie mecze zostały rozegrane 
na bardzo wysokim poziomie, a cały turniej cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. 

I miejsce – SP w Budziskach, II miejsce - SP Łubnice, 
III miejsce - SP Wilkowa, IV miejsce - SP Gace Słupieckie

17 października br. w Staszowie odbył się Powiatowy 
Turniej Piłki Nożnej dziewcząt klas 4-6. W zawodach wzię-
ło udział 6 szkół. Drużyna PSP w Łubnicach uplasowała się 
na IV pozycji. Walka była zacięta do ostatniego gwizdka. 
Gratulujemy dziewczętom walki. Drużyna w składzie: Ju-
lia Imiołek, Natalia Szczepanek, Zuzanna Kopeć, Klaudia 
Kopeć, Julia Sęk, Aleksandra Bajor, Magdalena Nogacka, 
Matylda Śmist, Weronika Strzałka, Zuzanna Walęzak.

Aneta Wójtowicz

KULTURA

EDUKACJA

W dniach 17 i 18 październi-
ka br. w Centrum Kultury w Łub-
nicach odbył się przegląd arty-
styczny „Pięknie Żyć...” corocznie 
organizowany przez Urząd Gminy 
w Łubnicach, Gminną Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Cen-
trum Kultury w Łubnicach.

Celem przeglądu było zaprezen-
towanie zdolności scenicznych dzieci 
i młodzieży, wymiana wiedzy i do-
świadczeń oraz integracja uczniów 
z terenu gminy, jak również zachę-
cenie młodych ludzi do aktywnego i 
twórczego życia. Tematem przeglądu 
były prezentacje wokalne i recytator-
skie, a także prace plastyczne nawią-
zujące do hasła konkursu. Uczestni-
cy przeglądu mieli okazję obejrzeć 
spektakle zaprezentowane przez 
aktorów Teatru Edukacji i Profilak-
tyki „Maska” w Krakowie, mówiące 
o bezpieczeństwie na drodze i szko-
dliwości używania środków odurza-
jących.  

Konkurs został przeprowadzony 

w trzech kategoriach wiekowych: 
przedszkole, klasy 1-3 i klasy 4-8 
szkoły podstawowej. Występy sce-
niczne oraz prace plastyczne mło-
dych artystów oceniała komisja kon-
kursowa w składzie przewodniczący 

Kamil Kondek oraz członkowie ko-
misji: Janina Trela, Aneta Śmiszek 
oraz st. asp. Damian Nowiński.  Ko-
misja biorąc pod uwagę walory arty-
styczne, pomysłowość, zaangażowa-
nie, dobór rekwizytów oraz strojów 
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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.

Wszyscy uczestnicy zasłużyli na 
wyrazy uznania i gratulacje za od-
wagę, trud i przedstawienie własnej, 
oryginalnej interpretacji przygotowa-
nych utworów i prac. 

Szczególne gratulacje kierujemy w 
stronę uczniów i grona pedagogicz-
nego Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wilkowej i Gacach Słupieckich, 
gdzie mieliśmy przyjemność prze-
kazać największą liczbę dyplomów 
za zdobyte miejsca i wyróżnienia. 
Laureaci poszczególnych konkursów 
tematycznych otrzymali dyplomy i 
nagrody ufundowane przez organi-
zatorów. Poniżej przedstawiany listę 
tegorocznych zwycięzców. 

Kategoria przedszkole:
Recytacja:

I miejsce – Magdalena Mazanka, 
PSP Wilkowa
II miejsce – Zuzanna Gil, PSP Łub-
nice
III miejsce – Julia Adamczak, PSP 
Gace Słupieckie

Wokal:
I miejsce – Amelia Godzwon, PSP 
Łubnice
II miejsce – Lena Klimczak, PSP 
Gace Słupieckie
III miejsce – Amelia Kobos, PSP 
Gace Słupieckie

Plastyka:
I miejsce – Aleksandra Pasternak, 
PSP Gace Słupieckie
II miejsce – Wiktor Irla, PSP Wilkowa
III miejsce – Lidia Imiołek, PSP 
Łubnice

Kategoria klas 1-3 szkoły pod-
stawowej:

Recytacja:
I miejsce – Lena Lipska, PSP Łubnice
II miejsce – Jakub Baran, PSP Łubnice
III miejsce – Julia Nowak, PSP Gace 
Słupieckie

Wokal: 

I miejsce – Patrycja Krawczyk, PSP 
Wilkowa
II miejsce – Zuzanna Nalepa, PSP 
Wilkowa
III miejsce – Nikola Adamczyk, PSP 
Gace Słupieckie

Plastyka:
I miejsce – Amelia Walęzak, PSP 

KULTURA
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Łubnice 
II miejsce – Julia Pasternak, PSP Gace 
Słupieckie
III miejsce – Filip Witek, PSP Łubnice 

Kategoria klas 4-8 szkoły pod-
stawowej:

Recytacja:
I miejsce – Vanessa Woś, PSP Wilko-
wa
II miejsce – Aleksandra Kobos, PSP 

