


Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Kolejne dni za nami i święta już coraz bliżej. Świadczyć o tym może choćby świąteczna muzyka, która na 
dobre już zagościła w większości sklepów, w których tłumy ludzi przeglądają półki nie tylko z lampkami, bomb-
kami, stroikami, czy innymi świątecznymi ozdobami, ale wiele osób również krąży wokół regałów z zabawka-
mi, gdzie wśród tysięcy propozycji szuka wymarzonych prezentów dla tych najmłodszych. Zaczynamy myśleć 
o tym jak ustroić nasze mieszkanie, dom, a nawet całe otoczenie na ten nadchodzący czas. Przygotowujemy 
menu na Wigilię oraz kolejne dni świąt. Jednym słowem zaczynamy żyć świętami Bożego Narodzenia coraz 
bardziej...

W ten wyjątkowy, świąteczny czas, w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego życzę przede wszystkim 
radości ze spędzonego czasu z najbliższymi, a u progu Nowego Roku, samych sukcesów!

Aleksandra Stachnial
Redaktor Naczelna 

wraz z Zespołem Redakcyjnym 

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.
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Z URZĘDU...

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Łubnice!
Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi 16 listopada.
Po raz kolejny udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu zaufania powierzając funkcję 

wójta na kolejne 4 lata.
Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i 

wspierali podczas kampanii wyborczej. Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos na 
moją Kontrkandydatkę, a którzy poprzez swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej 
dojrzałości. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a 
danego mi zaufania nie zawieść.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie!
Wójt Gminy Łubnice 

mgr inż. Anna Grajko 

OSTATNIA SESJA RADY GMINY 
KADENCJI 2010- 2014

Było to ostatnie spotkanie robocze. 
Tym samym kadencja 2010-2014 
przeszła do historii. Po zrealizowaniu 
wszystkich punktów znajdujących się 

W czwartek 20 listopada w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy w Łub-
nicach odbyła się  sesja Rady Gminy Łubnice. 

w porządku obrad, nastąpiło sym-
boliczne pożegnanie radnych. Za 4 
lata wspólnego działania wszystkim 
podziękowała Anna Grajko -wójt 

gminy, o raz Marian Komasara- prze-
wodniczący rady, którzy zgodnie pod-
kreślili, że dzięki współpracy udało 
się zrealizować zdecydowanie więcej 
zadań niż przypuszczano na począt-
ku kadencji. 

Radni kadencji 2010- 2014 otrzy-
mali okolicznościowe pamiątki, które 
będą przypominać o owocnej współ-
pracy na rzecz naszej małej ojczyzny.

Aleksandra Stachniak

Rada Gminy Łubnice – kadencja 2010 – 2014. Od lewej: Leszek Ziółek – sekretarz Gminy Łubnice, Marian Gromny, Henryk 
Polak, Renata Pawlak, Izabela Siwek-Oleś, Ryszard Bryk, Janusz Kowalski – wiceprzewodniczący Rady, Wojciech Skiba, 

Danuta Lasota – skarbnik Gminy Łubnice, Ireneusz Dach, Anna Grajko – wójt Gminy Łubnice, Marian Komasara - przewod-
niczący Rady, Wiesław Witek, Marek Kotlarz, Jan Walęzak, Krzysztof Gil.
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INAUGURACJA KADENCJI  
2014- 2018 RADY GMINY ŁUBNICE

PODSUMOWANIE ROKU

Z URZĘDU...

Sesję otworzył najstarszy z rad-
nych, Ryszard Bryk.  Sesja rozpoczęła 
się od wręczenia radnym zaświadcze-
nia o wyborze. Następnie odbyło się 
uroczyste ślubowanie.

W poniedziałek 1 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łubnicach odbyło się uroczyste zaprzysię-
żenie nowego składu Rady Gminy wybranego na kadencję 2014- 2018. 

Rotę ślubowania odczytał Tomasz 
Klimczak, najmłodszy z radnych tej 
kadencji. Po uroczystym ślubowaniu 
przystąpiono do wyboru przewod-
niczącego i wice przewodniczącego 

Rady Gminy. W obradach uczest-
niczyło 15 radnych (pełny skład). 
Przewodniczącym Rady Gminy został 
Marian Komasara, a wice przewod-
niczącym Janusz Kowalski. Podczas 
sesji nastąpiło także uroczyste zaprzy-
siężenie wójta, którym kolejną kaden-
cję jest Anna Grajko. 

