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3NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z URZĘDU...

W TROSCE 
O CZYSTE POWIETRZE
PODPISANIE UMOWY NA DOTACJĘ W SPRAWIE WSPÓLNEJ 
REALIZACJI PROJEKTU TRZECH GMIN

9 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzy-
skiego na realizację projektu pn. „Wzrost wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy 
i Łubnic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja 
projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także znacz-
nych oszczędności.  

Zarządu Województwa Marek Szcze-
panik, radna sejmiku województwa 
świętokrzyskiego Ewelina Bień, bur-
mistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek 
Tarnowski, wójt Gminy Oleśnica Le-
szek Juda, sekretarz Gminy Łubnice 
Leszek Ziółek, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Połańcu Stanisław Lolo, 
radni, sołtysi, kierownicy, pracownicy 
magistratów, mieszkańcy gmin.

Przedmiotem projektu jest wdro-
żenie solarnych systemów grzewczych 
(236 szt.) oraz instalacji fotowoltaicz-
nych (189 szt.) do produkcji energii 
elektrycznej w Gminie Połaniec (lider 
projektu), Oleśnica i Łubnice (partne-
rzy projektu).

GMINA ŁUBNICE:
44 instalacji fotowoltaicznych 

(418 221,60 zł), 82 instalacji kolek-
torów słonecznych (441 723,60 zł).

GMINA POŁANIEC:
109 instalacji fotowoltaicznych (1 

008 097,80 zł), 69 instalacji kolekto-
rów słonecznych (367 294,80 zł).

GMINA OLEŚNICA:
36 instalacji fotowoltaicznych 

(316 371,60 zł), 85 instalacji kolek-
torów słonecznych (443 574,00 zł).

Ogłoszenie przetargu na reali-
zację zadania nastąpi w przeciągu 
najbliższych dni. Termin realizacji 
przewidziany jest do końca bieżące-
go roku.

Aneta Śmiszek

Pieniądze na montaż instalacji 
OZE w prywatnych domach miesz-
kańców, którzy wcześniej zgłaszali 
swój akces do takiego przedsięwzię-
cia, trafią do Połańca (dla miesz-
kańców gmin Połaniec, Oleśnica i 
Łubnice). Liderem partnerstwa usta-
nowiono Gminę Połaniec, która bę-
dzie działała na rzecz i w imieniu 
partnerów w zakresie przygotowa-
nia oraz późniejszej wspólnej reali-
zacji projektu. W ramach konkursu 
jednostki samorządu terytorialnego 
ubiegały się o wsparcie na projekty 
związane z zakupem urządzeń czy 
budową infrastruktury, służących do 
wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu w partner-
stwie trzech gmin było wystaranie 
się przez gminy o dotację dla swo-

ich mieszkańców na instalację Od-
nawialnych Źródeł Energii, w tym 
instalacje fotowoltaiczne i kolektory 
słoneczne. Wielu mieszkańców zło-
żyło deklarację i podpisało umowy, a 
teraz czekają na dalszy etap realizacji 
przedsięwzięcia. 

Po stronie Województwa Świę-
tokrzyskiego umowę podpisał mar-
szałek Adam Jarubas oraz obec-
ny na uroczystym podpisaniu aktu 
umowy w Połańcu członek Zarządu 
Województwa Marek Szczepanik. 
Po stronie Gminy Połaniec jako be-
neficjenta umowę o dofinansowanie 
zawarł burmistrz Jacek Tarnowski. 
Całkowita wartość projektu wynosi 5 
609.203,47 zł brutto, współfinanso-
wanie UE to kwota 2 995 283,40 zł 
brutto.

W spotkaniu uczestniczyli: członek 
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Z URZĘDU...

PODPISANIE UMOWY 
NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REWITALIZACJA 
SZANSĄ NA POPRAWĘ ATRAKCYJNOŚCI SPOŁECZNO-

-GOSPODARCZEJ MIEJSCOWOŚCI ŁUBNICE 

Po W dniu 16 maja br. w Urzędzie Gmi-
ny została podpisana umowa na „Budowę 
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni 
ścieków dla Gminy Łubnice” o wartości 
7.190.000,00 zł brutto, pomiędzy Gminą 
Łubnice a Konsorcjum firm:

- LIDER KONSORCJUM:
„ADMA” Zakład Remontowo Bu-

dowlany Marian Adamczyk, ul. Ko-
ściuszki 68, 28-200 Staszów,

- PARTNER KONSORCJUM:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inży-

nieryjne „ADMA” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, 

ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów.

Inwestycja współfinansowana w 
ramach operacji „Gospodarka wod-
no-ściekowa” w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszeniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Kwota pomocy to 1.999 999 zł 
brutto.

Liliana Pogorzelska, 
Aneta Śmiszek

PW dniu 29 maja br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Łubnicach odbyło 
się podpisanie pre-umowy na zadanie pn. „ 
Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyj-
ności społeczno- gospodarczej miejscowo-
ści Łubnice”. 

W podpisaniu pre-umowy uczest-
niczyli: członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, 
wójt Gminy Łubnice Anna Grajko, 
skarbnik Gminy Łubnice Danuta La-
sota, sekretarz Gminy Łubnice Leszek 
Ziółek oraz kierownik Inwestycji Liliana 
Pogorzelska. W ramach projektu cał-
kowite wydatki kwalifikowalne projektu 
wynoszą 5 282 890,18  zł (słownie: 
pięć milionów dwieście osiemdziesiąt 
dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 
złotych 18/100.), w tym:
a) środki z EFRR w kwocie 3 962 

167,63 PLN (słownie: trzy miliony 
dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysią-
ce sto sześćdziesiąt siedem złotych 
63/100),

b) wkład własny Beneficjenta w kwocie 
1 059 653,04 PLN (słownie: jeden 
milion czterdzieści cztery tysiące 

dwieście siedemdziesiąt osiem zło-
tych, 04/100)

c) budżet państwa w kwocie 261 
069,51 PLN (słownie: dwieście 

sześćdziesiąt jeden tysięcy sześć-
dziesiąt dziewięć złotych, 51/100).

Liliana Pogorzelska, 
Aleksandra Stachniak
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Z URZĘDU...

PIENIĄDZE 
NA SPRZĘT RATOWNICZY 
Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

DROGI 
GMINNE

W dniu 6 czerwca br. Gmina Łubni-
ce otrzymała PROMESĘ z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 
wysokości 567.000,00 zł na dofinanso-
wanie zadania w roku 2018:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 
002010T Łubnice-Las od km 
0+500 do km 1+ 750, 

2. Remont drogi gminnej nr 001989T 
Wolica-Góra od km 0+000 do km 
0+ 850,

3. Remont drogi gminnej nr 001945T 
Borki od km 0+000 do km 0+ 
348.

Barbara Dudek

W ramach dofinansowania zaku-
pione zostały: dwa zestawy medyczne 
PSP R1 z deskami ortopedycznymi, 
defibrylator, agregat oraz rozpieracz 
ramieniowy. 

Powyższe wyposażenie otrzymały 
jednostki: OSP Łubnice oraz OSP Be-
szowa. 

Przekazanie urządzeń ratownictwa 
było finalnym etapem wcześniejszych 
działań, które rozpoczęły się od ogło-
szenia naboru wniosków ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości dedyko-
wanych dla strażaków z Ochotniczych 
Straży Pożarnych województwa świę-
tokrzyskiego. 

O wsparcie mogły ubiegać się 
jednostki samorządu terytorialnego z 
obszaru województwa świętokrzyskie-
go w ramach IV naboru wniosków 
na powierzenie  realizacji zadań ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości 
w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: 
Wsparcie i rozwój systemu instytucjo-
nalnego pomocy osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem i świadkom 
oraz realizacja przez jednostki sektora 
finansów publicznych  zadań ustawo-
wych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skutków 
pokrzywdzenia przestępstwem na rok 
2018. 

W ramach naboru istniała możli-
wość zakupu sprzętu ratowniczego dla 
jednostek ochotniczej straży pożarnej 
w postaci wyposażenia i urządzeń ra-
townictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośred-
nio na miejscu popełnienia przestęp-
stwa (najnowocześniejsze, profesjo-
nalne, w pełni wyposażone zestawy 
medyczne oraz defibrylatory do nie-
sienia natychmiastowej pomocy). 

Gmina Łubnice złożyła wniosek 
na dotację zakupu urządzeń, które 
można było otrzymać w ramach w/w 
zadania. 

W dniu 28 marca br. podpisana 
została w Kielcach umowa na powie-
rzenie realizacji zadań z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości na ogólną kwotę: 
55 938,00 zł.

W ramach tej umowy  Gmina 
Łubnice mogła zakupić specjalistycz-
ny sprzęt, który z pewnością przyczyni 
się do poprawy efektywności podej-
mowanych działań ratowniczych, jak 
również do poprawy warunków pracy 
strażaków ochotników w sytuacjach 
kryzysowych ratując najcenniejszy dar 
jakim jest ludzkie życie.

Agnieszka Reczek

Podczas VII Biesiady Łubnickiej w dniu 1 lipca br. wójt Gminy Łubnice Anna Grajko 
uroczyście przekazała przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzęt ratow-
nictwa medycznego oraz technicznego zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwo-
ści. Formalnie umowy przekazania sprzętu pomiędzy Gminą Łubnice a poszczególnymi 
jednostkami zostały podpisane w dniu 8 czerwca 2018 r.  
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Z URZĘDU...

1. ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH JEST 
Dyrektor Centrum Kultury, którego siedzibą jest Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 
74, 28-232 Łubnice, e-mail: dyrektorck@tlen.pl, tel. 15 865 92 41

2. DYREKTOR CENTRUM KULTURY MOŻE PRZETWARZAĆ TWOJE DANE W CELU:
• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizo-

waniem zadań przez Centrum Kultury w Łubnicach
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowa-

nia władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań 
przez Centrum Kultury w Łubnicach

• wykonania zawartej z Tobą umowy
• realizacji Twojej zgody

3. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH W CELACH OKREŚLONYCH W PKT 2 
Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych będą:
1) Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy
2) inne podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie od-

powiednich przepisów prawa
3) podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia

UWAGA: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ra-
mach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wska-
zanych w pkt. 2 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wy-
nikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt .

5. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ DYREKTORA CENTRUM KULTURY TWO-
ICH DANYCH OSOBOWYCH PRZYSŁUGUJE CI:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych.

UWAGA: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgod-
ne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na 
podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

UWAGA: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwa-
rzanie

6. W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH W OPARCIU O ZGODĘ, PRZYSŁUGUJE 
CI PRAWO DO COFNIĘCIA TEJ ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU 
NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA POD-
STAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM.

7. W PRZYPADKU UZNANIA, IŻ PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
NARUSZA PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA, PRZYSŁUGUJE CI PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

8. PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST:
1. dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy
2. wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

PRZYPOMINAMY, IŻ W TERMINIE OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 
SIERPNIA 2018 R. NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WRAZ 
Z DOŁĄCZONYMI FAKTURAMI VAT STANOWIĄCY DOWÓD ZAKUPU 
OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2017 R. DO 31 LIP-
CA 2018 R.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE URZĘDU GMINY ŁUBNICE 
I SKŁADAĆ W POKOJU NR 2.

Aneta Śmiszek
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„KRAINA 
UŚMIECHU”

„MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 28 kwietnia br. w Łubnicach 
został otwarty gabinet stomatologiczny 
„kraina uśmiechu” Pani Wioletty Suroń-
-Piotrowicz. Gabinet jest zaopatrzony w 
najnowszy sprzęt i jest przystosowany do 
przyjmowania pacjentów w każdym wie-
ku od juniora do seniora.