Łubnice 
III miejsce – Wiktoria Pieńkos, PSP 
Łubnice  
Wyróżnienie – Katarzyna Czajka, 
PSP Gace Słupieckie i Igor Oleś, PSP 
Budziska

Wokal:
I miejsce – Maja Krawczyk, PSP Wil-
kowa
II miejsce – Ignacy Dalczyński, PSP 
Gace Słupieckie 

III miejsce – Roksana Nowak, PSP 
Wilkowa
Wyróżnienie – Zuzanna Brzoza, PSP 
Wilkowa

Plastyka:
I miejsce – Nikola Pytko, PSP Wilkowa
II miejsce – Natalia Bolon, PSP Wil-
kowa
III miejsce – Zuzanna Klimczak, PSP 
Gace Słupieckie

Aneta Śmiszek

WYJAZD DO KRAKOWA
Kraków, zwany często grodem 

Kraka to magiczna stolica Mało-
polski i historyczna stolica Polski 
- tętniące serce naszego kraju 
uznawane za najpiękniejszy ośro-
dek miejski. 

Aby się o tym przekonać,  26 paź-
dziernika kilkunastoosobowa grupa z 
Łubnic przeszła najbardziej znaną, a 
przy tym najpiękniejszą trasą w Krako-
wie – Drogą Królewską, biegnącą od 
Barbakanu poprzez Rynek, na Wawel, 
który stanowi nie perełkę, a diament 
wśród polskich zabytków historii.  Za-
mek Królewski to kawał polskiej hi-
storii, siedziba władców polskich, a 
także ich nekropolia, symbol polskiej 
kultury i tradycji. 
Po kilkugodzin-
nym zwiedzaniu 
Zamku nadszedł 
czas na Rynek w 
Krakowie - jeden 
z największych i 
najpiękniejszych 
Rynków w Euro-
pie, z Sukienni-
cami w miejscu 
centralnym, Ko-
ściołem Mariac-
kim i zabytkowy-
mi kamienicami, 
został wytyczony 
w XIII wieku i od 
tego czasu pozo-
staje centralnym 
punktem miasta, 
bijącym sercem 
Krakowa. Stosun-
kowo często się 
zdarza, że turysta 
ma do dyspozycji 
kilka godzin na 
zwiedzenie mia-
sta, którego obej-
rzenie zajmuje 

tydzień, albo trzy dni na poznanie 
miejsca wartego eksplorowania przez 
wiele miesięcy. 

Przyjezdny zdaje się wtedy na 
wskazówki przypadkowych dorad-
ców lub pośpiesznie wertuje prze-
wodnik i próbuje wszystko, choćby 
z daleka, zobaczyć. Takie zwiedza-
nie pozostawia mgliste, przyćmione 
zmęczeniem wspomnienia i uczu-
cie niedosytu. My również pomimo 
intensywnego zwiedzania czuliśmy 
pewien niedosyt, dlatego też zorga-
nizowaliśmy trzy tygodnie później 
kolejny wyjazd dla kilkunastooso-
bowej grupy do magicznego Krako-
wa. Tym razem do Teatru BAGATELA 
na spektakl ,,Kłamstwo...o miłości". 

Zdrady są w związku dusz wiernych 
nieznane – pisał Szekspir. Ale prze-
cież ciało nie dusza, prawda? Więc 
romans pozamałżeński nie będzie 
zdradą, jeśli wciąż kochamy swoją 
drugą połowę? Czy będzie? I przy-
znawać się do niego? Może lepiej 
nie? Zwłaszcza gdy romansujemy z 
żoną/mężem przyjaciela/przyjaciół-
ki? Zdradzający i zdradzani boha-
terowie ,,Prawdy" Floriana Zellera 
powracają w równie błyskotliwym 
,,Kłamstwie". Powikłane wzajemnie 
romanse dwóch zaprzyjaźnionych 
małżeństw zostały przez publiczność 
zgromadzoną w teatrze przyjęte en-
tuzjastycznie. Inteligentne połączenie 
komizmu i refleksji to wciąż dobra 
recepta na udaną komedię. 

Aleksandra Stachniak

KULTURA
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ŚWIATOWY DZIEŃ 
PLUSZOWEGO MISIA 
Na uroczystość przybyli licznie 

uczniowie klas „ 0” - III  ze Szkoły 
Podstawowej z Budzisk i przedszko-
laki ze Szkoły Podstawowej z Łubnic 
wraz z opiekunami, i  oczywiście ze 
swoimi misiami. W programie były: 
bajkowe opowieści, misiowe zaba-
wy,  warsztaty  plastyczne, na za-
kończenie dzieci otrzymały słodki 
poczęstunek -małe co nie co. Do-
datkową atrakcją była fotobudka z 
Misiem, w której robiono pamiąt-
kowe zdjęcia. Ten dzień przyniósł 
dzieciom wiele  radości, uśmiechu 
i zabawy. Nic dziwnego, ponieważ  
Święto to jest bardzo sympatyczne i 