Aleksandra Stachniak

Rada Gminy Łubnice – kadencja 2014 – 2018. Od lewej: Leszek Nogacki, Marian Gromny, Ryszard Bryk, Wojciech Skiba, 
Eugeniusz Kozioł, Janusz Kowalski –wiceprzewodniczący Rady, Henryka Adaś, Anna Grajko – wójt Gminy Łubnice, Edward 

Kwiecień, Marian Golba, Aneta Kowalska, Tomasz Klimczak, Marian Komasara – przewodniczący Rady, Izabela Siwek-Oleś, 
Marek Kotlarz, Wiesław Witek.

Rada Gminy Łubnice obradowała 
na 49 sesjach i podjęła 169 uchwał. 
Komisja Finansów, Rozwoju Gminy 
i Rolnictwa odbyła także 49 posie-
dzeń, natomiast Komisja Rewizyjna 
odbyła aż 51 posiedzeń i kontroli. 
Rok 2014 to także rok pełen inwe-
stycji i działań na rzecz mieszkańców. 
Zakończono budowę kolejnych 219 
sztuk przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W trakcie opracowania jest:
- dokumentacja projektowa na 

budowę sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami w gminie 
Łubnice dla miejscowości: Prze-
czów, Łyczba, Łubnice, Orzelec 
Duży, Beszowa, Borki, Góra, 
Grabowa, Wolica, Wilkowa;

- dokumentacja projektowa na 
budowę mechaniczno- biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków 
dla gminy Łubnice.

Jedną z ważniejszych tematów 
w gminie jest również ochrona śro-
dowiska. W związku z realizacją 
,,Programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu gminy 
Łubnice” w roku 2014 wykonano:
- demontaż materiałów zawie-

rających azbest z budynków, 
ich transport, zdeponowanie i 
unieszkodliwienie na składowi-
sku odpadów w ilości 2608 m2,

- usunięcie odpadów zawierają-
cych azbest zalegających na po-
sesjach, ich transport oraz zde-
ponowanie i unieszkodliwienie 
na składowisku odpadów w ilo-
ści 17496 m2. Wartość zadania 
to kwota 70064,68 zł. Na reali-
zację w/w zadania pozyskaliśmy 
środki finansowe z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i budżetu powiatu.

W mijającym roku zrealizowa-
no również inwestycje drogowe. 
Wykonano następujące zadania:
- przebudowa drogi gminnej nr 

001934T Wilkowa o długości 
1700 m na kwotę 251.863,90 
zł;

- przebudowa drogi gminnej nr 
001886T Zalesie o długości 
570 m na kwotę 55.568,88 zł;

- przebudowa drogi gminnej 
nr 001624T Orzelec Mały 
o długości 713 m na kwotę 
99.039,66 zł;

- przebudowa drogi gminnej nr 
001886T Zalesie o długości 
500 m na kwotę 69.647,21 zł;

- remont drogi gminnej dojaz-
dowej do gruntów ornych w 
miejscowości Gace Słupieckie 
o długości 160 m na kwotę 
35.046,70 zł.

Henryka Rogala, Anna Jarzyna, 
Barbara Dudek

Rok 2014 to rok intensywnej pracy Rady Gminy kadencji 2010- 2014.
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JUBILACI ŚWIĘTOWALI ZŁOTE GODY

PODSUMOWANIE ROKU W USC

Z URZĘDU...

cd na str. 6

„Złoci Jubilaci” w towarzystwie władz samorządowych

Mały Książę uważał, że dorośli 
kochają liczby, bo to dzięki nim są w 
stanie cokolwiek ustalić. Zbliżający 
się nieuchronnie koniec roku to za-
wsze dobry moment na podsumowa-
nie, a tym samym statystyki.

Rok 2014 był dla niektórych 
mieszkańców naprawdę wyjątkowy i 
nie chodzi tutaj o sumy unijnych do-
finansowań czy kwoty umorzonego 
podatku. Mijający rok był czasem, 
gdy jedni z nas zdecydowali się na 
sakramentalne „tak”, inni być może 
powitali na świecie nowego członka 
rodziny. Nie zapominajmy również o 
tych, którzy nie mieli tyle szczęścia i 
stracili kogoś bliskiego. Nie chcąc 
czytelników zanudzać długim wstę-
pem przejdźmy do podsumowania 
mijającego roku w Gminie Łubnice.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
urodziło się 56 dzieci: 28 dziewczy-
nek i 38 chłopców.

„Dorośli lubią liczby. Kiedy się im opowiada o nowym przyjacielu, nigdy nie pytają 
o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie zastanawiają się: "Jaki jest dźwięk jego głosu? Jakie są 
jego ulubione zabawy? Czy zbiera motyle?". Pytają za to: "Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile 
waży? Ile zarabia jego ojciec?" 