W otwarciu wzięło udział wiele za-
cnych gości i przyjaciół, oprawę mu-
zyczną i duchową przygotował Kamil 
Kondek, a poczęstunek na stołach 
przygotowały panie ze Stowarzysze-
nia „Jak nie my to kto?”.

Otwarcie gabinetu rozpoczęło się 
poświęceniem obiektu i sprzętu przez 
Ojca z zakonu Trynitarzy Piotra Gra-
duszewskiego, a potem przejściem do 
Centrum Kultury gdzie były kwiaty, prze-
mowy i gratulacje. I ja się dołączam do 
gratulacji i życzę samych sukcesów.

Agnieszka Gil 

W dniu 19 marca br. o godz. 12.00 w Centrum Kultury w Łubnicach przeprowadzo-
no gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. 

Z ŻYCIA GMINY

Organizowany od kilku lat turniej 
ma na celu popularyzowanie prze-
pisów i kształtowanie umiejętności w 
zakresie ochrony ludności, ratownic-
twa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy rozpo-
wszechnianiu wśród dzieci i młodzie-
ży znajomości przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umie-
jętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym oraz wiedzy na 
temat techniki pożarniczej.

W turnieju uczestniczyły reprezen-
tacje szkół podstawowych z Budzisk, 
Gac Słupieckich, Łubnic oraz Wilko-
wej, a także gimnazjum z Łubnic.

Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwała komisja w składzie: 
przewodniczący kpt. Michał Żal, se-
kretarz Agnieszka Reczek i członek 
mł. asp. Łukasz Kruk.

Wśród uczniów szkół podstawo-
wych najlepszy okazał się reprezentu-
jący Szkołę Podstawową w Łubnicach 
Rafał Bednarski. Drugie miejsce zajął 

Jakub Pazur uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Wilkowej, natomiast trzecie 
miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Budziskach Igor Oleś. Wśród 
starszych uczniów najlepsza okazała 
się Eliza Kurowska reprezentująca 
Szkołę Podstawową w Budziskach, 
natomiast na drugim miejscu zna-
lazła się Dominika Kaik z Publicznej 
Szkoły w Budziskach i na trzecim Szy-
mon Żarkiewicz z Publicznej Szkoły w 
Gacach Słupieckich.

Opiekunami uczniów były: Beata 
Szczęsna (SP w Budziskach), Renata 
Wójtowicz (SP w Łubnicach i Gacach 
Słupieckich) i Bożena Głogowska (SP 
w Wilkowej).

Osoby biorące udział w elimina-
cjach gminnych otrzymały nagrody 
książkowe oraz dyplomy. 

Dziękujemy za udział wszystkim 
uczestnikom i szczególnie gratuluje-
my Rafałowi Bednarskiemu i  Elizie 
Kurowskiej awansu do eliminacji po-
wiatowych.

Aneta Śmiszek
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Na Łotwie pod nazwą Lïgo jest świętem państwowym, a 
po odzyskaniu niepodległości 23 i 24 czerwca stały się dniami 
wolnymi od pracy. Również na Litwie 24 czerwca, od 2005 roku, 
jest wolny od pracy.

Paweł Jasienica podał, że ostatni zarejestrowany przypadek 
prawdziwie pogańskiego świętowania kupały miał miejsce w 1937 
roku na Opolszczyźnie. Współcześnie, na fali zainteresowania lu-
dowością i ładunkiem kulturowym narodów, obchody związane z 
letnim przesileniem zyskują na popularności wśród społeczeństw 
europejskich. W swym najściślej pierwotnym znaczeniu zaś, świę-
to to jest nadal obchodzone przez wielu neopogan: rodzimowiercy 
słowiańscy nawiązują jak najściślej do słowiańskiej tradycji tego 
święta, podczas gdy np. wikanie w obchodach święta przesilenia 
letniego bazują na różnych tradycjach, głównie brytyjskich.

Słowo kupała, wbrew powszechnie głoszonym opiniom, 
najprawdopodobniej nie ma nic wspólnego z rosyjską formą 
słowa kąpiel. Tłumaczenie takie zostało wymyślone przez świat 
chrześcijański nie wcześniej niż w X-XI stuleciu. Kościół nie mogąc 
wykorzenić z obyczajowości ludowej corocznych obchodów pogań-
skiej sobótki, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością 
chrześcijańską. Nadano kupalnocce patrona Jana Chrzciciela i 
zaczęto nawet zwać go Kupałą z racji tego, że stosował chrzest 
w formie rytualnej kąpieli (w obrządku wschodnim). W wyniku 
chrystianizacji próbowano także przenieść obchody nocy kupal-
nej na okres majowych Zielonych Świątek, a następnie bliżej ich 
pierwotnego terminu, na specjalnie w tym celu ustanowioną 23 
czerwca wigilię św. Jana. Przypuszczalnie w efekcie właśnie tych 
zabiegów, a także stopniowo przebiegającej (to postępującej, 
to znów cofającej się) chrystianizacji, nastąpiła wtórna perso-
nifikacja terminu Kupała, a tym samym powstały odwołania do 
rzekomego słowiańskiego bóstwa miłości. Stosunkowo częstym 

zabiegiem w średniowieczu było bowiem wypieranie lokalnych bóstw etnicznych chrześcijańskimi świętami, któ-
rym z kolei lokalna społeczność (szczególnie po cofnięciu się wpływów tegoż chrześcijaństwa, zanim całkowicie 
zdobyło dominację w Europie) nadawała znany sobie dotychczasowy, rodzimy wymiar kultowy.

Wyraz kupała pochodzi najpewniej z indoeuropejskiego pierwiastka kump, oznaczającego grupę, gromadę, 
zbiorowość, z którego wywodzą się słowa takie jak kupa, skupić, kupić (w sensie ‘gromadzić’). Jeśli natomiast 
chodzi o słowo sobótka, późniejsze określenie kupalnocki, to prawdopodobnie stworzone zostało przez Kościół i, co 
od zarania miało wydźwięk pejoratywny; znaczyło tyle, co mały sabat. Z nazwą tą wiąże się również pewna legenda, 
mówiąca o tym, jakoby sobótka była uroczystością ku czci pięknej dziewczyny o tym właśnie imieniu. Sobótka w 
bliżej nieokreślonym czasie zamieszkiwała ponoć bliżej nieokreśloną wioskę. Narzeczony jej, Sieciech, powróciwszy z 
wojny, miał swą wybrankę pojąć za żonę, jednak wioska ich została nagle zaatakowana przez hordy wroga. Podczas 
odpierania ataku Sobótka zginęła, trafiona w samo serce. Miało się to dziać w noc letniego przesilenia.

Informacje na temat obchodów sobótki są dosyć skąpe z racji tego, że Kościół próbował te obchody począt-
kowo zwalczać (zarówno własnymi środkami, jak i za pośrednictwem zakazów i kar ogłaszanych przez władców 
świeckich), a później zmieniać, nadając im sens, wyraz i symbolikę chrześcijańską. W wyniku tych działań 
obchody kupalnocki stopniowo zaczęły zanikać, ulegały zapomnieniu bądź zniekształceniu już w okresie XII-XV 
wieku, by w drugiej połowie XVI stulecia znów „odżyć”, wraz z nadejściem epoki głoszącej powrót człowieka 
do natury do tego co dawne i pierwotne. Znalazło to zresztą odzwierciedlenie w literaturze tamtego okresu 
(vide: Pieśń świętojańska o sobótce autorstwa Jana Kochanowskiego).

Wiadomo na pewno, że kupalnocka poświęcona jest przede wszystkim żywiołom wody i ognia, mającym 
oczyszczającą moc. To również święto miłości, płodności, słońca i księżyca. Na Litwie istnieje pieśń, opowia-
dająca jak to pierwszej wiosny po stworzeniu świata Księżyc wziął ślub ze Słońcem. Kiedy jednak Słońce po 
nieprzespanej nocy poślubnej wstało i wzniosło się ponad horyzont, Księżyc je opuścił i zdradził z Jutrzenką. Od 
tamtej pory oba ciała niebieskie są wrogami, którzy nieustannie ze sobą walczą i rywalizują najbardziej podczas 
letniego przesilenia, kiedy noc jest najkrótsza, a dzień najdłuższy.

Taka impreza odbyła się 23 czerwca w Orzelcu Dużym. Ze względów pogodowych impreza nie mogła się 
odbyć nad rzeką i została przeniesiona pod świetlice wiejską. Gdzie mimo deszczowej pogody humory dopisy-
wały był taniec, śpiew, zabawa trwał do późnych godzin nocnych, a grał nam zaprzyjaźniony DJ MARCO. Dzieci 
brały udział w wiciu wianków i uczyły się tańca słowiańskiego zwanego „belgijką”. Nie zabrakło poczęstunku 
i nagród dla dzieci za udział w konkursach które ufundował powiatowy radny Jerzy Karwasiński. Dziękuję 
wszystkim za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Agnieszka Gil

Z ŻYCIA GMINY

NOC KUPAŁY
Noc Kupały zwana jest też nocą kupalną, ku-

palnocką, kupałą, sobótką lub sobótkami, jest to 
słowiańskie, pogańskie święto związane z letnim 
przesileniem Słońca, obchodzone w najkrótszą 
noc w roku, czyli zwykle z 21 na 22 czerwca.

To święto ognia, wody, słońca i księżyca, uro-
dzaju, płodności, radości i miłości, powszechnie 
obchodzone na obszarach zamieszkiwanych 
przez ludy słowiańskie, ale również w podobnym 
charakterze na obszarach zamieszkiwanych 
przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie, a 
także przez część narodów wywodzących się z 
ludów ugrofińskich, np. Finów (w Finlandii jest 
jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu) 
i Estończyków.
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Z ŻYCIA GMINY

MANIA DZIAŁANIA 
W NASZEJ GMINIE

„Mania Działania” to autorski program Fundacji Aktywizacji 
i Rozwoju Młodzieży FARMa. Na terenie gminy Łubnice powsta-
ły dwie nieformalne grupy: ,,Terencjuszki” i ,,Mmac15” zrzesza-
jące młodzież.  W ramach Manii Działania zostaną zrealizowane 
dwa projekty- ,,Nieidealne ideały” oraz ,,Fashion for success”. 

Dla uczestników projektu ,,Nieidealne ideały” zaplano-
wano szereg działań, m.in. : sesję zdjęciową z grupą w ple-
nerze, spektakl połączony z warsztatami i akcję ,,Uśmiech”. 
Celem projektu jest uświadomienie ludziom, jaki wpływ 
mają na nas media oraz jak ważny jest człowiek i  uśmiech 
w życiu codziennym. 

Projekt ,,Fashion for success” ma natomiast na celu sze-
rzenie u młodzieży i dorosłych zamiłowania do malarstwa i 
sportu. Odbędą się zajęcia fitness, warsztaty malarskie, kon-
kursy, a dodatkowo młodzież pomoże w domu dziecka oraz 
w schronisku dla zwierząt. 

W ramach projektów została również przeprowadzona 
ankieta na terenie gminy Łubnice dotycząca tolerancji ludzi 
LGBT.

Działania grup są wspierane przez Centrum Kultury w 
Łubnicach.

Aleksandra Stachniak

WYNIKI ANKIET:

LICZBA OSÓB TOLERANCYJNYCH   - 34

LICZBA OSÓB NIETOLERANCYJNYCH  - 16

ŁĄCZNA LICZBA ANKIET/OSÓB     - 50

WYNIKI ANKIET
O ŚRODOWISKU LUDZI LGBT 

(HOMOSEKSUALIZM, BISEKSUALIZM, TRANSSEKSUALIZM
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Z GOŚCINNYMI 
WYSTĘPAMI…

NAUCZMY SIĘ 
NA PAMIĘĆ 

TEGO KRAJU

W kwietniu z nieukrywaną przyjemnością uczniowie skupie-
ni wokół koła teatralnego w PSP w Budziskach wzięli udział w 
XXIII Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie. Wystawiana przez 
nas sztuka spotkała się z niebywałym aplauzem.