Roczny kalendarz pełen jest fantastycznych dat i dni do świętowania- 
wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Dzień Pluszowego Misia. Z 
tej oto okazji 27 listopada Centrum Kultury w Łubnicach zorganizowało 
urodziny Misia. 

coraz powszechniej obchodzone na 
całym świecie. Pluszowy miś swą an-
gielską nazwę „Teddy” zawdzięcza 
Theodorowi Roosveltowi, który 100 
lat temu był prezydentem Ameryki. 
Jego pasją były polowania na niedź-
wiedzie, które nieustannie śledziła 
ówczesna prasa. W 1902 r. pewien 
sprzedawca zabawek zobaczył w ga-
zecie rysunek, na którym prezydent 
nie ma ochoty już polować, nie chce 
skrzywdzić niedźwiadka. Stworzo-
na pod wpływem tego rysunku za-
bawka otrzymała imię Teddy, które 
jest zdrobnieniem imienia Theodor. 
Popularność  maskotki sprawiła, że 

zaczęto ją chętnie wykorzystywać w 
powstających bajkach dla dzieci. W 
Polsce również narodzili się nowi 
pluszowi bohaterowie np. Miś Usza-
tek czy Miś Coralgol.  Wszystkie, 
choć wyglądem różniły się od siebie, 
były pluszowymi niedźwiadkami.  Po-
nadczasowość  pluszowych misiów 
sprawiła, że bajki są chętnie oglą-
dane przez kolejne pokolenia dzieci. 
Sam pluszak jest ponadto symbolem 
dobra, miłości, ciepła, łagodności i 
opiekuńczości, czyli tego, czego jako 
ludzie  bardzo pragniemy. Nic dziw-
nego, że pluszowe misie z dzieciń-
stwa często towarzyszą nam również 
w dorosłym życiu i są chętnie wybie-
rane jako maskotki uświetniające 
różne miejsca czy uroczystości. Dziś 
pluszowy miś to kultowa zabawka na 
całym świecie i mimo upływające-
go czasu oraz pojawiania się coraz 
bardziej nowoczesnych rozrywek dla 
dzieci, bywa największym przyjacie-
lem dziecka.

Ewa Murdza

KULTURA
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NAGRODA MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

DLA CENTRUM KULTURY

KRASZEWSKI. 
KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019

Miło nam poinformować Pań-
stwa o nagrodzie Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego 
jaką otrzymało Centrum Kultu-
ry za akcję "Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwie wakacje". 
Wzorem lat ubiegłych Wojewódz-
ka Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego zorganizowała XVII 
edycję. 

Pod takim hasłem organizator 
pragnie kontynuować konkurs dla 
lokalnych społeczności na przygoto-
wanie najbardziej efektywnej formy 
spędzania wolnego czasu dla dzieci 
szczególnie z małych miejscowości, 
które nie wyjeżdżają na wakacje, 
lecz często pomagają rodzicom w 
pracach polowych lub pozostają 

bez opieki. Centrum Kultury w Łub-
nicach organizując akcję ,,Lato z 
kulturą" zgłosiło się do konkursu, by 
nietylko pokazać bogatą ofertę dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Łubnice, ale również propagować 
bezpieczne spędzanie czasu wol-
nego. Do tegorocznego konkursu 
aplikowało 20 podmiotów. Komi-
sja konkursowa po szczegółowym 
zapoznaniu się ze sprawozdaniami 
w szczególności pod kątem speł-
nienia warunków konkursowych za-
wartych w regulaminie konkursu, a 
także z informacjami członków ko-
misji, którzy osobiście uczestniczyli 
w realizowanych działaniach kon-
kursowych w terenie, postanowiło 
przyznać I miejsce Centrum Kultury 
w Łubnicach- Nagroda Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, II 

miejsce- Nagrodę Wojewody Świę-
tokrzyskiego otrzymało Centrum 
Kultury i Sportu w Chęcinach, a III 
miejsce- Nagroda Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach 
otrzymał Caritas Diecezji Kielec-
kiej- Ognisko Wychowawcze w Ję-
drzejowie. Wyróżnienie za wiele no-
watorskich działań prowadzonych 
na rzecz pomocy przedmedycznej 
, bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, bezpieczeństwa ogólnego 
oraz właściwych zachowan dzieci 
otrzymali Ratownicy znad Sanicy w 
Śladkowie Małym. Uroczyste zakoń-
czenie i podsumowanie konkursu 
oraz wręczenie cennych nagród i 
upominków odbyło się 17 grudnia 
br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego w Kielcach. To dla nas 
ogromne wyróżnienie, które mobili-
zuje nas do jeszcze większej pracy, 
tak by dzieci i młodzież mogła nie 
tylko spędzać aktywnie i ciekawie 
czas wolny, ale przede wszystkim 
bezpiecznie. Dziękujemy!!!