„Mały Książę”, A. de Saint-Exupery
Widać zatem, że chłopcy zdomi-

nowali nasze zestawienie. Najczęściej 
nadawane imiona dziewczynkom 
to Hanna, Nikola, Zuzanna. Wśród 
chłopców przewagę mają: Bartosz, 
Antoni oraz Ksawery.

Mieszkańcy Gminy Łubnice za-
warli w 2014 roku 38 małżeństw. 
W naszym Urzędzie Stanu Cywilne-
go 14 par obiecało światu dotrwać 
razem do końca swoich dni. Warto 
podkreślić, iż liczba zarejestrowanych 
małżeństw spadła w stosunku do 
roku poprzedniego, w którym zare-
jestrowanych było 19 związków. Jed-
na para zawarła związek małżeński 
poza granicami kraju i odnotowała 
ten fakt w tutejszych księgach stanu 
cywilnego poprzez tzw. transkrypcję 
aktu. Równie miłymi momentem były 
obchody złotych godów 50-lecia po-
życia małżeńskiego - świętowało z 
nami aż 14 par.

Oczywiście najmniej optymi-
stycznie przedstawiają się dane do-
tyczące zgonów. W mijającym roku 
odnotowano 53 zgony, w tym w tu-
tejszym Urzędzie Stanu Cywilnego 
zarejestrowano ich aż 26.

Dane dotyczące ewidencji ludno-
ści oraz dowodów osobistych przed-
stawiają się następująco:
- przyjęto wniosków o wydanie do-

wodu osobistego: 311,
- dowody osobiste odebrało: 346 

naszych obywateli,
- na pobyt stały zameldowano 91 

osób, w tym: dokonano 6 prze-
meldowań w obrębie gminy, do-
konano 56 zameldować na pod-
stawie aktu urodzenia,

- na pobyt czasowy zameldowało 
się: 31 osób, otrzymaliśmy 57 
zawiadomień o zameldowaniu 
na pobyt czasowy w innych gmi-
nach,

- wymeldowano z pobytu stałego 
97 osób, w tym: na podstawie 
zgonów: 53.
Jak widać statystyki nie muszą 

być nudne!!!
Agnieszka Reczek

Z ŻYCIA GMINY...

10 października 2014 r. w sali 
widowiskowej Centrum Kultury w 
Łubnicach 14 par świętowało 50 lat 
pożycia małżeńskiego.

W tym szczególnym dniu wraz z 
Jubilatami na uroczystości obecni 
byli: Andrzej Kruzel – starosta Po-
wiatu Staszowskiego, Michał Skot-
nicki – wicestarosta, Anna Graj-
ko – wójt gminy Łubnice, Marian 
Komasara – przewodniczący Rady 
Gminy, Danuta Lasota – skarbnik 
gminy Łubnice, Leszek Ziółek – sek-
terarz gminy Łubnice, Janusz Bąk 
– radny Powiatu Staszowskiego, 
Elżbieta Nowak – kierownik USC, 
Aleksandra Stachniak – dyrektor 
Centrum Kultury, ks. Krzysztof Sera-
fin i o. Piotr Graduszewski.

Za zgodność pożycia małżeń-

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Widok wciąż kochających się par po 50 latach wspólnego 
życia uświadamia nam, że nie jest sztuką zakochać się, ale wytrwać w tej miłości. Miłość jest siłą, która 
pomaga zmagać się z codziennością. Wspólnie spędzone 50 lat to skarbnica czynów: najpiękniejsze lata po-
święcone tworzeniu ciepła domowego ogniska, trosce o siebie i potomstwo. Czas spędzony z ukochaną osobą 
w zdrowiu, w chorobie to niezwykły symbol oddania, wierności i miłości, dowód wzajemnego zrozumienia 
oraz istoty związku małżeńskiego. 

skiego Jubilaci zostali odznacze-
ni przez Prezydenta RP medalami. 
Uhonorowane pary to:

Krystyna i Stanisław Cuber

Elfreda i Edward Dalczyński
Elżbieta i Stanisław Guca
Maria i Stanisław Kobryn
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Z ŻYCIA GMINY...

Budynek OSP w Budziskach po modernizacji

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ 
- MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BUDZISKACH

Stanisława i Mieczysław Kowynia
Marianna i Marian Kozioł
Marianna i Jan Krupa
Zdzisława i Kazimierz Nowak
Zofia i Wacław Nowak
Henryka i Mieczysław Oleś 
Irena i Henryk Szczęsny
Antonina i Stanisław Świątek
Henryka i Eugeniusz Tarnowski 
Stanisława i Jerzy Wójtowicz

Aktu nadania odznaczeń doko-
nali: Andrzej Kruzel – starosta Po-
wiatu Staszowskiego, Anna Grajko 
– wójt gminy oraz Michał Skotnicki 
– wicestarosta. 