Warto dodać, iż uczniowie na scenie Staszowskiego 
Ośrodka Kultury czuli się doskonale. Gospodarze byli 
również pod ogromnym wrażeniem doskonałej organiza-
cji grupy za kulisami. Szczególne słowa uznania należą 
się Elizie Kurowskiej, która niezawodnie czuwa nad każ-
dym szczegółem przedstawienia, jest aktorką, wokalistką, 
suflerem, scenografem i asystentem reżysera. 

W czerwcu natomiast zostaliśmy zaproszeni do ZPO w 
Ruszczy. Uczestniczyliśmy w akcji „Jak nie czytam, jak czy-
tam”. Następnie odbył się koncert charytatywny dla chorej 
Moniki. W koncercie udział wzięła Eliza Kurowska z pio-
senką „Mały Książę”. Na zakończenie imprezy uczniowie 
naszej szkoły wystawili baśń „O kocie w butach”, która 
spotkała się z życzliwym odbiorem publiczności z sąsied-
niej szkoły. Gromkie oklaski motywują do dalszych dzia-
łań, czujemy się bardzo zmotywowani…

Anna Nowakowska-Gromny

Przygotowania do obchodów świąt majowych w PSP w Bu-
dziskach zaczęły się z dużym wyprzedzeniem, szczególnie w 
oddziale przedszkolnym „Szczęśliwe dzieciaki”. Panie różnymi 
technikami i metodami pracy zapoznawały maluchów z symbo-
lami narodowymi.

Dzieci pod kierunkiem opiekunów samodzielnie wyko-
nały flagi, kolorowały godło, uczyły się zachowywać wła-
ściwą postawę słysząc dźwięki hymnu narodowego. 

Wszystko to dało się zauważyć na akademii, która od-
była się  10 maja. Uczniowie klas IV-VII przybliżyli histo-

EDUKACJA

rię naszego kraju, okraszoną pieśniami patriotycznymi. 
Maluchy uczestniczyły w uroczystości zachowując należytą 
powagę i prezentując własnoręcznie wykonane flagi, two-
rząc niezapomniany i cudowny wizerunek małych Pola-
ków patriotów.

Anna Nowakowska-Gromny
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WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO

NA RATUNEK ZIEMIDużym przedsięwzięciem były ob-
chody Dnia Ziemi w PSP w Budziskach. 
Przygotowania rozpoczęły się porządko-
waniem placu wokół szkoły, następnie de-
koracją oraz bogatą częścią artystyczną.

Impreza zaczęła się od robienia 
przez dzieci ozdób choinkowych, któ-
re potem zawisły na drzewkach. W 
oczekiwaniu na przyjazd św. Mikołaja 
dzieci zostały poczęstowane pysznymi 
paczkami przygotowanymi przez pa-
nie ze Stowarzyszenia.

Mikołaj przyjechał bryczką zaprzę-
żoną w dwa konie, z workiem prezen-
tów na które dzieci nie mogły się do-
czekać. Powitanie Mikołaja zaczęło się 
od wspólnego śpiewania piosenek o 
zimie i Mikołaju. Spotkanie zakończy-
ło się wspólnym pieczeniem kiełbasek 
przy ognisku. Były prezenty, zabawy, 
zadowolone buzie dzieci, a to jest naj-
ważniejsze.

Anna Nowakowska-Gromny

W dniach 14-15 czerwca  uczniowie  
PSP w Budziskach wzięli udział w dwu-
dniowej wycieczce  do Zakopanego. 

O godzinie 5.45 wyjechaliśmy i 
dotarliśmy na miejsce w okolicach 
godziny 9.00. Przywitała nas niestety 
deszczowa aura, zatem musieliśmy 
zmienić nieco plan wycieczki. Na po-
czątek zwiedziliśmy Sanktuarium na 
Krzeptówkach, następnie udaliśmy się 
z przewodnikiem szlakiem niebieskim 
do Jaskini Dziura. Nazwa jej wzię-
ła się od gwary podhalańskiej, gdzie 
jaskinia, kotlinka, okno skalne nazy-
wane jest właśnie dziurą. Choć geo-
lodzy zwą ją również Zbójecką Jamą. 
Nieustannie padający deszcz zmusił 
nas do przerwania dalszych wędrówek 
w tym dniu i udaliśmy się do domu wy-
poczynkowego w miejscowości Glicza-
rów Górny na smaczny i obfity posiłek 
oraz nocleg. Jako ciekawostkę należy 
dodać, że miejscowość ta jest jedną 
z najwyżej położonych miejscowości 
na Podhalu i w Polsce. Zlokalizowa-
na jest na równoleżnikowym wzgórzu 
rozpostartym od Białego Dunajca na 
zachodzie aż po Bukowinę Tatrzańską 
na wschodzie. Wysokie położenie i wi-
dok na całe Tatry i Podhale powodują, 
że do Gliczarowa Górnego przyjeżdża 
wielu turystów.

Następnego dnia o godz. 8.00 zje-
dliśmy bardzo dobre śniadanie, spako-
waliśmy się i wyruszyliśmy dalej zwie-
dzać i poznawać Zakopane. Pogoda 
dopisała więc wjechaliśmy wyciągiem 
na skocznię narciarską , na której co 
roku odbywa się Puchar Świata. Kil-
ka pamiątkowych zdjęć na trybunach 
skoczni i ruszyliśmy dalej. Chyba nie 
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ma turysty, który nie był na szczycie 
Gubałówki. Po wjechaniu na szczyt, 
na górnej polanie Gubałówki można 
było podziwiać przepiękną panoramę 
Tatr i Zakopanego. Kolejnym punktem 
wycieczki był zabytkowy cmentarz na 
Pęksowym Brzysku oraz zakup pamią-
tek na Krupówkach. O godzinie 17.00 

wyruszyliśmy w drogę powrotną, która 
obyła się bez niespodzianek i szczęśli-
wie dotarliśmy do domów.

Podczas tej wycieczki mogliśmy 
się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo 
pięknych zakątków. Poznaliśmy uroki 
Tatr i Zakopanego. .

Teresa Stawecka
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13 czerwca br. po raz pierwszy został zorganizowany w naszej szkole Piknik Ro-
dzinny. Łączył trzy ważne wydarzenia: Dzień Matki, Dzień Ojca oraz  podsumowanie 
programu  „Pracownia ekologiczno - przyrodnicza”. Jak na prawdziwy piknik przystało 
było barwnie i wesoło. Przyjazna atmosfera i dobry humor szybko stawały się zaraźliwe. 

RODZINNIE 
I EKOLOGICZNIE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GACACH SŁUPIECKICH

Imprezę rozpoczęła część artystyczna przygotowana dla licznie przybyłych 
rodziców. Dzieci przygotowały przedstawienie o treściach przyrodniczo-eko-
logicznych „Spotkanie na łące”.  Rodzice mogli podziwiać na scenie swoje 
małe pociechy, które z zaangażowaniem odgrywały role pszczółek, świerszczy, 
żabek, bocianów, motyli, biedronek. Dzieciaki zabrały rodziców w magiczną 
podróż. Dzięki niej dowiedzieli się co piszczy w trawie i co słychać w stawie. 
Występy przeplatane były piosenkami o tematyce przyrodniczo - ekologicznej. 

We współczesnym, zabieganym świecie często zapominamy o tym, jak waż-
na jest otaczająca nas przyroda. Zapominamy, że życie bez kontaktu z przy-
rodą jest niemożliwe. Wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do życia, czer-
pie on właśnie z otaczającego go środowiska. Otaczająca nas przyroda jest 
bezcennym skarbem. Szacunku do niej uczymy dzieci już od najmłodszych lat. 
Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy 
o przyszłość kolejnych pokoleń.

Po części artystycznej, aby sił do zabawy nie brakło, wszyscy częstowali się 
kiełbaskami z grilla. Dzieciaki mogły do woli korzystać z  atrakcji przygotowa-
nych we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędo-
wie. Radość była ogromna, a zabawa udana.

 Podczas pikniku wręczono nagrody w konkursach zorganizowanych w ra-
mach projektu „Pracownia ekologiczno - przyrodnicza”. Konkursy odbyły się 
w dwóch kategoriach: I - klasy I-III, II - klasy IV-VII. Konkursy cieszyły się dużą 
popularnością. 

OTO ZWYCIĘZCY KONKURSÓW:
- I KATEGORIA

Konkurs plastyczny:
I miejsce  - Zuzanna Klimczak, Ni-

kola Kozioł
II miejsce - Karolina Rosicka
III miejsce -  Karol Dybowski

KONKURS WIEDZY
I miejsce - Zuzanna Klimczak
II miejsce - Karolina Rosicka, Nikola 

Kozioł
III miejsce - Julia Żak, Wojciech Zeliaś

- II KATEGORIA
Konkurs plastyczny
I miejsce - Wiktoria Nowak
II miejsce - Aleksandra Tarnowska
III miejsce - Daria Imiołek

KONKURS WIEDZY
I miejsce - Ignacy Dalczyński
II miejsce - Julia Zeliaś, Anita Ro-

gowska
III miejsce - Daria Imiołek

Jedną z atrakcji ekologicznych pod-
sumowującą program „Pracownia ekolo-
giczno-przyrodnicza” było „laboratorium 
polowe” - pokaz i przeprowadzanie eks-
perymentów/doświadczeń z wykorzysta-
niem zestawów demonstracyjno-doświad-
czalnych służących do badania wody i 
gleby oraz wykorzystania energii Słońca. 

Młodzi chemicy - uczniowie klasy VI 
zaprezentowali ciekawe doświadczenia i 
eksperymenty. Zebraną publiczność naj-
bardziej zaciekawiło autko z napędem 
wodorowym - działający model. Demon-
strowano także wytwarzanie czystej bez-
węglowej energii z użyciem ogniwa wodo-
rowego i fotowoltaicznego,  wykorzystując 
do  tego energię Słońca i wodę. 

Imprezę ekologiczną uświetniały pio-
senki o ochronie i pięknie otaczającej 
nas przyrody w wykonaniu uczennic V i 
VI klasy. Impreza ta stała się okazją do 
promowania wartości ekologicznych oraz 
integracji z lokalnym środowiskiem. Nie 
możemy zapomnieć o darczyńcach, któ-
rzy wsparli nasze działania mające na 
celu zorganizowanie pikniku. Dzięki nim 
laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne 
nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy 
pikniku smaczny poczęstunek.

Oto nasi darczyńcy i sponsorzy: Wy-
dawnictwo Znak Sp. z o. o., Wydawnic-
two Jaguar Sp. z o.o., Masarnia Juszczyk, 
Piekarnia Edwarda Gmyrka.

Bardzo dziękujemy za  pomoc i dobre 
serduszko. Dzięki Wam nasza uroczy-
stość miała odpowiednią oprawę. 

Agnieszka Cyranowska
Teresa Dudzińska

EDUKACJA
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„ENERGYLANDIA”
-ENERGETYCZNE POWITANIE WAKACJI

WYCIECZKA DO PASIEKI 
„SĄDECKI BARTNIK”

BLIŻEJ KULTURY

DWA TEATRY

Pomysł wyjazdu zaproponowała klasa VII zapewniając nauczycieli, że będzie 
to doskonała wycieczka po trudach nauki w roku szkolnym 2017/2018. Po kon-
sultacjach z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami podjęto decyzję o organizacji 
wycieczki.