Aleksandra Stachniak

Program „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek 2019” zo-
stał stworzony z myślą o rozwoju 
bibliotek publicznych. Chodzi 
przede wszystkim o to, by biblio-
teki przekształcały się w centra 
integrujące lokalne społeczności 
i odpowiadały na oczekiwania 
różnych grup wiekowych.

Program „Kraszewski. Kompute-
ry dla bibliotek 2019” realizuje na-
stępujące cele:

- podniesienie standardu bi-
bliotek poprzez wyposażenie ich w 
nowoczesny sprzęt komputerowy 
umożliwiający korzystanie z zaso-
bów cyfrowych, a bibliotekarzom 
katalogowanie zbiorów bibliotecz-
nych i udostępnianie ich online;

- zwiększenie poziomu atrakcyj-
ności usług bibliotecznych, poprzez 
odpowiednie wyposażenie biblio-
tek.

W ramach programu finansowa-
ne są zadania dla trzech grup wnio-
skodawców:

1. Nie posiadających elektro-
nicznego katalogu książek.

2. Nie posiadających elektro-
nicznego katalogu książek udostęp-

nionego online oraz automatyczne-
go wypożyczania zbiorów .

3. Udostępniających 100% elek-
tronicznego katalogu książek onli-
ne.

Program „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek 2019” jest szóstą 
edycją programu, poprzednie zre-
alizowano w latach 2012, 2013, 
2015, 2016 oraz 2017.

W ramach programu Centrum 
Kultury w Łubnicach złożyło wnio-
sek o dofinansowanie zadania jako 
jedno ze 883 wnioskodawców. Do 
dofinansowania zakwalifikowanych 

zostało 113 wniosków.
Jesteśmy wśród ,,szczęśliwców", 

którzy dzięki dofinansowaniu In-
stytutu Książki, zakupili w ramach 
projektu 2 komputery stacjonarne 
i 2 komputery przenośne, zasilacze 
awaryjne UPS, dysk zewnętrzny i 
urządzenie wielofunkcyjne lasero-
we. Łączna wartość projektu wyno-
si 18856,00 zł, w tym 15607,00 zł 
stanowi dofinansowanie Instytutu 
Książki, a 3249,00 zł finansowy 
wkład własny instytucji. 

Aleksandra Stachniak
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BARWY JESIENI 
WYSTAWA MALARSTWA 

JADWIGI KOTLARZ

„MAŁA KSIĄŻKA- 
WIELKI CZŁOWIEK” 

W okresie jesiennym od 15 
października do połowy listopada 
gościła w naszym Centrum Kul-
tury wystawa prac malarskich 
Jadwigi Kotlarz.

Barwy jesieni, bo tak zatytułowa-
na była wystawa, to  przepiękne ob-
razy, o których powstaniu mieliśmy 
możliwość dowiedzieć się 25 paź-
dziernika na spotkaniu z twórczynią 
Panią Jadwigą. Spotkanie upłynęło 
w bardzo miłej atmosferze, kame-
ralnie, niemal rodzinnie. 

Artystka ciekawie opowiadała o 
sobie, rodzinie, malarstwie, które 
stało się pasją jej całego życia.

Przez wiele lat dawała swoje ser-
ce dzieciom, pracując jako dyrektor 
Przedszkola w Mostkach. Po przej-
ściu na emeryturę całkowicie po-
święciła się swojej malarskiej pasji, 
a miejsce dzieci w sercu na co dzień 
wypełniły obrazy.

Urodziła się w Rytwianach w 
1943 roku. Pochodzi z rodziny 
uzdolnionej plastycznie i muzycznie. 
Zdolności plastyczne pojawiły się 
już w młodzieńczych latach i zostały 
znakomicie wykorzystane w pracy 
pedagoga, lecz dopiero po przej-
ściu na emeryturę pasja zdomino-
wała jej życie.

Obecnie mieszka i tworzy w 
Staszowie, jest także uczestnikiem 
licznych plenerów wyjazdowych, 
uczestniczy w warsztatach, sama 
bardzo chętnie dzieli się swoją wie-
dzą z innymi.

Jest członkinią Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków Świętokrzyskich 
w Kielcach, Klubu Artystów Plasty-
ków KAP 65, Towarzystwa Sztuk 
Pięknych w Kielcach oraz Stowarzy-

szenia Miłośników 
Pustelni Złotego 
Lasu w Rytwia-
nach.

Żadna z tech-
nik plastycznych, 
jak sama mówi, 
nie jest jej obca. 
Liczne jej prace 
zdobią wnętrza 
kościołów w Sta-
szowie, Oglę-
dowie, Małkini. 
Najwięcej jednak 
obrazów malar-
ki znajduje się w 
Klasztorze w Ry-
twianach. - Do-
brze czuję się 
w oleju, akryli, 
akwareli.  Malu-
ję także pejzaże, 
kwiaty, martwą 
naturę i portrety-
-zwłaszcza dzieci.