Widok zmęczonych, spracowa-
nych dłoni, ale jakże promiennych 
twarzy Jubilatów uzmysławia, że 
życie jest szansą, którą warto wyko-
rzystać i obowiązkiem, który warto 
podjąć. Za złożone pięćdziesiąt lat 
temu zobowiązanie „Złoci Jubilaci” 
otrzymali gorące słowa uznania od 
władz samorządowych. 

Pary ze wzruszeniem słuchały 
kierowanych do nich ciepłych słów i 
gratulacji. Na ich cześć wzniesiono 
toast symboliczną lampką szampa-

Aktu nadania odznaczeń dokonali: Andrzej Kruzel – staro-
sta Powiatu Staszowskiego, Anna Grajko – wójt gminy oraz 

Michał Skotnicki – wicestarosta

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach

na oraz wspól-
nie zaśpiewano 
tradycyjne „sto 
lat”.

Zacnym Ju-
bilatom jeszcze 
raz składamy 
najserdeczniej-
sze życzenia 
dalszych lat ra-
zem w jak naj-
lepszym zdrowiu 
i szczęściu. 

Aneta Śmiszek

W roku 2014 w ramach progra-
mu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” 
premiowane były projekty włączające 
młodych mieszkańców wsi w wieku 
do 30 r.ż. na etapie konsultacji oraz 
realizacji działań, które będą prowa-
dzone po zakończeniu projektu dzięki 
dokonanej inwestycji.

Gmina Łubnice aplikowała o 
wsparcie finansowe w ramach tego 
projektu i znalazła się wśród 56 be-
neficjentów tego projektu. W dniu 23 
czerwca 2014 roku została podpisa-
na umowa pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim reprezentowanym 
przez Adama Jarubasa marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego 
a Gminą Łubnice reprezentowaną 
przez Annę Grajko wójta Gminy Łub-
nice. W ramach działania pn. ,,RA-
ZEM MOŻNA WIĘCEJ- modernizacja 
budynku OSP w Budziskach wraz z 

wyposażeniem" wysokość wsparcia 
wyniosła 19400,00 zł. W budynku 
OSP w Budziskach dokonano rozbiór-
ki starej podłogi i wykonanie nowej 
podłogi drewnianej,  zmodernizowa-
nia wentylacji budynku i zakupienia 
wyposażenia w postaci 35 stołów 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zorganizował dla 
gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z terenu województwa świętokrzy-
skiego otwarty nabór wniosków w ramach programu „Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej na 2014 r.” 

konferencyjnych i 200 krzeseł. Łącz-
na wartość inwestycji to 38014,38 
zł. Na tym jednak modernizacja nie 
zakończyła się. W dniu 13 listopada 
2014 roku Gmina Łubnice podpisa-
ła umowę z firmą Usługi Budowlano 
– Projektowe L. Zaremba na remont 
elewacji wraz z obróbkami blachar-
skimi i malowaniem stolarki. Wartość 
robót to 17958,00 zł.

Stworzenie doskonałej bazy  z 
pewnością będzie w przyszłości sprzy-
jało życiu społeczno- kulturalnemu 
miejscowości Budziska i budowaniu 
więzi młodych mieszkańców wsi ze 
swoim środowiskiem.

Aleksandra Stachniak
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Z ŻYCIA GMINY...

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA 
realizację „działań regionalnych” PROW 2007-2013  

i Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013” w woj. świętokrzyskim

Stoisko LGD Dorzecze Wisły

Konferencja miała miejsce w 
Wojewódzkim Domu Kultury w 
Kielcach, podczas której zapre-
zentowały się na stoiskach lokalne 
grupy działania. Na stoisku LGD 
Dorzecze Wisły promowaliśmy al-
bumami, gazetą, ulotkami i wysta-
wą rzeźb również naszą gminę.

A oto podsumowanie 
konferencji...