Uczniowie spędzili w Parku Rozrywki cały dzień mając do dyspozycji liczne 
atrakcje zgromadzone na obszarze 26 hektarów. Największą radość uczniom 
sprawiała jazda na roller coasterach. „Energylandia” posiada wiele rodzajów ko-
lejek górskich, od tych przeznaczonych dla maluchów, po te najbardziej ekstre-
malne dla najodważniejszych. W naszej grupie znalazło się wiele takich osób. Po 
koniec pobytu uczniowie udali się do „Strefy kibica”, gdzie oglądali część meczu 
Polska- Senegal.

Wyjazd do „Energylandii” to również doskonały sposób na pozbycie się stresu, 
integrację w grupie szkolnej i „naładowanie akumulatorów” przed wakacjami. 
Jest to niewątpliwie miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i nie może narze-
kać na nudę.

Po całym dniu mimo zmęczenia wielu uczniów czuło niedosyt i dopytywało o 
kolejną wycieczkę do „Energylandii”.

Katarzyna Morawska

17 maja br. dzieci z klas I –III oraz z oddziału przedszkolnego były na wycieczce w 
Stróżach w pasiece „Bartnik Sądecki”.

 W czasie pobytu uczniowie zwiedzali teren pasieki. Podziwiali tam malownicze 
ule, powstałe na przełomie dziejów Polski, nawiązujące do historii naszego kraju. 
Dzieci poznały życie pszczół nie tylko z opowieści, ale także obserwując pracę pszczół 
w ulu. Następnym punktem wycieczki było muzeum pszczelarstwa. Tam dzieci po-
znały dawną pracę pszczelarza. W Stróżach znajduje się mini – zoo. Uczniowie 
mogli podziwiać zachowanie zwierząt. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty, gdzie dzieci robiły woskowe świece i degustowały ciasteczka z miodem. 
Dalsza część wycieczki upłynęła na rozrywce: wspólnym grillowaniu, jazdą na kucy-

kach, przejażdżką wozem 
oraz na zabawach z ani-
matorem. Wszyscy zmę-
czeni, lecz szczęśliwi wrócili 
po całodniowej wyprawie. 
Nawet najmłodsze dziecia-
ki nie dawały znaków zmę-
czenia.

Zofia Gil

19 czerwca 2018r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili największy Park Rozrywki w 
Polsce „Energylandię” w Zatorze.

„A teatr jest po to, aby wszystko było 
inne niż dotąd” śpiewa Grzegorz Turnau.

Uczniowie klas IV - VII Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Gacach Słupieckich w 
ostatnich miesiącach roku szkolnego mieli 
okazję sprawdzić prawdziwość tych słów. 
Uczestniczyli bowiem w dwóch spektaklach 
przygotowanych  przez dwa różne  teatry 
z różnych miast polskich. Przedstawienia 
odbyły się w Staszowskim Domu Kultury. 
Pierwszy spektakl odbył się 24 maja br. 
Uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie 
pt. „Mity. Inscenizacja klasyczna”. Przygo-
tował go Teatr Współczesny z Krakowa, 
znany już uczniom, gdyż kilka razy mieli 
oni przyjemność gościć w jego stałej siedzi-
bie przy ulicy Starowiślnej. Spektakl przy-
bliżył uczniom tematykę mitów greckich, 
był więc dobrą lekcją literatury. Opowia-
dał o prawdach uniwersalnych w sposób 
humorystyczny, bez nadęcia i zbędnego 
patosu. W dodatku całość była pomyślana 
jak dramat klasyczny z zachowaniem za-
sady trzech jedności, ograniczeniem liczby 
aktorów, czy wprowadzeniem chóru.

Drugie spotkanie z teatrem odbyło 
się 13 czerwca br. również w Staszow-
skim Domu Kultury. Tym razem przyjechał 
tu Muzyczny Teatr FORTE z Wrocławia z 
przedstawieniem „Opowieść o lwie, cza-
rownicy i starej szafie”. Jest to luźna ada-
ptacja znanej większości uczniów książki 
C.S. Lewisa „Opowieści z Narnii”. Przed-
stawienie pomyślane jako musical obfito-
wało w wykonywane na żywo piosenki z 
elementami układów choreograficznych. 
Niebanalna scenografia, kostiumy i zasto-
sowane różne formy narracji silnie oddzia-
ływały na młodych widzów, pozwalając im 
na refleksje nad dobrem i złem oraz siłą 
przyjaźni, która może pokonać wszelkie 
przeciwności.

Niewątpliwie obejrzane przez uczniów 
sztuki pozostały gdzieś w głębi  duszy mło-
dych widzów i będą tą małą iskierką, która  
potrafi zmienić świat na lepsze. W końcu 
teatr jest po to aby, cytując jeszcze raz pio-
senkę Grzegorza Turnaua: „iść do domu w 
zamyśleniu i w zachwycie”, aby pozwolić 
człowiekowi ujrzeć to, czego na co dzień 
nie potrafi lub nie chce zobaczyć i dzięki 
temu zmienia  nasz sposób patrzenia na 
świat i nas samych.

Renata Domagała 

14 czerwca br. uczniowie klas młod-
szych byli w Staszowskim Ośrodku  Kultu-
ry na spektaklu teatralnym pt. „Nowe szaty 
cesarza”. 

Spektakl został wystawiony  przez ak-
torów teatru muzycznego „Forte”. Dzieci 
przeniosły się w krainę baśni i z zaintere-
sowaniem śledzili sztukę wystawioną na 
podstawie baśni J. Ch. Andersena.

Zofia Gil

EDUKACJA
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WĘDRUJEMY…

Tegoroczna wycieczka łączyła się z dobrze znaną wszystkim grą tere-
nową  - podchody. Dzieci z pomocą dorosłych wykonywały napotkane po 
drodze zadania, rozwiązywały zagadki i szukały wskazówek dotyczących 
dalszego marszu. 

Wyruszyliśmy ze szkoły jedną grupą, zaraz po śniadaniu o godz. 8.30. 
Na trasie czekały na nas wcześniej pozostawione zadania, np. ułożenie 
z szyszek nazwy miejscowości, w której się znajdowaliśmy, wymienienie 
nazw pięciu zwierząt, które zasypiają na zimę oraz dziesięciu, których na-

Na sukces uczniów w szkole wpływają wysokie kompetencje czytelnicze. Umiejęt-
ność czytania ze zrozumieniem, przetwarzania różnorodnych tekstów jest niezwykle 
ważna na wszystkich etapach kształcenia oraz w życiu dorosłym. 

Nasza wędrówka do Sydzyny stała się już tradycją. Co roku w czerwcu przedszko-
laki wraz z rodzicami pokonują pieszo trasę Wikowa – Sydzyna.

,,KSIĄŻKOWA KRAINA”
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

zowaliśmy drugą część projektu pt. 
,,Narodowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa”. Zakupiliśmy 267 książek za 
kwotę 5 000 zł. Biblioteka wzbogaciła 
się o 77 tytułów. Są to nowości wy-
dawnicze o bogatej szacie graficznej 
zachęcające do czytania.

17 kwietnia br. dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz uczniowie klas I 
– III uczestniczyli w spektaklu promu-
jącym czytelnictwo w Centrum Kultury 
w Łubnicach. Po spektaklu odwiedzili-
śmy bibliotekę publiczną, gdzie zapo-
znaliśmy się z bogactwem jej zbiorów  
oraz uczestniczyliśmy w ciekawych 
warsztatach. Z przygotowanych przez 
bibliotekarkę materiałów, dzieci wy-
konywały zabawki, które zabrały ze 
sobą jako pamiątkę z wizyty w biblio-
tece publicznej.

18 maja br. w naszej szkole uro-
czyście obchodziliśmy Święto Książki i 
Biblioteki. Uczniowie klas IV i VI pod 
kierunkiem Bożeny Głogowskiej przy-
gotowali widowisko pt. ,,Książkowa 
Kraina”. Widzowie mogli podziwiać 
piękne dekoracje, kostiumy wyko-
nawców przygotowane przy wydat-
nej pomocy rodziców uczniów oraz 
popisy aktorskie i wokalne dzieci. 
Uczniowie przypomnieli sobie tytuły 
ulubionych baśni, bajek oraz innych 
utworów literackich. Występ zachęcał 
wszystkich  do czytania i przypominał, 
że ,,sukces zaczyna się od czytania”. 
Na koniec uroczystości dyrektor szko-
ły Bogusława Strzępek podziękowała 
wszystkim za przygotowanie uroczy-
stości i zachęciła do jeszcze większej 
aktywności czytelniczej..

Bożena Głogowska

Nasza biblioteka poprzez swoje działania kształtuje postawę czytelnika 
przygotowanego do odbioru dzieł literackich, dysponującego umiejętnością 
korzystania z różnych źródeł informacji. W roku szkolnym 2017/2018 reali-

zwa nie zaczyna się literą k, ułoże-
nie słowa z podanych liter i umiesz-
czenie go w widocznym miejscu, 
przeprowadzenie doświadczenia, 
żeby odpowiedzieć na pytanie: Co 
zrobić z plastelinową kulą, aby nie 
utonęła? 

Celem podróży była doskonała 
zabawa i wspólne działanie. Wy-
prawa była jak najbardziej udana, 
dopisywała pogoda. Na mecie, 
dzięki gościnności i zaangażowaniu 
rodziców, czekały na dzieci same 
atrakcje i pyszny poczęstunek. 

Do szkoły wróciliśmy przed 
15.00 autobusem szkolnym, bardzo 
zmęczeni, ale szczęśliwi z tak uda-
nego, radosnego dnia.

Izabela Nowak
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WYCIECZKA DO KRASICZYNA

Historia zamku w Krasiczynie sięga XVI wieku, kiedy to rodzina Krasic-
kich wybudowała piękną rezydencję często nazywaną Perłą Renesansu. 
Dziś zamek jest udostępniony do zwiedzania, ponadto mieści się tutaj 
hotel. 

24 maja br., w piękny czwartkowy dzień, uczniowie klas IV-VII Publicz-
nej Szkoły Podstawowa w Wilkowej pod opieką pań: B. Siepki, B. Gło-
gowskiej i  M. Pyrz  wyruszyli na wycieczkę do malowniczego Krasiczyna 
oraz położonych nieopodal Bolestraszyc.

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy autokarem sprzed szkoły. Zapowia-

Krasiczyn to malownicza wieś położona wśród lasów, w zakolu rzeki San, niedale-
ko Przemyśla, przy trasie biegnącej w kierunku Bieszczad. Wioska znana jest głównie 
za sprawą przepięknego zamku i wspaniałego parku angielskiego, będącego zabyt-
kiem światowej klasy.

„GDY PYTASZ MNIE, 
CZYM OJCZYZNA JEST…”

Dnia 7 marca w Szkole Podstawowej w Wilkowej odbyła się uroczysta akademia z 
okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w 
historii Polski, uczniowie klas II i III pod kierunkiem Ewy Podsiadłej przygotowali część 
artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.

Uroczystość tę zainicjowało odśpiewanie hymnu narodowego, po którym od-
była się część artystyczna. Chór szkolny pod kierunkiem Moniki Pyrz  wprowadził 
wspaniały nastrój, śpiewając piękne pieśni patriotyczne. Swoim udziałem w Naro-
dowym Święcie Konstytucji mieliśmy okazję zamanifestować uznanie dla twórców 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej, pisanej ustawy zasadniczej, 
która była wynikiem dążeń do naprawy stosunków Rzeczypospolitej. Była to również 
dobra okazja do pokazania naszym uczniom przywiązania do symboli narodowych 
i żywa lekcja historii.