Ale to nie 
wszystko, bo pani 
Jadwiga maluje 
także na szkle, ha-
ftuje, układa kom-
pozycje kwiatowe i 
wykonuje ozdoby świąteczne. Swoją 
pasją dzieli się z dziećmi i młodzie-
żą. Mimo że przebywa na emerytu-
rze, nie zerwała kontaktu z przed-
szkolakami. Uczestniczy ona w wielu 
spotkaniach artystycznych, zarów-

no w przedszkolach, jak i szkołach. 
Często także gości ich we własnym 
mieszkaniu. Opowiada o swojej pa-
sji, dzieli się swoim doświadczeniem, 
"zaraża" sztuką.

Mariusz Bolon

Kampania „Mała książka – 
wielki człowiek” przypomina o 
korzyściach wynikających z czy-
tania już od pierwszych miesię-
cy życia dziecka. Ma zachęcać 
rodziców do jak najczęstszego 
spędzania czasu z dzieckiem na 
wspólnym czytaniu i zabawie z 
książką, a także do wyrabiania 
w dziecku nawyku czytelniczego 
przez regularne wizyty w biblio-
tece. 

Gminna Biblioteka w Łubnicach 
zaprasza do bezpłatnego udziału 
w projekcie wszystkie dzieci w wie-

ku od 3 do 6 lat wraz z rodzicami. 
Wydaliśmy już blisko 35 wyprawek, 
następne czekają na Was. Na start 
po zapisaniu się do biblioteki każde 
dziecko otrzymuje książeczkę oraz 1 
naklejkę. Po zebraniu 10 naklejek 
czytelnicy dostają dyplom oraz  nie-
spodziankę. 

Przed Świętami warto pomyśleć 
nie tylko o prezentach pod choinkę, 
ale i o najwspanialszym prezencie, 

jaki możemy dać naszemu dziec-
ku. To czas który mu poświecimy na 
wspólne czytanie książki, i miłość do 
literatury, która pozostanie na całe 
życie. Mamy nadzieję, że już niedłu-
go kolejne dzieci rozpoczną swoją 
przygodę z książką i czytaniem, i 
wraz z rodzicami staną się stałymi 
bywalcami bibliotek! 

Ewa Murdza
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NOWOŚCI 
W BIBLIOTECE

Dzięki naszemu udziałowi w 
Programie Biblioteki Narodowej 
„Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek” Gminna Biblioteka 
w Łubnicach otrzymała dotację 
3560 złotych, w tym 1780 złotych 
pochodziło ze środków Centrum 
Kultury w Łubnicach. Celem pro-
gramu, realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa na lata 2014 – 
2020 jest wzbogacenie i odno-
wienie księgozbiorów  polskich 
bibliotek publicznych poprzez 
stały dopływ nowości wydawni-
czych, możliwość  systematycz-
nego aktualizowania zasobów, 
a w konsekwencji zwiększenie 
oferty czytelniczej dla użytkow-
ników bibliotek. Zakupiliśmy 
przeszło 100 woluminów nowo-
ści dla starszych, młodszych i 
najmłodszych czytelników. W na-
szej ofercie między innymi zna-
lazły się:

Baśniobór- Brandon Mull
P i e r w s z e 

miejsce na liście 
książkowych be-
stsellerów dla 
dzieci „The New 
York Timesa"! 
Kendra i Seth zo-
stają wysłani na 
dwa tygodnie do 
dziadka. I wcale 
nie są zadowole-

ni. Na przywitanie dostają mnóstwo 
przestróg. Dzieci nie mają pojęcia, 
że ten dziwny staruszek jest strażni-
kiem tajemniczego Baśnioboru. W 
pilnowanym przez niego lesie żyją 
ze sobą w zgodzie zachłanne trolle, 
figlarne satyry, zgryźliwe czarow-
nice, psotne chochliki i zazdrosne 
wróżki. Rodzeństwo, zlekceważyw-
szy zakazy dziadka, uwalnia groźne 
siły zła, którym teraz trzeba stawić 
czoło. By uratować rodzinę, Baśnio-
bór, a może nawet cały świat, Ken-
dra będzie musiała zdobyć się na 
to, czego obawia się najbardziej...
Jeśli dołączysz do Kendry i Setha, 
wiedz, że to dopiero początek ich 
przygód! Na półkach naszej biblio-
teki znajdziesz pozostałe tomy.

Siedem sióstr - Lucinda Riley
Nastrojowa, 

pełna magii 
saga rodzin-
na. Sześć sióstr. 
Choć urodziły 
się na różnych 
kontynentach, 
wychowały się 
w bajecznej po-
siadłości Atlantis 
na prywatnym 