Środki Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 były przeznaczone na do-
finansowanie zadań z zakresu 
„Odnowy wsi”, „Podstawowych 
usług dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”, „Melioracji”, „Scalania 
gruntów rolnych” oraz działania 
LEADER. W ramach dostępnego 
dla województwa limitu, wynoszą-
cego prawie 540 mln zł, zawartych 
zostało dotychczas ponad 2670 
umów z beneficjentami na kwotę 
dofinansowania prawie 510 mi-
lionów zł. Pozostałe jeszcze środki 
będą zakontraktowane do końca 
bieżącego roku na realizację wnio-
sków, które ocze-
kują na listach 
rezerwowych, lub 
zostały przeka-
zane do ŚBRR w 
ostatnim miesią-
cu przez Lokalne 
Grupy Działania 
z województwa 
świętokrzyskiego. 
Najwięcej umów 
(1632) zostało za-
wartych w ramach 
LEADER na tzw. 
„małe projekty”, 
których benefi-
cjentami są między 
innymi organiza-
cje pozarządowe 
działające na ob-
szarach wiejskich. 
Drugie miejsce we-
dług liczby zawar-
tych umów zajmują 

projekty z zakresu odnowy wsi, w 
ramach której wsparcie uzyskały 
łącznie 593 wnioski, z czego 209 
w konkursach wojewódzkich a, 384 
za pośrednictwem LGD. Zarówno 
„małe projekty”, jak i inwestycje w 
odnowę wsi, mają na celu aktywi-
zację mieszkańców obszarów wiej-
skich, podnoszenie jakości życia na 
wsi, a także zachowanie i ochronę 
dziedzictwa kulturowego tych ob-
szarów. Z zakresu działań wspie-
rających infrastrukturę obszarów 
wiejskich najwięcej umów (209) za-
warto na projekty związane z go-
spodarką wodno-ściekową. Kwota 
dotacji, która zasiliła budżety gmin-
ne w związku z realizacją inwestycji 
z tego zakresu wyniosła ponad 200 
mln zł i w sposób znaczący przy-
czyniła się do polepszenia sytuacji 
w zakresie dostępu do sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych miesz-
kańców wsi w województwie świę-
tokrzyskim. W efekcie wdrażania 
działań infrastrukturalnych (oprócz 
LEADERA), wg stanu na dzień 30 
września 2014 r. w ramach pro-
jektów dofinansowanych środkami 

W dniu 28 października 2014 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zorganizowało 
konferencję podsumowującą realizację „działań regionalnych” PROW 2007-2013 i Programu Operacyjnego 
„Ryby 2007-2013” w woj. świętokrzyskim.

PROW 2007-2013 wybudowano 
lub zmodernizowano (oddano do 
użytku) m.in.:
- 215 km. sieci wodociągowych,
- 510 km. kanalizacji sieciowych,
- 10 oczyszczalni ścieków,
- 3461 oczyszczalni przydomo-

wych,
- 8 targowisk stałych,
- 172 budynki pełniące funkcje 

kulturalne,
- 155 obiektów sportowych, pla-

ców zabaw lub miejsc rekreacji,
- 17 obiektów małej architektury,
- 3,8 km. ścieżek rowerowych,
- 9,17 km wałów przeciwpowo-

dziowych.

Ponadto zrewitalizowano 2 za-
bytki wpisane do rejestru zabytków, 
odnowiono elewacje lub dachy 12 
zabytkowych kościołów, zagospo-
darowano 8 zbiorników lub cieków 
wodnych, urządzono 8 terenów 
zielonych i miejsc wypoczynku, 
ukształtowano lub zagospodaro-
wano 57 obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla mieszkańców.

Mariusz Bolon
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TYM RAZEM NA HAWAJE…

KU NIEPODLEGŁEJ

Magiczna podróż za sprawą uczniów PSP w Budziskach

Uczniowie klas V i VI przedstawili nietypową lekcję historii

EDUKACJA

Na wstępie szanowni uczestnicy 
specjalnego turnusu wypoczynkowe-
go  przy dźwiękach egzotycznych me-
lodii otrzymali hawajskie naszyjniki i 
vouchery upoważniające ich do sko-
rzystania z przygotowanej specjalnie 

dla nich niezwykle atrakcyjnej oferty 
turystycznej. Następnie wycieczkowi-
cze mogli zająć dogodne miejsca na 
wygodnych leżakach w otoczeniu eg-
zotycznych palm, błękitu oceanu i zło-
cistego piasku. Na  początek prężna 

obsługa w ilości siedmiu wspaniałych 
i przystojnych młodzieńców śpiewają-
co i z gracją rozniosła drobne prze-
kąski i napoje ze świeżo wyciśniętych 
hawajskich owoców. Następnie nie-
zwykli turyści mogli relaksować się 
w pełni słuchając przebojów polskiej 
muzyki rozrywkowej w wykonaniu ar-
tystów, przywiezionych specjalnie na 
tę okazję z Polski. Wybór repertuaru 
nie był przypadkowy, a w słowach 
piosenek kryły się szczere życzenia, 
wyrazy sympatii, a nawet uwielbie-
nia. Magda życzyła zdobywania nie-
odkrytych lądów, Maciej wpatrzony 
w oczy swoich nauczycielek śpiewał 
„Prawdziwe powietrze”, Norbert wy-
biegł nieco w przyszłość i wspominał 
najpiękniejszą z klasy, a Eliza w nie-
zwykle poruszający sposób zachęca-
ła do poszukiwania małego księcia. 
Na koniec chłopcy z klasy VI swoją 
piosenką zachęcali zgromadzonych 
do poszukiwania szczęścia. Niestety 
wszystko, co dobre szybko się koń-
czy… 