Ewa Podsiadła

dał się bardzo ciepły dzień, a słoń-
ce już wychylało się zza horyzontu. 
Celowo wybraliśmy się w maju, aby 
skorzystać z pięknej pogody. Do-
tychczas byliśmy w wielu miejscach, 
ale wizyta w Krasiczynie zrobiła 
na nas duże wrażenie. Pierwszym 
punktem wycieczki był piękny rene-
sansowy krasiczyński zamek z XVI w. 
Najpierw podziwialiśmy arkadowy 
dziedziniec oraz malowidła ścienne 
na wewnętrznych ścianach murów. 
Ogromne wrażenie wywarły na nas 
cztery bajkowe baszty. Każda z nich 
posiada specjalny wygląd i nazwę: 
jest więc Baszta Boska, Papieska, 
Królewska i Szlachecka. Następnie 
zwiedzaliśmy komnaty zamkowe i 
weszliśmy do kaplicy mieszczącej 
się w jednej z baszt. Zeszliśmy tak-
że do krypty grobowej, która zo-
stała sprofanowana w czasie woj-
ny przez bolszewików. Na koniec 
udaliśmy się do sali tortur, gdzie 
czekały na nas „atrakcje” w postaci 
groźnych kościotrupów, pająków i 
nieprzyjemnych dla ucha pomruki-
wań. Były one miłe tylko dla tych, 
którzy lubią się bać. Na szczęście 
spacer po dziedzińcu i otaczającym 
zamek parku trochę uspokoił emo-
cje. 

Drugim punktem naszej wypra-
wy był park i dwór w  Bolestraszy-
cach. To tutaj mieszkał i tworzył 
znany dziewiętnastowieczny malarz 
Piotr Michałowski.  W arboretum 
czekał na nas przewodnik, z któ-
rym spacerowaliśmy ok. 2 godzin 
wśród przepięknych roślin, śpiewu 
ptaków i baraszkujących pomię-
dzy drzewami wiewiórek. Uwagę 
wszystkich zwiedzających przyku-
ły wiekowe drzewa, ogromne lilie 
wodne, żółwie, a także wiklinowe 
i drewniane ozdoby. Czas w ogro-
dzie w Bolestraszycach upłynął 
bardzo przyjemnie, jednak szybko. 
Wrażeniami z wycieczki mogliśmy 
się podzielić piekąc kiełbaski przy 
ognisku zorganizowanym w parku.

To był naprawdę wspaniały czas. 
Wszyscy w doskonałych humorach 
wróciliśmy do szkoły. Wspólnie 
spędzony dzień na pewno pozwo-
lił lepiej się poznać i zintegrować. 
Mam nadzieję, że jeszcze uda nam 
się wyjechać na tak ciekawą wy-
cieczkę...

Eliza Wnuk
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PUCHAR ZOSTAŁ W WILKOWEJ

W dniu 28 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Wilkowej odbył się XXI Turniej Sportowo- Rekreacyjny 
o Puchar Wójta Gminy Łubnice. W rozgrywkach uczest-
niczyli uczniowie klas I – III ze wszystkich szkół z terenu 
gminy. Po zaciętej rywalizacji i rozegraniu 7 konkurencji 
sędziowie zawodów poznali wyniki klasyfikacji końcowej. 
Przyjęliśmy zasadę, że nie ma przegranych, a wszyscy 
są wygranymi, zgodnie z duchem sportu i zasady „fair 
play”. Wspaniałe nagrody rzeczowe zostały dostarczone 
do szkół, natomiast dla wszystkich uczestniów przygoto-
wane zostały złote medale i poczęstunek, a dodatkowo 
dla zwycięzscy całego turnieju okazały puchar. Zwycięzcą 
XXI Turnieju o Puchar Wójta została Publiczna Szkoła Pod-
stawowa  w Wilkowej, a już za rok okazja do rewanżu w 
szkole w Budziskach. Nagrody, medale oraz puchar wrę-

GMINNE ZAWODY 
W PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 8 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Łubnicach odbyły się gminne zawody piłki nożnej 
chłopców w kategorii klas IV – VII. W zawodach udział 
wzięli chłopcy ze szkół w Budziskach, Łubnicach, Gac 
Słupieckich oraz Wilkowej. Zawody zostały rozegrane 
na boisku tartanowym w systemie każdy z każdym. Po 
rozegraniu 6 serii gier najlepsza okazała się drużyna ze 
szkoły w Wilkowej, na drugim miejscu uplasowała się 
szkoła z Gac Słupieckich, na trzecim szkoła z Budzisk, 
a na czwartym gospodarz zawodów, szkoła z Łubnic. 
Wszystkie mecze były bardzo zacięte, a zawodnicy raz po 
raz wykazywali się umiejętnościami piłkarskimi, bramka-
rze znakomitymi obronami, a trenerzy stoickim spoko-

I MIEJSCE!!!

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy 
dnia 13 kwietnia br. odbył się Międzygminny Przegląd 
Szkolnych Inscenizacji Teatralnych. Uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali inscenizację wiersza  pt. ”Kot co 
palił fajkę”. Profesjonalna gra młodych aktorów oraz 
piękne stroje sprawiły że w kategorii  klas I-III zajęliśmy 
pierwsze miejsce.

czyła wójt Anna Grajko, która pogratulowała wszystkim 
zawodnikom sportowej rywalizacji. 

Marcin Reczek

jem. Oczywiście czym by była piłka gdyby nie strzelone 
bramki, a warto tutaj zauważyć, że żaden z meczów nie 
zakończył się wynikiem 0:0. 

Marcin Reczek

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH
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SZKOLNA WYCIECZKA
23 kwietnia br. grupa uczniów naszej szkoły, pod opie-

ką wychowawczyń, wyruszyła na wycieczkę do grodu Kra-
ka. Podróż minęła szybko i przyjemnie. Z pod Wawelu wy-
ruszyliśmy w rejs statkiem, aby poznać królewskie miasto 
Kraków od strony Wisły. Wzgórze z Zamkiem Wawelskim, 
Krakowski Kazimierz, Kościół na Skałce, Klasztor o.o. Ka-
medułów na Bielanach oraz Tyniec oglądane z pokładu 
statku, dodają niezapomnianego uroku wspomnieniom z 
Krakowa. Po pysznym obiedzie pojechaliśmy na przed-
stawienie znanej na całym świecie, jedynej w swoim ro-
dzaju Moskiewskiej Rewii na lodzie, która zaprezentowała 
fantastyczne, baśniowe widowisko dla dzieci, oparte na 
motywach baśni autorstwa H. Ch. Andersena „Królowa 
śniegu”. Wycieczka dała nam wiele radości i duży zastrzyk 
wiedzy.

MOBILNE PLANETARIUM 
W NASZEJ SZKOLE

25 kwietnia naszą szkołę odwiedziło mobilne plane-
tarium. Tego dnia  każda  klasa miała możliwość uczest-
niczenia w zajęciach z  astronomii: „Kolorowy wszech-
świat”. Panie opowiadały o spadających gwiazdach, 
pokazywały  meteoryty oraz wyjaśniały zasady działania 
ogromnej lupy. Potem uczniowie byli zaproszeni na seans  
do ogromnego namiotu - planetarium. Tutaj odbyli po-
dróż po wszechświecie. Obserwowali i „zwiedzili” planety 
naszego układu słonecznego.  Pokazy dostarczyły nieza-
pomnianych wrażeń i rozbudziły wyobraźnię uczniów.

ZNOWU PODIUM
Dnia 28 maja w szkole w Wilkowej odbył się  XXI Tur-

niej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Łubnice. Śmiało 
można powiedzieć, że sport to zdrowie. W sportowej ry-
walizacji zmierzyły się drużyny z czterech szkół podstawo-
wych z terenu gminy. Nasi sportowcy w tym roku również 
stanęli na podium.

DZIEŃ DZIECKA
W dniu 7 czerwca uczniowie naszej szkoły z okazji 

Dnia Dziecka wyjechali do kina na film pt. „Bella i Se-
bastian 3”. Po seansie odwiedziliśmy restaurację „O sole 
Mio”, gdzie uczniowie mogli oglądać widowiskowy pokaz 
robienia pizzy przez profesjonalistów z jednoczesną de-
gustacją. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tak zorga-
nizowanego dnia.

,,WYBUCHOWA NAUKA”
10 maja przedszkolaki z Łubnic wyruszyły w bajecz-

ną podroż do ECB w Pacanowie. Na miejscu zostaliśmy 
podzieleni na dwie grupy wiekowe. Maluchy uczestniczy-
ły w warsztatach pt. „Tajemnica łyżeczki miodu”. Dzieci 
zapoznały się z etapami powstawania miodu i wyrobów 
pszczelich, wartościami leczniczymi oraz ciekawostkami 
z życia tych owadów. Dzieci próbowały swoich sił w sa-
modzielnym tworzeniu świeczek, którą miały możliwość 
zabrać do domu. 

Równie ciekawą atrakcją były warsztaty dla starszaków 
„wybuchowa nauka” gdzie dzieci poznały tajemnice cie-
kłego azotu. Pan Chemik pokazał bardzo ciekawe ekspe-
rymenty. Z pomocą ciekłego azotu zamroził banana, któ-
rym przybijał gwóźdź i zrobił sadzone jajko. Ciekły azot 
wykorzystał również do zrobienia przepysznych lodów 
malinowych. W trakcie godzinnych warsztatów byliśmy 
świadkami fascynujących doświadczeń i spektakularnych 
wybuchów.

Dodatkową atrakcją była bajka dla przedszkolaków 
w kinie „Szkatułka”. Dzieci zwiedziły również piękny 
ogród otaczający centrum bajki. Szczęśliwe i wzboga-
cone w nowe wiadomości i doświadczenia wróciliśmy 
do szkoły.

Nauczyciele PSP Łubnice
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„KOCHANYCH 
RODZICÓW MAM…”

Wesołe świętowanie Dnia Mamy i Taty przypadło w 
tym roku 25 maja. Sala gimnastyczna stała się sceną 
gdzie przedszkolaki i uczniowie klas I-III prezentowały 
swój program artystyczny. Dyrektor szkoły przywitała przy-
byłych gości i złożyła życzenia. Dzień rodziny rozpoczęły 
dzieci najmłodsze. Miały okazje popisać się znajomością 
wierszy i piosenek. Następnie przenieśliśmy się w klimat 
hiszpański, dziewczynki z przedszkola zaprezentowały się 
w strojach i zatańczyły gorące rytmy w powyższym tań-
cu. Chłopcy natomiast zaprezentowali swoje umiejętności 

NA GÓRSKIM SZLAKU, 
CZYLI WYCIECZKA W POLSKIE TATRY

W dniach 24 - 25 maja br. uczniowie najstarszych 
klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach (II – III 
gimnazjum) wraz z opiekunami: Ewą Bąk, Elzbietą Sro-
ką, Elżbietą Zdziebko, Agnieszką Grędą i Moniką Kalitą 
wyruszyli w polskie Tatry. Niektórzy już kolejny raz mieli 
możliwość podziwiać urok najpiękniejszych i najwyższych 
polskich gór wraz  z ich stolicą – Zakopanem. I tym razem 
w programie naszej wycieczki znalazło się wiele atrak-
cji. Spacer po Zakopanem rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
zaprojektowanej w stylu zakopiańskim przez Stanisława 
Witkiewicza kapliczki na Jaszczurówce, którą budowa-
no 3 lata, a poświęcona została w 1907 roku. Ciekawą 
atrakcją był wyjazd kolejką linową na Gubałówkę, który 
dostarczył nam wielu wrażeń. Kolejnych zapewnił nam 
zjazd koleją krzesełkową ze szczytu Polany Szymoszkowej. 
Widok Tatr z ich symbolem – Giewontem - Śpiącym Ryce-
rzem i panorama Zakopanego na długo pozostaną nam 
w pamięci. Kolejnym punktem spaceru po Zakopanem, 
podczas którego odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, 
był m.in. znajdujący się w pobliżu Krupówek niewielki 
kościół drewniany MB Częstochowskiej i Św. Klemensa 
wybudowany przez miejscowych cieśli w latach 1847-51 
z inicjatywy Józefa Stolarczyka - pierwszego proboszcza 
Zakopanego. Nazywany jest „starym”, gdyż to najstarsza 
drewniana budowla sakralna w mieście. W świątyni po-
dziwialiśmy ołtarz główny z kopią obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej oraz ludowe malowidła i rzeźby. Sprzed 
kościoła ścieżka prowadzi na popularny stary cmentarz 
„Na Pęksowym Brzyzku”, na którym odwiedziliśmy groby 
ludzi zasłużonych dla Zakopanego, np. znanych artystów, 
takich jak: malarz Stanisław Witkiewicz - ojciec Witkacego, 
pisarzy i poetów: Kornel Makuszyński, Władysław Orkan, 

W Ciche, mistyczne Tatry, owe wieczne głusze

zimowych, śnieżnych pustyń, owe zapadliska,

niedostępne wśród złomów, gdzie jeden się wciska

mrok i gdzie wicher końcem swych skrzydeł uderza.

/Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ciche, mistyczne Tatry.../

tańcząc ,, Kazaczoka”. Uczniowie klas I-III złożyli życze-
nia swoim rodzicom śpiewająco. Zaprezentowali się w 
uczuciowych piosenkach i tematycznych wierszach. Ro-
dzice otrzymali całusy i kolorowe motylki z dedykacją. 
Spotkanie uwieńczone było słodkim poczęstunkiem, który 
przygotowały panie z Rady Rodziców. Na koniec dyrektor 
Teresa Komasara podziękowała wszystkim za przybycie 
i za przygotowanie części artystycznej i poczęstunku. At-
mosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle rodzin-
na. Spotkaniu towarzyszyły jak zwykle duże emocje, bo to 
właśnie Mamie i Tacie należą się podziękowana za życie, 
za troskę, za poświęcenie oraz za każdy codzienny dzień. 
Każdy z nas tak jak umie dziękuje w tym dniu swoim Ko-
chanym Rodzicom.
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AKCJA ,,CZYSTA  GMINA”
Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia 

każdego roku. Wymyślono ten dzień w trosce o naszą pla-
netę. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2018 roku jest wal-
ka z zanieczyszczeniami planety  plastikowymi odpadami. 
W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń eko-
logicznych organizują manifestacje, konferencje, pokazy i 
akcje na rzecz ochrony środowiska.

Nasza szkoła w porozumieniu z Urzędem Gminy zor-
ganizowała w dniu 23 kwietnia br. akcję ,,Czysta Gmina.” 
Celem tej akcji było uporządkowanie terenu wokół bu-
dynku szkoły a także na trasach dojazdowych do szkoły. 
Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej w Łubnicach 
wraz z nauczycielami zbierali śmieci do odpowiednich 
worków i uczyli się ich prawidłowej segregacji. Zachęcam 
wszystkich mieszkańców naszej gminy do dbania o nasze 
gospodarstwa i ulice. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę 
naszej egzystencji naszej i naszych dzieci. Z tego powodu 
powinniśmy o nią dbać nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy 

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa – Tetmajer. Odnaleź-
liśmy tu także groby znanych sportowców: skoczka nar-
ciarskiego Stanisława Marusarza i jego żony Ireny oraz 
narciarki Heleny Marusarzówny, mogiły przewodników ta-
trzańskich, ratowników górskich i mieszkańców ważnych 
dla kultury i historii Zakopanego oraz regionu. Ważnym 
miejscem, które zawsze odwiedzamy podczas pobytu  w 
Zakopanem, jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach wybudowane jako votum za ocalenie życia 
papieża Jana Pawła II po zamachu 13 maja 1981r. Zwie-
dziliśmy kościół, kaplicę, Park Fatimski z ołtarzem, przy 
którym Jan Paweł II odprawił mszę św. w Zakopanem pod 
Krokwią 6 czerwca 1997 oraz kapliczkę upamiętniającą 
śmierć Jana Pawła II w 2005 r. Po modlitwie w tym szcze-
gólnym miejscu udaliśmy się na Krupówki, główny deptak 
Zakopanego, gdzie zakupiliśmy pamiątki, podziwialiśmy 
góralską architekturę, tradycyjne stroje, a także słuchali-
śmy dźwieków góralskiej muzyki dochodzącej z zakopiań-
skich karczm. Po długim zwiedzaniu stolicy polskich Tatr 
czekał nas dwugodzinny relaks i zabawa w termach w 
Bukowinie Tatrzańskiej. Kąpiel w wodzie termalnej wydo-
bywanej z głębokości 2,4 km  z północno - zachodniego 
zbocza góry Wysoki Wierch, korzystanie z jacuzzi i set-
ki metrów szalonych, wodnych zjeżdżalni sprawiły, że do 
pensjonatu w Gliczarowie Górnym, gdzie czekała na nas 
pyszna obiadokolacja, wracaliśmy zmęczeni, ale i zado-
woleni z tak energetycznie spędzonego i pełnego emocji 

dnia, ciesząc się jednocześnie z faktu, że mimo negatyw-
nych prognoz pogoda nas nie zawiodła.

Drugi dzień to typowa górska wędrówka Doliną Ko-
ścieliska uznawaną za najpiękniejszą dolinę w Tatrach.  
Ma ona 9 km długości i ok. 27 km szerokości, rozpościera 
się od podnóża Tatr aż po ich grzbiet. Podczas trwajacej 
4 godziny wędrówki podziwialiśmy urokliwy górski krajo-
braz Doliny, który w dolnej części tworzy Potok Kościeliski, 
a górną część zdobią charakterystyczne krystaliczne skały 
o zbójnickich kształtach i nazwach, np. Zbójnickie Okna, 
Zbójnicka Turnia, Zbójnicki Stół. Wielkie wrażenie wywarł 
na nas Wąwóz Kraków, który okazał się niełatwy do po-
konania, tym bardziej, że podczas wejścia do wąwozu 
zaczął padać deszcz utrudniający wspinaczkę po kamie-
niach. Żałujemy, że nie udało nam się dotrzeć do Jaskini 
Mroźnej, która w tym czasie była zamknięta dla turystów. 
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do bacówki, w której za-
kupiliśmy tradycyjne oscypki. Dzięki ich charakterystycz-
nemu smakowi wracaliśmy zadowoleni i mimo pokona-
nia wielu kilometrów wciąż pełni energii. Po powtórnym 
spacerze po Krupówkach powróciliśmy do pensjonatu na 
smaczny obiad, a nastepnie wyruszyliśmy w znakomitych 
humorach w podróż powrotną. Żal było opuszczać tak 
piękne zakątki naszego kraju: polskie Tatry, Zakopane…, 
ale zawsze pozostają przecież wspomnienia…

Agnieszka Gręda, foto: Monika Kalita

dzień. Ta akcja podniosła świadomość ekologiczną dzieci 
i młodzieży z naszej szkoły oraz pozwoliła na kształtowa-
nie właściwych nawyków. Wszyskim uczniom i nauczycie-
lom dziękuję za udział w tej akcji.

Elżbieta Sroka
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AKCJA „SZKOLE POMAGAMY
I ŚWIAT OCZYSZCZAMY”

Szkoła Podstawowa w Łubnicach przystąpiła do ogól-
nopolskiej akcji „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy.” 
Akcja ta miała na celu przeprowadzenie zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego a przede wszyst-
kim podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz prawidłowego gospodarowania odpa-
dami w naszej gminie. W dniu 27 kwietnia br. odbył się 
apel informujący o celach tej akcji. Uczniowie obejrzeli 
krótki film na podstawie którego dowiedzieli się co to są 
elektrośmieci i dlaczego je zbieramy. Koordynator akcji 
przekazał informacje o miejscu i terminie zbiórki oraz za-
chęcił do przynoszenia elektrośmieci. 

W naszej szkole zbiórka elektroodpadów trwała od 27 
kwietnia do 22 maja. 

W tym czasie zgromadziliśmy 750 kg zużytego sprzę-
tu elektrycznego i otrzymaliśmy  bon w wysokości 150 zł 
do wykorzystania na nagrody rzeczowe. Na wyróżnienie 
zasługują uczniowie klasy czwartej: Natalia Szczepanek, 
Zuzanna Walęzak, Natalia Chyla, Aleksandra Wójto-
wicz. Szczególne podziękowania kieruję do najmłodszych 

17 kwietnia 2018 r., dzień przed rozpoczęciem eg-
zaminów gimnazjalnych, w sali konferencyjnej Targów 
Kielce odbyła się Gala Laureatów konkursów przedmio-
towych z województwa świętokrzyskiego. Miałem wielką 
przyjemność reprezentować naszą szkołę jako laureat XV 
Konkursu z Historii. 

Na tę uroczystość przybyłem wraz z panią mgr Lucy-
ną Lolo, która poświęcając swój wolny czas, przygotowy-
wała mnie do konkursu. Towarzyszyli mi również moi ro-
dzice, którzy od samego początku dzielnie mi kibicowali 
za każdym razem, gdy zmagałem się w kolejnych eta-
pach konkursów. Już w II klasie gimnazjum spróbowałem 
swych sił w kokursie z historii – zdobyłm tytuł finalisty. W 
III klasie bez wahania podjąłem to samo wyzwanie tym 
razem udało się – zdobyłem tytuł laureata tegoż konkur-
su. Mój sukces zawdzięczam mojej nauczycielce historii, 
której serdecznie dziękuję za czas, który mi poświęciła 
i za przekazaną wiedzę. Pragnę nadmienić również, że 
spróbowałem swych sił także w XV Konkursie z Języka Pol-
skiego i tu niewiele zabrakło do pełnego sukcesu, gdyż 
zdobyłem tytuł finalisty tegoż konkursu, do którego przy-
gotowywała mnie pani mgr Agnieszka Gręda. To głównie 
dzięki jej pozytywnej motywacji i zachęcie wziąłem udział 
w jeszcze jednym konkursie, osiągnąłem tytuł finalisty, 
zdobyłem nowe doświadczenia, poznałem piękno poezji, 
której dotychczas nie dostrzegałem. Podczas uroczysto-
ści odebrałem medal, dyplom oraz słodki podarek m.in. 
od Kuratora Województwa Świętokrzyskiego. Gala była 
bardzo uroczysta, pełna wyrazów uznania i szacunku dla 
laureatów, ale także dla nauczycieli. To wielka radość, że 
mogłem przyczynić się do promocji mojej szkoły i wło-
żyć trochę wysiłku, aby Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Łubnicach z klasami gimnazjum mogła mieć kolejnego 
laureata. Mam nadzieję, że będzie ich przybywać. Zachę-
cam moje koleżanki  i moich kolegów z młodszych klas do 
udziału w konkursach. Warto!