półwyspie Jeziora Genewskiego. 
Adopcyjny ojciec, nazywany przez 
nie Pa Saltem, nadał im imiona mi-
tycznych Plejad. Każda ułożyła so-
bie życie po swojemu i rzadko mają 
okazję spotkać się wszystkie razem. 
Do domu ściąga je niespodziewa-
na śmierć ojca, który zostawił każ-
dej list i wskazówki mogące im po-
móc w odkryciu własnych korzeni. 
I w odnalezieniu odpowiedzi na py-
tanie, co się stało z siódmą siostrą. 
Maja, najstarsza z sióstr, idąc za 
wskazówkami Pa Salta, dociera do 
Rio de Janeiro, gdzie przystojny bra-
zylijski pisarz pokazuje jej uroki mia-
sta i pomaga odkryć zagmatwaną 
przeszłość jej rodziny. Osiemdziesiąt 
lat wcześniej jej prababka Izabela, 
córka plantatora kawy, na życzenie 
ojca zaręczyła się z arystokratą, któ-
rego nie kochała. Narzeczony był 
na tyle wspaniałomyślny, ze zgodził 
się na jej wyjazd z przyjaciółka do 
Paryża. W tętniącym życiem Mieście 
Światła spragniona przygód dziew-
czyna spotkała ambitnego młodego 
rzeźbiarza. I poczuła, ze nic już nie 
będzie takie jak wcześniej.

Czy historia prababki i matki po-
zwoli Mai odnaleźć drogę do własne-
go szczęścia?

Kupiona i sprzedana
- Megan Stephens

To zdarzyło się 
naprawdę…Czter-
nastoletnia An-
gielka zakochała 
się i zaufała. A on 
sprzedał ją han-
dlarzowi ludźmi! 

Czternastolet-
nia Megan Ste-

phens podczas wakacji w Grecji za-
kochała się w dorosłym Albańczyku. 
Została z ukochanym w Grecji, a jej 
matka wróciła do Anglii.

Gehenna trwała sześć lat! On 
zmusił ją do prostytucji, a potem 
sprzedał handlarzowi ludźmi. Megan 
przeżyła horror. Przechodziła z rąk do 
rąk. Trafiała do kolejnych domów pu-
blicznych...

Bita, gwałcona i poniżana, była 
zbyt zastraszona, by szukać pomo-
cy. W końcu znalazła się w szpitalu. 
Tam życzliwi ludzie uratowali jej ży-
cie. Niewiarygodne! W tym samym 
czasie matka przeprowadziła się do 
Grecji i nie miała pojęcia, jaki los 
spotkał jej córkę… To dzieje się w 
dzisiejszej Europie! Megan opisała 
drastyczne szczegóły swojego losu 
seksualnej niewolnicy, by przestrzec 
inne naiwne dziewczyny, gotowe 
pójść w nieznane za głosem serca. 
Historia Megan jest przerażająca. 
Przeraża nie tylko sadystyczna prze-
moc, jakiej doświadczyła, ale też to, 
jak łatwo dała się wciągnąć w spiralę 
deprawacji i jak trudno było jej się z 
tego wyrwać.

Niedokończona baśń 
- Dorota Gąsiorowska

Julia nosi w 
sobie ogrom-
ny ból – straci-
ła ukochane-
go mężczyznę i 
sama wychowuje 
pięcioletnią có-
reczkę. Życie jed-
nak daje jej nie-
zwykłą szansę. 
Kobieta zostaje 

asystentką Susanne Benoit, słynnej 
francuskiej pisarki, której twórczość 
przez lata podziwiała. Wkrótce wy-
ruszą razem w podróż do magicznej 
Akwitanii. Tam okaże się, że Susanne 
również skrywa w sercu bolesną ta-
jemnicę. 

Julia stanie przed trudnym wybo-
rem – będzie musiała zdecydować, 
czy powinna posłuchać głosu serca, 
czy też postąpić tak, żeby nikogo nie 
zranić. Przy okazji spróbuje rozwi-
kłać zagadkę pewnej średniowiecz-
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nej księgi, na której kartach spisano 
zapierającą dech w piersiach historię 
niespełnionej miłości, od stuleci cze-
kającą na szczęśliwe zakończenie. 
Ale czy Julia będzie potrafiła napisać 
własną baśń, piękniejszą niż te skry-
wane przez tajemnicze księgi i ka-
mienne mury akwitańskich zamków?

My, superimigranci
- Emilia Smechowski
Emilia była jeszcze Emilką, kiedy 

jej rodzice wsadzili ją do samochodu 
i zostawiając za sobą szarą Polskę, 
pojechali do Berlina Zachodniego. 
Był rok 1988. Kilka miesięcy później 
miała już nowe nazwisko, nowy język, 
nowy kraj: była teraz Niemką, wszyst-

ko co polskie było 
niemile widziane, 
marzenie o lep-
szym życiu prze-
kształciło się w 
codzienną walkę 
o to, żeby tylko nie 
rzucać się w oczy. 
Kiedy nowi znajo-
mi rodziców przy-

chodzili na obiad, zamiast pierogów 
podawano mozzarellę z pomidorami. 
A kiedy Emilia przyniosła do domu 
dyktando z niemieckiego z dwoma 
błędami, jej mama była przerażona.