Drodzy uczniowie, dużo ciepła i 
słońca wlaliście w nasze serca, dzię-
kujemy Wam za tę magiczną podróż.

Anna Nowakowska-Gromny 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Budziskach zorganizowali swoim nauczycielom, pracowni-
kom szkoły, a także zaproszonym gościom wyjazd na Hawaje.

Ze względu na wyjazd na zie-
loną szkołę do Wisły uroczysta 
akademia z okazji Święta Nie-
podległości w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Budziskach od-
była się 7 listopada bieżącego 
roku. 

Uczniowie klas V i VI pod kie-
runkiem pani Anny Kality przed-
stawili nam nietypową lekcję hi-
storii. Poprzez wygłaszane utwory 
poetyckie ukazali ciężką i krwawą 
drogę Polaków do odzyskania nie-
podległości. Wiersze przeplatano 
fragmentami prozy historycznej, 
a także pieśniami patriotycznymi. 
Nastrój podkreślały rozrzucone 
jesienne liście, wśród których znaj-
dowały się symboliczne mogiły, 
tych którzy polegli w imię wolności 
Ojczyzny.

Niezwykłym dopełnieniem całej 
uroczystości  był wykład zaproszo-
nego gościa pana Kazimierza Ba-
nasia na temat genezy święta 11-
go listopada. W sposób barwny i 
ciekawy  przybliżył uczniom klas IV-
-VI fakty historyczne, pozwalające 
lepiej zrozumieć sens i znaczenie 
obchodzonego święta. Młodzież 

z zainteresowaniem słuchała, 
tym bardziej, iż opowieść  z dzie-
jów Polski i Europy była cudownie 
urozmaicona niesamowitymi cie-

kawostkami. Serdecznie dziękuje-
my za niecodzienną lekcję historii 
i prosimy o więcej.

Anna Nowakowska-Gromny
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WISŁA CIĄGLE 
ZASKAKUJE…

Uczestnicy zielonej szkoły w Wiśle

Cudowny i słoneczny dzień w Dream Park Ochaby

EDUKACJA

Po pierwsze zacznę od kadry 
pracującej w Reglach, która za 
każdym razem emanuje ciepłem, 
troską i uśmiechem. Szczególne 
ukłony w stronę Pani Joli, która 
opiekowała się naszą, często nie-
sforną grupą, pani Basi- pielę-
gniarce i oczywiście pani dyrektor 
Agacie, która czuwała nad wszyst-
kim. Poza tym każdy, kto doświad-
czył pobytu w Reglach wie, że tam 
nie można być głodnym, panie 

na kuchni stają niemal na głowie, 
żeby dogodzić nawet najbardziej 
wybrednym podniebieniom. Ponad 
to do naszej dyspozycji jak zwykle 
były: świetlica ze sprzętem grają-
cym, co nie omieszkaliśmy wyko-
rzystać kilkakrotnie organizując 
dyskoteki i inne zabawy naszym 
milusińskim; sala lekcyjna; sala 
sensoryczna oraz sala komputero-
wa. Dodatkowo mogliśmy do woli 
korzystać z groty solnej. W czasie 

Już po raz trzeci uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bu-
dziskach spędzili niezwykłe dwa tygodnie na zielonej szkole w Wiśle. 
Zawsze kolejny wyjazd w to samo miejsce niesie ze sobą ryzyko znu-
dzenia. Nic bardziej mylnego jeżeli chodzi o turnusy edukacyjno- wypo-
czynkowe organizowane dzięki Fundacji ING Dzieciom w ośrodku Regle 
w Wiśle. 

pobytu w ośrodku powstało wiele 
wspaniałych rękodzieł, do których 
można zaliczyć: pyszne własno-
ręcznie wykonywane i zdobione 
przez dzieci pierniczki, ozdobne 
butelki, piękne rysunki i interesują-
ce plakaty.