Mateusz Rogala

uczestników tej akcji czyli przedszkolaków, u których od 
najmłodszych lat kształtuje się właściwa postawa ekolgicz-
na. Na wyróżnienie zasługują: Karol Piątek, Diana Gło-
zowska, Gabrysia Gręda, Arkadiusz Wójtowicz i Antoni  
Wójtowicz. Do akcji przyłączyli się również pracownicy 
szkoły, szczególne podziękowania należą się pani Wiesła-
wie Obarzanek. Dziękuję wszystkim za każdy najdrobniej-
szy zużyty sprzęt elaktryczny i elektroniczny. Materiały ze 
zużytych telefonów komórkowych – złoto, platyna, srebro 
oraz miedź są  wykorzystywane do produkcji czajników, 
plomb dentystycznych, bądź instrumentów muzycznych. 
Zmielone tworzywo sztuczne ze starej lodówki nadaje się 
do produkcji kołpaków samochodowych, a odzyskany 
freon do napełniania nowej chłodziarki. Tworzywo sztucz-
ne odzyskane z przemielonych obudów komputerowych 
świetnie nadaje się do produkcji ławeczek, krzeseł i  doni-
czek. Dzięki tej akcji pozbyliśmy się niepotrzebnych rzeczy, 
a przede wszystkim pomogliśmy środowisku.

Akcja ta była możliwa do przeprowadzenia dzięki du-
żemu zaangażowaniu rodziców,  którzy zorganizowali 
transport elektroodpadów na miejsce zbiórki, za co ser-
decznie dziękujemy.

Elżbieta Sroka

UROCZYSTA GALA LAUREATÓW W KIELCACH

EDUKACJA
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22 czerwca w rytmie poloneza 
pożegnaliśmy kolejny rocznik gim-
nazjalistów. Jak co roku nie obyło się 
bez emocji wyrażanych łzami, bez 
wspomnień, refleksji, podsumowań, 
bilansu dobrych i złych stron minio-
nego roku szkolnego 2017/2018 
w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Łubnicach. Nie był to rok idealny, tak 
jak wszystko w życiu - przyniósł za-
równo sukcesy, jak i porażki.   

Z ogromną radością przyjęliśmy 
wiadomość o uzyskaniu przez na-
szego ucznia tytułu laureata w kon-
kursie przedmiotowym z historii, jed-
nym z wielu organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Powodów do dumy dostarczył nam 
uczeń klasy III B gimnazjum – Ma-
teusz Rogala, który w br. szkolnym 
wziął udział w dwóch konkursach 
i w obu odniósł znaczący sukces w 
skali województwa. Został on laure-
atem XV Wojewódzkiego Konkursu z 
Historii, pod kierunkiem pani Lucyny 
Lolo, oraz finalistą XV Wojewódzkie-
go Konkursu z Języka Polskiego, pod 
kierunkiem pani Agnieszki Grędy. 
Należy dodać, że Mateusz już jako 
uczeń klasy II gimnazjum zdobył tytuł 
finalisty Konkursu z Historii. Na po-
chwałę zasługuje również uczeń kla-
sy III gimnazjum Nikodem Gromny, 
który z dwóch przedmiotów zdobył 
tytuł finalisty: z matematyki (opie-
kun – pani Renata Wójtowicz) oraz 
z geografii (opiekun – pani Elżbieta 
Zdziebko). Nagrodą dla laureata 
Konkursu z Historii, oprócz ogrom-
nej satysfakcji zarówno dla ucznia, 
jak i dla nauczycieli, było zwolnienie 
z egzaminu gimnazjalnego z historii i 
wos-u oraz jednorazowe stypendium 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Łubnice, panią Annę Grajko. Mate-
usz otrzymał również stypendium za 
tytuł finalisty Konkursu z Języka Pol-
skiego, a Nikodem Gromny podwój-
ne stypendium za tytuł finalisty w 
dwóch konkursach przedmiotowych. 
Podobne sukcesy odnieśli ucznio-
wie: Angelika Kozioł oraz Hubert 
Rzeźnik, którzy pod kierunkiem pani 
katechetki Beaty Gumuły przystąpili 
do XXI Diecezjalnego Konkursu Wie-
dzy Biblijnej: „Z Pismem Świętym 
w trzecie tysiąclecie” i uzyskali tytuł 
finalisty tegoż konkursu, za co rów-
nież zostali uhonorowani nagrodą 
Wójta Gminy Łubnice. Gratulujemy 
naszym uczniom i życzymy dalszych 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW - NASZYMI SUKCESAMI

sukcesów już w szkole średniej. Gratulujemy rodzicom Mateusza, Nikode-
ma, Angeliki i Huberta, bo rola wsparcia w rodzinie w takich sytuacjach dla 
każdego dziecka jest bezcenna. 

Za nami również wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018. W piątek 15 
czerwca gimnazjaliści otrzymali swoje wyniki, na które z niecierpliwością 
oczekiwali od kwietnia, ponieważ to wtedy pisali swój pierwszy w życiu po-
ważny egzamin, wysoki jego wynik decyduje bowiem o przyjęciu do dobrej 
czy wymarzonej przez ucznia szkoły średniej.

W br. najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z języka polskiego i historii, 
zajmując I. miejsce w powiecie. Niezmiernie cieszy tak wysoki wynik, gdyż 
świadczy to o szacunku uczniów do rodzimego języka, tradycji i historii. Wy-
niki z pozostałych części egzaminu kształtują się na poziomie średnim, na co 
wskazuje VI miejsce szkoły w powiecie. W przyszłym roku przed nami kolej-
ny, już ostatni egzamin gimnazjalny. Czekamy z nadzieją na bardzo dobre 
wyniki naszych uczniów. Naszym absolwentom życzymy sukcesów w nowych 
szkołach i wspaniałych wakacji. !

 Agnieszka Gręda
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25 kwietnia br. w Staszowie odbył się Powiatowy Tur-
niej Piłki Nożnej chłopców. 

W zawodach wzięło udział osiem drużyn. Walka była 
bardzo zacięta. Wszystkie mecze zostały rozegrane na 
bardzo wysokim poziomie, a zawodnicy przeżywali każdą 
porażkę czy zwycięstwo .

Cały turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Nasza drużyna uplasowała się na IV miejscu. Wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali puchary oraz dyplomy. 

Drużyna w składzie: Karol Motwicki, Filip Wróbel, Woj-
ciech Głuc, Nikodem Gromny, Dominik Pytko, Paweł Ko-
satka, Bartosz Brzeziński, Kacper Lasota, Maksymilian Ro-
guz, Paweł Motwicki, Szymon Kmiecik, Norbert Ślusarski.

 Aneta Wójtowicz

W dniu 28 marca br. w Połańcu odbyły się Powiatowe 
Zawody Piłki Siatkowej chłopców.

Nasza drużyna zajęła II miejsce w powiecie. Wszystkie 
mecze zostały odegrane w duchu zasady fair play. Nie-
samowitej rywalizacji towarzyszyli kibice, których doping 
podtrzymywał drużyny na duchu. Gratulujemy. Drużyna w 
składzie: Karol Motwicki, Bartosz Brzeziński, Paweł Kosat-
ka, Kacper Lasota, Nikodem Gromny, Wojciech Głuc, Fi-
lip Wróbel, Szymon Kmiecik, Maksymilian Roguz, Hubert 
Rzeżnik, Norbert Ślusarski, Dawid Jakubik.

Aneta Wójtowicz

W dniu 17 kwietnia br. w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury w Łub-
nicach gościli aktorzy Teatru Edukacji 
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa ze 
spektaklem promującym czytelnic-
two „Nie do wiary! W bibliotece kryją 
się czary”. Obejrzało go około 160 
dzieci z terenu naszej gminy. Spek-
takl opowiadał historię Tomka, który 
postanowił zostać czytelnikiem miej-
scowej biblioteki. Z uśmiechem na 
ustach otworzył wrota prowadzące 
do czytelni, w której przeżył przygo-
dę swojego życia. Głównym celem 
dydaktycznym spektaklu było rozwi-
janie pozytywnej postawy do książek 
i czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni 
i wrażliwości u dzieci. Profesjonalni 
aktorzy w ciekawy sposób podkreślili 
potrzebę nauki czytania oraz szereg 
możliwości i korzyści wynikających 
z obcowania z literaturą. Dzieci do-
wiedziały się, że książki dostarczają 
nie tylko potrzebnych informacji, ale 
zapewniają rozrywkę i przenoszą w 
odległy i magiczny świat.

Dzieci bardzo żywo reagowały na 
przedstawione zdarzenia i wyrażały 
swoje emocje.

Aneta Śmiszek

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

POWIATOWE ZAWODY PIŁKI SIATKOWEJ

„NIE DO WIARY! W BIBLIOTECE KRYJĄ SIĘ CZARY”
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Rodzice często głowią się nad tym jak zorganizować 
ten wyjątkowy dzień. Dzieci oczekują od nas czegoś spe-
cjalnego. Wcale nie wielkich i drogich prezentów. Pomi-
mo że są małe, rozumieją, że ważniejszy jest spędzony 
razem czas lub oryginalny pomysł. Docenią każdą naszą 
inicjatywę, tym bardziej, im więcej pracy w nią włożymy. 
Najlepszy pomysł? Wycieczka. Najlepiej uwieńczona 
wspólnym piknikiem. Dobrą inicjatywą jest też wspólne 
kino. I właśnie z taką inicjatywą wyszło Centrum Kutu-
ry w Łubnicach organizując dwa wyjazdy z okazji Dnia 
Dziecka. 25 maja dzieci do 11 lat pojechały do Połańca 
na film „Piotruś Królik”. Fantastyczne przygody jedynego 
takiego na świecie – złośliwego Piotrusia Królika wpra-
wiły całą publikę w zabawny nastrój. 

Zaraz po filmie wszyscy udaliśmy się na pyszną piz-
zę do pobliskiej pizzerii. Dnia następnego zabraliśmy 
dzieci nieco starsze do kręgielni oraz do kina na film 
pt.: „AVENGERS: wojna bez granic”. Film przedstawiał 
potężnego Thanosa zbierającego Kamienie Nieskończo-
ności w celu narzucenia swojej woli wszystkim istnieniom 
we wszechświecie. Tylko drużyna superbohaterów zna-
nych jako Avengers mogła go powstrzymać. Czy się im 
to udało? O tym przekonali się uczestnicy wycieczki. 

Aleksandra Stachniak 

17 czerwca br. 35-osobowa gru-
pa z naszej gminy pojechała do 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w 
Kałkowie-Godowie, niewielkiej świę-
tokrzyskiej wsi, która nie jest klasycz-
ną sakralną atrakcją turystyczną. To 
wyjątkowe miejsce, które zaprosiło 
nas na niecodzienną lekcję historii. 
Na terenie kompleksu, powstałego w 
latach 80. ubiegłego wieku, znajduje 
się Kościół Bolesnej Królowej Polski, 
którego wnętrze zachwyca miłośników 
architektury. Nasz pobyt rozpoczęliśmy 
od Mszy Świętej. Następnie mogli-
śmy zobaczyć Grotę Lourdzką, Drogę 
Krzyżową i Pomnik Katastrofy Smoleń-
skiej. Ale najwięcej emocji, ze wzglę-
du na wspomnianą wartość histo-
ryczną, wzbudziła Golgota Wschodu.  