W minionych dziesięcioleciach z 
żadnego innego kraju - poza Turcją 
- nie przybyło do Niemiec więcej lu-

dzi niż z Polski. I żadna inna grupa 
imigrantów tak bardzo nie starała się 
stać niewidoczna. Emilia Smechow-
ski wzruszająco opowiada osobistą 
historię zbiorowego doświadczenia: 
historię wstydu i zawziętej woli odnie-
sienia sukcesu, dążenia do emancy-
pacji i budowania wiary we własne 
możliwości. Polecana szczególnie dla 
tych, którzy myślą o opuszczeniu kra-
ju i ułożenia sobie życia na nowo. Ale 
czy warto?

To zaledwie kilka tytułów nowości 
jakie zakupiliśmy do  naszej biblio-
teki. Zapraszamy wszystkich czytelni-
ków do odwiedzin i do wypożyczeń. 
Życzymy interesującej lektury.

Ewa Murdza

O północy był wymarsz pod ko-
ściół, gdzie większość przystąpiła do 
przyrzeczenia harcerskiego, otrzymu-
jąc krzyż i lilijkę. Dla każdego har-
cerza jest to najważniejszy moment, 
przyrzeczenie nie jest przysięgą ani 
ślubowaniem. Przestrzeganie Pra-
wa Harcerskiego jest sprawą  hono-
ru i źródłem radości, “wędrówką ku 
szczęściu”. Za wypełnienie Przyrze-
czenia odpowiadamy przed własnym 
sumieniem.

MAM SZCZERĄ WOLĘ, to znaczy 
dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, 
bez żadnego przymusu, CAŁYM ŻY-
CIEM, ze wszystkich sił mego ducha, z 
całego serca, wykorzystując wszystkie 
dane mi możliwości PEŁNIĆ SŁUŻ-
BĘ BOGU, który stanowi uosobienie 
najwyższych ideałów, takich jak mi-
łość, prawda, dobro, sprawiedliwość, 
wolność, piękno, przyjaźń i brater-
stwo, wiara, nadzieja. Ideały te łączą 
wszystkich ludzi dobrej woli, niezależ-
nie od pochodzenia, narodowości, 
wyznania, wywodzą się z norm mo-
ralnych opartych na uniwersalnych, 
etycznych i kulturowych tradycjach 
chrześcijaństwa. Wyznawany prze-
ze mnie system wartości kształtuję 
samodzielnie podążając w kierunku 
wskazanym przez Prawo Harcerskie. 
Pragnę służyć POLSCE, ojczyźnie mo-
ich przodków, o której honor, niepod-
legły byt, tradycje i kulturę walczyli 
czynem i słowem, którą otrzymałem w 
spadku jako bezcenną wartość mego 
pokolenia, którą z całym jej bogac-
twem duchowym i materialnym mam 
przekazać moim następcom. Stale 
poszerzam świat mych myśli i uczuć, 
wierny zasadzie, że więcej wiedzieć, 
to głębiej pokochać. Szanuję prawa 

BIWAK W BOGORII
Biwak, który odbył się w dniach 8 i 9 listopada w Bogorii pozostawił 

w nas wiele niezapomnianych przeżyć oraz wrażeń. W piątek, z okazji 
obchodów Święta Niepodległości, miało miejsce świecowisko tema-
tyczne, na którym druhny i druhowie przybliżyli, czym są harcerskie 
ideały. Potem wszyscy wspólnie śpiewaliśmy i bawiliśmy się aż do nocy. 
Następnego dnia Drużyna z Bogorii przygotowała  grę terenową, w któ-
rej każdy musiał wykazać się swoimi umiejętnościami i pomysłowością. 
Dla członków naszej drużyny ten biwak miał jeszcze jeden bardzo ważny 
punkt.
innych państw i narodów.

Chcę NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC 
BLIŹNIM nie tylko wtedy, gdy o po-
moc proszą, ale zawsze wtedy, gdy 
czujnym okiem dostrzegę, że na dro-
dze mego życia stanął ktoś, kto po-
trzebuje pomocy, opieki, wsparcia, 
pocieszenia.

Mam być POSŁUSZNYM PRAWU 
HARCERSKIEMU, chcę, by Ono było 
zawsze wskazówką mego postępo-
wania, by ono decydowało zawsze o 
zgodności moich myśli, słów i uczyn-
ków.

Mariusz Bolon
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1 GRUDNIA 
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 

PORADY

Od 1988 r. 1 grudnia każdego 
roku  jest okazją dla ludzi na całym 
świecie, aby zjednoczyć się w walce 
z HIV, pokazać, że osoby zakażone 
nie są i nie powinny być dyskrymino-
wane a także upamiętnić osoby któ-
re zmarły w wyniku powikłań AIDS. 
W tym dniu ludzie wyrażają solidar-
ność z osobami zakażonymi poprzez 
przypięcie symbolicznej czerwonej 
kokardki. Na świecie każdego dnia 
zakaża się około 6 tys. osób, a około 
4,5 tys. osób umiera z przyczyn zwią-
zanych z HIV/AIDS. W Polsce każ-
dego roku wykrywanych jest kilkaset 
zakażeń HIV. To znaczy, że codzien-
nie w Polsce 2-3 osoby dowiadują się 
o zakażeniu HIV. W większości są to 
osoby młode. HIV i AIDS w Polsce - 
dane od początku epidemii (1985 r.) 
do 30 kwietnia 2019 r

- 24 303 zakażonych ogółem
- 3692 zachorowań na AIDS
- 1 418 chorych zmarło

Na świecie żyje 36,9 mln ludzi z 
HIV/AIDS.