 Poza ośrodkiem czas również 
był wypełniony rozmaitymi atrak-
cjami. Oprócz spacerów po ma-
lowniczej okolicy, basenu, lokal-
nych muzeów, kuligu, pieczenia 
kiełbasek, na szczególną uwagę 
zasłużyły dwie wycieczki. Po pierw-
sze mogliśmy odwiedzić Teatr Ba-
nialuka w Bielsku-Białej i obejrzeć 
wspaniałe przedstawienie, które 
mam nadzieję, pozwoliło zrozu-
mieć wielu z nas, że „prawdziwa 
magia jest w życiu, na co dzień”. 
Co więcej, mogliśmy zwiedzić ku-
lisy teatru, dotknąć lalek, posłu-
chać o pracy aktora i zobaczyć jak 
powstają różnego rodzaju rekwi-
zyty, wykorzystywane w przedsta-
wieniach. Drugim miejscem, któ-
re niezwykle przypadło do gustu 
dzieciom, ale nie tylko, był Dream 
Park Ochaby. Spędziliśmy tam cu-
downy, słoneczny dzień. Wśród bo-
gatej oferty tego miejsca znalazły 
się między innymi miniatury, dino-
zaury, dom do góry nogami, oce-
anarium, kino 5D i oczywiście park 
linowy, co wytrwalsi skorzystali z 
niego nawet 20 razy!

Uczniowie PSP w Budziskach 
wraz z opiekunami: Teresą Stawec-
ką, Beatą Szczęsną , Anną Pawlik, 
Anną Nowakowską-Gromny prze-
bywali w Wiśle na zielonej szkole w 
dniach od 8 do 20 listopada 2014r.

Anna Nowakowska-Gromny
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ZAWODOWY WYJAZD....
EDUKACJA

Spotkanie z policjantem Warsztaty gastronomiczne

Wycieczka do Nadleśnictwa

Uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Gacach Słupiec-
kich w ramach zajęć z projektu 
Kapitał Ludzki " Kim będę, gdy 
dorosnę - elementy doradztwa 
zawodowego dla najmłodszych " 
uczestniczyli w wycieczkach do 
Staszowa celem poznania róż-
nych zawodów.

Leśnik czy leśniczy ?
23 września odbyła się wy-

cieczka do Nadleśnictwa Staszów. 
Uczniowie uczestniczący w projekcie 
spotkali się z Panią Joanną Droż-
dżowską. Zapoznała dzieci z pracą 
leśnika i leśniczego z wykorzysta-
niem prezentacji mulitimedialnej, 
filmu i ulotek. Oprowadziła po 
budynku nadleśnictwa . Wyjaśniła 
pracę poszczególnych działów i ko-
mórek nadleśnictwa. Prezentowana 
tematyka cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. 

Jak dorosnę, zostanę policjantem
Następnie nasi uczniowie od-

wiedzili budynek komendy policji w 
Staszowie. Przywitał nas funkcjona-
riusz policji Pan Mariusz Domagała 
. Na początek przedstawił uczniom 
zakres obowiązków Powiatowej 
Komendy Policji i opowiedział o 
pracy policjanta. Omówił zadania 
poszczególnych komórek organi-
zacyjnych oraz warunki, jakie musi 
spełnić kandydat ubiegający się o 
stanowisko w służbach munduro-
wych. Uczniowie mieli okazję do-
wiedzieć się na czym polega praca 
funkcjonariusza policyjnego oraz 
jak wyglądają pomieszczenia we-

wnątrz budynku komendy policji i 
jakie jest ich przeznaczenie. Uczest-
nicy zajęć zapoznali sie z policyjnym 
wyposażeniem służbowym takim, 
jak : "lizak ", kajdanki, latarka i 
pałka policyjna, strój ochronny. Po-
licjant ciekawie opowiadał o prze-
znaczeniu każdego z oglądanych 
rekwizytów, gdzie i w jakich okolicz-
nościach się ich używa. Chętni mieli 
możliwość ubrania pełnego stroju 
ochronnego. Największą atrakcją 
cieszył się nowoczesny radiowóz 
policyjny, który stał na placu przed 
budynkiem komendy. Zademonstro-
wano uczniom pełne wyposażenie 
radiowozu, łącznie z uruchomie-
niem syreny alarmowej, włączaniem 
świateł i przygotowaniem do akcji.

Uczniowie z wycieczek wracali za-
dowoleni i bogatsi o wiedzę na temat 
pracy ludzi w różnych zawodach.