Nazwa tego niepozornego budynku, 
mogącego przypominać ruiny średnio-
wiecznego zamku, nie jest przypadko-
wa. Odwołanie do męczeńskiej śmierci 
Jezusa na krzyżu ma przypominać za-
równo o cierpieniu, jak i poświęceniu 
milionów Polaków, którzy stracili życie 
w obronie ojczyzny. Wnętrze Golgoty 
Wschodu tworzy kilkanaście komnat, 
kaplic i mniejszych pomieszczeń, w 
których prezentowane są kameral-
ne wystawy, upamiętniające najważ-
niejsze, choć tragiczne, wydarzenia z 
dziejów naszego kraju. Zdecydowana 
większość ekspozycji utrzymana jest w 
tematyce drugiej wojny światowej, na-
tomiast pozostałe traktują między inny-
mi o walce z ustrojem komunistycznym, 
katastrofie w śląskiej kopalni Wujek czy 

śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. 
Zwiedzając miejsce tak intensywnie 
nasycone historią, trudno pozostać 
obojętnym. By uporządkować kłębiące 
się myśli i odczucia, wybraliśmy się na 
szczyt budowli, skąd rozciąga się fan-
tastyczna panorama okolicy. Doskona-
łą przeciwwagą była również wizyta w 
utworzonym w sąsiedztwie mini ZOO. 
Czas spędzony w Sanktuarium w Kał-
kowie-Godowie przeznaczyliśmy też 
na bliższe poznanie innych obiektów, 
posiadających już typowo sakralny 
charakter. Jednak  to właśnie Golgo-
ta Wschodu, w bezpośredni sposób 
eksponująca martyrologię narodu 
polskiego, wywarła na nas największe 
wrażenie.

Aleksandra Stachniak 

ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI

GOLGOTA WSCHODU 
W SANKTUARIUM W KAŁKOWIE-GODOWIE
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Łubnicka 

Biesiada w rytmach 
lat 60-tychCzy słońce grzeje czy też deszcz pada,

wszak to z pogodą różniście bywa,
a po raz siódmy-tak nam wypada,
u nas Biesiada już się odbywa.

Organizacja na piątkę była,
że sę przyczepić nie ma do czego,
super zespoły-w muzyce siła,
wzruszyły pewnie też niejednego.

Dzieci i młodzież tańcem stworzyły,
 radosny, ciepły nastrój na scenie,
widzowie gromkich braw nie szczędzili,
artystów rośnie nam pokolenie. 

Niech się wspaniale darczyńcom dzieje,
współpraca z nimi niech się układa,
życząc sukcesów miejmy nadzieję,
że w przyszłym roku ósma Biesiada.

   Krzysztof Janczyk

Po oficjalnym otwarciu nastąpiło przekazanie sprzę-
tu ratownictwa medycznego oraz technicznego zaku-
pionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. W ra-
mach dofinansowania zostały zakupione i przekazane: 
dwa zestawy medyczne PSP R1  z deskami ortopedycz-
nymi, defibrylator, agregat oraz rozpieracz ramieniowy. 
Powyższe wyposażenie otrzymały jednostki: OSP Łubni-
ce oraz jednostka OSP Beszowa. Po przekazaniu dobrą 
muzykę przy ludowych rytmach zapewnił Zespół Estra-
dowo- Ludowy ,,Łubnicka Nuta”. Następnie na scenie 
zaprezentowała się grupa wokalna SIDUS z Połańca 
działająca przy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
Tuż przed gwiazdą wieczoru na scenie wystąpiły czte-
ry energiczne, młode i uzdolnione osobowości, których 
połączyła wspólna pasja, czyli muzyka. Zespół MALIBU, 
bo o nim mowa, cechuje profesjonalizm i zamiłowa-
nie do tego co wykonują. Wieczorem pojawił się zespół 
CHRZĄSZCZE z Gliwic grający muzykę lat 60-tych. W 
ich repertuarze usłyszeliśmy między innymi utwory ta-
kich zespołów, jak The Beatles, Czerwone Gitary czy 
The Shadows. Zespół ten w niezmienionym składzie, 
grający muzykę na żywo działa od ponad 20 lat. Przez 
ten czas CHRZĄSZCZE zagrały ponad 1200 koncertów 
w Polsce, Niemczech i Austrii. Koncert gwiazdy wieczo-
ru było to półtorej godziny energetycznej dawki dobrej 
muzyki. Następnie na scenie zaprezentował się BOY-
FRIEND, czyli Piotr Biedrzycki, który na rynku disco polo 

Już po raz siódmy odbyła się w naszej gminie biesiada, któ-
ra w tym w roku nawiązywała muzyką do lat 60-tych. 1 lipca na 
placu rekreacyjnym w Łubnicach pomimo chłodu publiczność 
rozgrzewał program artystyczny, który zaprezentowały zarówno 
dzieci, młodzież, jak i zespoły. Występy rozpoczęły się od pio-
senek w wykonaniu Elizy Kurowskiej, Dominiki Stolickiej, Sylwii 
Romańskiej, Aleksandry Nalepy, Karoliny Nowak, Małgorzaty 
Hynek i Anity Nowak.
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jest już kilka dobrych lat. Razem ze 
swoim bratem Markiem tworzył ze-
spół Effect, jednak od pewnego cza-
su rozpoczął karierę solową. Zespół 
ma na swoim koncie takie przeboje 
jak: ,,Typiara”, ,,Dziewczyna ta”, 
,,Umów się ze mną”, ,,Jadą na za-
bawę” czy ,,Z nami tańcz”. Wieczo-
rem publiczność ponownie do póź-
nych godzin nocnych bawił zespół 
MALIBU. 

Uczestnicy imprezy mogli skorzy-
stać z wesołego miasteczna, stoisk 
gastronomicznych i handlowych. 
Podczas biesiady wolontariusze 
zbierali pieniądze na leczenie chorej 
na padaczkę Tosi z Połańca. Dzięki 
zebranym funduszom, rodzice będą 
mieli możliwość leczenia córki za 
granicą, co może przyczynić się do 
częściowego rozwoju dziewczynki. 
Dziękujemy za każdą złotówkę.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
wojewoda świętokrzyski Agata Woj-
tyszek, starosta staszowski Michał 
Skotnicki oraz wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko. Patronat medialny 
objęli: Echo Dnia, Tygodnik Nad-
wiślański, Radio Kielce i Radio LE-
LIWA. Organizatorem imprezy było 
Centrum Kultury w Łubnicach. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńczom za wsparcie 
tegorocznego wydarzenia, a byli to:

Huta Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka w Grzybowie,

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Staszów

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Łubnice

Zakład Remontowo - Budowlany Robert Pietryka

Delikatesy Centrum Ryszard Krokosz

Sklep Wielobranżowy A-Z Małgorzata Stolicka

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Maria i Szczepan Witek

F.H.U. „TYGRYS” Danuta Kozioł

ADR CAR SERVICE „Garage” Adrian Nowak

Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Dudek

Ewa i Janusz Bąk

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Nowak

Supermarket HELENA Helena i Jan Suska

Firma Handlowo-Usługowa Paweł Trela

Zakład Betoniarski Magdalena Wiśniewska-Pietraszewska

Jerzy Karwasiński  Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

Wsparli Nas: Izabela i Grzegorz Oleś, Ryszard Bryk, Marek Kempa, Marek 
Oleś, Grzegorz Hynek, Jacek Roguz, Zuzanna Strzałka, OSP w Łubnicach, 
OSP w Beszowej, Zakład Instalacji Elektrycznych w Połańcu  Wiesław Kopeć.

Aleksandra Stachniak
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Promieniowanie ultrafioletowe (UV) oddziałuje na orga-
nizm człowieka przez całe jego życie, skutki biologiczne od-
działywania promieniowania UV zależą od natężenia, dłu-
gości fali oraz czasu ekspozycji. Promieniowanie UV może 
wpływać pozytywnie i negatywnie na organizm człowieka. 
Korzystne oddziaływanie UV to przede wszystkim udział w 
syntezie witaminy D3 (95% witaminy D wytwarzane jest w 
naszym organizmie właśnie dzięki promieniom słonecznym), 
natomiast do szkodliwych skutków ekspozycji na promie-
nie nadfioletu zaliczamy głównie efekty uboczne dla skóry 
takie jak: poparzenia słoneczne, pigmentacje, fotoderma-
tozy, fotostarzenie skóry oraz zmiany przednowotworowe i 
nowotwory. Zmiany nowotworowe są najgorszym skutkiem 
nadmiernej ekspozycji na ultrafiolet, a w szczególności po-
wstanie zmian chorobowych w postaci czerniaka złośliwego, 
który zaliczany jest do najbardziej złośliwych nowotworów 
człowieka. 

CZERNIAK jest nowotworem złośliwym skóry wywodzącym 
się  z melanocytów – komórek pigmentowych wytwarzających 
barwnik zwany melaniną. Czerniaki najczęściej pojawiają się 
na skórze, ale występują także w obrębie błony śluzowej prze-
wodu pokarmowego, nosa czy w gałce ocznej. Czerniak rozra-
sta się na powierzchni skóry i wrasta w jej głąb, może przenik-
nąć do naczyń krwionośnych, a następnie w formie przerzutów, 
zaatakować węzły chłonne i odległe narządy człowieka. Czer-
niaka wyróżnia bardzo agresywny wzrost oraz wczesne i liczne 
przerzuty (niekiedy wystarczą 3 miesiące, aby czerniak zaata-
kował cały organizm).

USUNIĘCIE CZERNIAKA gdy choroba nie jest jeszcze zaawan-
sowana, tzn. zmiana jest miejscowa, pozwala na wyleczenie po-
nad 80% chorych. W kolejnych stadiach choroby, kiedy pojawiają 
się przerzuty, leczenie jest dużo trudniejsze. Stąd niezwykle ważne 
jest szybkie i prawidłowe rozpoznanie tego nowotworu. Istotne 
jest kontrolowanie znamion jak i całej skóry, ponieważ czerniak 
może rozwinąć się nie tylko w obrębie znamion skórnych, ale 
także w miejscach, w których wcześniej nie było żadnych zmian. 
Czerniaka rocznie rozpoznaje się u około 3 tys. Polaków. Liczba 
zachorowań podwaja się co dekadę i dotyczy coraz młodszych 
ludzi. 

JAK MOŻEMY UCHRONIĆ SIĘ PRZED CZERNIAKIEM?
- unikać ekspozycji na słońce, szczególnie w godzinach 

11.00-16.00. Najbardziej szkodliwa jest krótkotrwała 
ekspozycja na intensywne promienie słoneczne, a szcze-
gólnie niebezpieczne są poparzenia skóry;

- podczas opalania, pamiętać należy o stosowaniu pre-
paratów ochronnych na skórę, noszeniu kapeluszy, oku-
larów przeciwsłonecznych z filtrem UV i odpowiedniej 
odzieży;

- unikać korzystania z solarium;
- raz w roku odwiedź dermatologa celem obejrzenia skóry;
- samokontrola - raz na miesiąc powinno się obejrzeć 

swoją skórę pod kątem podejrzanych znamion - czy na 
naszym ciele nie pojawiły się nowe znamiona i czy stare 
zmieniły swój kształt lub kolor

Podczas samobadania należy kierować się zasadą ABCDE. 
Wg tej metody obserwowana na skórze zmiana jest „podejrza-
na” i może być niebezpieczna, jeżeli:

- „A” jest asymetryczna;
- „B” ma poszarpane, nierówne granice;
- „C”  jest różnobarwna, czarna, szara, czerwona i mlecz-

na;
- „D” ma dużą średnicę, powyżej 5 mm;
- „E” gwałtownie się powiększa, zmienia kolor, uwypukla 

albo pojawiają się takie objawy jak krwawienie, świąd 
skóry.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek zmian lub 
wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie

SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA 
ULTRAFIOLETOWEGO NA SKÓRĘ CZŁOWIEKA          

Z związku ze zbliżającym się okresem letnio-wakacyjnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zwraca uwagę na roz-
ważne korzystanie z kąpieli słonecznych i wpływ promieniowania ultrafioletowego na organizm człowieka, szczególnie skórę.  Promienie sło-
neczne nie zrobią nam krzywdy, jeśli będziemy umiejętnie z nich korzystać pamiętając, że oprócz ładnego wyglądu, to zdrowie powinno być dla 
nas priorytetem. 
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