Główne powody zakażenia HIV to 
brak wiedzy na temat możliwych dróg 
zakażenia oraz ignorowanie ryzyka 
zakażenia.

Zakazić HIV można się tylko 3 
drogami!!! 

1. Poprzez krew - musi dojść do 
kontaktu zakażonej krwi z krwią oso-
by niezakażonej.

2. Poprzez kontakty seksualne – 
im większa liczba partnerów seksu-
alnych tym większe ryzyko spotkania 
zakażonego partnera. 

3. Z matki zakażonej HIV na jej 
dziecko w czasie ciąży, podczas poro-
du lub karmienia piersią –wertykalne. 

Źródło: https://aids.gov.pl/
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CO TO SĄ 
E-PAPIEROSY?

E-papieros to inaczej elektro-
niczny system dostarczający niko-
tynę. E-papieros działa na zasadzie 
podgrzewania płynu (e-liquid) do 
temperatury około 200oC i na od-
parowaniu płynnej nikotyny, która 
trafia do płuc użytkownika razem 
z zawartymi w liquidach substan-
cjami zapachowymi  i smakowymi.

Historia papierosów elektronicz-
nych w Polsce liczy 13 lat. Pierwsze  
wzmianki o tej alternatywie dla tra-
dycyjnych wyrobów tytoniowych  po-
jawiły się w 2006 roku, ale prawdzi-
wa popularyzacja nastąpiła w latach 
2008 i 2009, kiedy powstało najwię-
cej firm sprowadzających e-papie-
rosy i handlujących nimi. To właśnie 
przez producentów i handlowcu e-
-papierosy są często przedstawiane 
jako zdrowsza alternatywa dla trady-
cyjnych papierosów. W Polsce liczba 
ich użytkowników wynosi ok. 1,5-1,7 
miliona osób i systematycznie rośnie 
szczególnie wśród młodych  i mało-
letnich użytkowników. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia WHO wskazuje 
Polskę jako państwo z największym 
na świecie odsetkiem osób nieletnich, 
które kiedykolwiek paliły elektronicz-
ne papierosy wynoszącym 62,1% (4,2 
mln!). E-papierosy w Polsce cieszą 
się największą popularnością wśród 
młodzieży, ich aktualni użytkownicy 
rekrutują się najczęściej spośród osób 
w przedziale wiekowym 18 – 24 lata.  
Wielu użytkowników elektronicznych 
inhalatorów nikotyny  wierzy, że wy-
brali łagodniejszą opcję nałogu, ale 
coraz więcej wskazuje na to, iż  w tym 
przypadku pojęcie „mniejszej szko-
dliwości” jest złudne. Prowadzone 

od kilku lat badania coraz częściej 
dowodzą, że e-papierosy są niemal 
równie szkodliwe co tradycyjne.

CO ZNAJDUJE SIĘ W AEROZO-
LU Z E-PAPIEROSA? 

Aerozol z e-papierosów jest 
„parą” wdychaną do płuc i może 
zawierać szkodliwe substancje, w 
tym:

- acetaldehyd,
- formaldehyd,
- akroleinę,
- propanal,
- nikotynę,
- aceton,
- o-metyl-benzaldehyd,
- karcinogenne nitrozaminy. 
Użycie e-papierosa powoduje 

emisję pyłu zawieszonego (PM2) 
oraz najdrobniejszych cząstek 
(UFPs), których stężenie wzrasta w 

powietrzu otaczającym e-palacza. 
Należy podkreślić, że używanie 

tradycyjnych wyrobów tytoniowych 
jak i elektronicznych papierosów 
niesie niebezpieczeństwo wdycha-
nia szkodliwych substancji ze środo-
wiska dla osób narażonych na pale-
nie bierne. Dlatego prawodawstwo 
polskie od 2016r wprowadziło nowy 
znak zakazu palenia umieszczając 
na nim e-papierosa tym samym sta-
wiając go na równi ze szkodliwym 
papierosem  tradycyjnym.

Źródło: http://gis.gov.pl

Układ narządów Skutki zdrowotne wynikające z użycia e-papierosa 

Układ oddechowy - podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych
- zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach. 

Układ immunologiczny - indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych, 
- zmniejszenie wydajności układu odpornościowego, 
- zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc .

Ośrodkowy układ nerwowy - zmiany behawioralne,
- upośledzenie pamięci,
- skurcze mięśni i drżenie mięśni.

Pozostałe układy - podrażnienie oczu , 
- kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia,
- nudności i wymioty, 
- podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej.

JAKIE JEST RYZYKO ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM E-PAPIEROSÓW? 

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej   Warszawa, 7 października 2019 r. 
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Pięknie żyć