 
Kelner, kucharz czy barman ?
Kolejny wyjazd przypadł na 27 

listopada. W tym dniu uczniowie 
na początek wycieczki udali się do 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Staszowie. Tu podzieleni na dwie 
grupy uczestniczyli w bardzo cieka-
wych warsztatach gastronomicznych 
, prowadzonych przez uczniów tej 
szkoły, kształcących się w zawodzie 
"Technik żywienia i usług gastrono-
micznych ". Oczywiście warsztaty 
przebiegały pod kierunkiem na-
uczycieli uczących zawodu. Ucznio-
wie zobaczyli sposób wytwarzania 
dekoracji warzywnych przy użyciu 
specjalistycznych narzędzi. Następ-
nie , samodzielnie robili dekoracje 
z cebuli, marchwi, pora, papryki. 
Powstałe w ten sposób kompozy-
cje warzywne uczniowie zabrali ze 
sobą. W tym czasie uczniowie dru-
giej grupy poznawali tajniki pracy 
barmana na specjalnie przygotowa-
nym stoisku , ćwiczyli umiejętności 
niezbędne w pracy kelnera, uczyli 
się sztuki układania i składania ser-
wetek oraz prezentowali sie w stro-
jach kucharza i kelnera. Zabawy i 
radości przy tym było co niemiara.

Teresa Dudzińska
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ELIMINACJE POWIATOWE W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

PASOWANIE 
NA PRZEDSZKOLAKA

„SZKOŁO,BĄDŹ MOIM 
PRZYJACIELEM!” 

EDUKACJA

5 listopad 2014 roku był ważnym dniem dla 
uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gacach Słupieckich. 

Najmłodsi uczniowie naszej Szkoły w obecności 
Teresy Bigos -dyrektor PSP, wychowawczyni Zofii Ziół-
kowskiej, rodziców, nauczycieli i uczniów starszych klas 
złożyli uroczyste Ślubowanie i byli pasowani na ucznia. 
Zanim to nastąpiło pierwszaki zaprezentowały się  w 
postaci pełnych humoru wierszy, piosenek oraz zdały 
egzamin uczniowski. Po ślubowaniu dzieci otrzymały 
legitymacje szkolne i dyplomy oraz pamiątkowe cza-
peczki i słodkie upominki. Na zakończenie zatańczyli 
„ Jesienną poleczkę ”. Ich występ nagrodzony został 
gromkimi brawami. Ten radosny dzień na pewno zo-
stanie  na długo w pamięci uczniów klasy pierwszej.

Zofia Ziółkowska

6 listopada 2014 roku w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Gacach Słupieckich odbyło się Pasowanie 
na Przedszkolaka.

Wszystkie dzieci odświętnie ubrane przed publiczno-
ścią złożoną z uczniów, rodziców, nauczycieli i pracow-
ników szkoły przepięknie deklamowały wiersze, śpiewały 
piosenki i tańczyły. Przedszkolaki swoim zachowaniem 
potwierdziły, że czują się w oddziale przedszkolnym bar-
dzo dobrze i są gotowi złożyć ślubowanie.

Po uroczystości ślubowania dzieci otrzymały słodkie 
upominki przygotowane przez rodziców. Ten wyjątkowy 
dzień z pewnością pozostanie na długo w pamięci na-
szych najmłodszych.

Barbara Kostera

6 listopada 2014 roku w Sta-
szowie odbyły się eliminacje 
powiatowe w piłce nożnej dziew-
cząt. Drużyna z naszej szkoły po 
zwycięstwach 1:0 z PSP Kuro-
zwęki i PSP nr 2 Staszów, remi-
sie 0:0 z PSP Ruszcza i porażce 
0:3 PSP nr 3 Staszów zajęła II 
miejsce w zawodach i awanso-
wała do kolejnego etapu rozgry-
wek!!!

Naszą szkołe reprezentowały: 
Sylwia Romańska - bramkarz, Pa-
trycja Piotrowska, Katarzyna Sucho-
rowska, Angelika Kozioł, Natalia 
Kozioł, Karolina Nowak, Aneta Ski-
ba, Weronika Pawelec, Marcelina 
Midura.

Był to piąty raz z rzędu awans do 
eliminacji wojewódzkich.

Andrzej Piórecki
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„CZARY MARY, CZARY MARY...”

Zabawa na całego...

Spotkanie z Mikołajem...

EDUKACJA

Niezwykłe spotkanie z ...Mikołajem 

Dnia 25 listopada 2014 roku 
dzieci z klasy 0-3 PSP w Gacach 
Słupieckich przeniosły się w zacza-
rowany świat magii i wróżb. 

Uczniowie zapoznali się tradycjami 
i historią powstania tego święta. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się 
tradycyjne andrzejkowe wróżby. Każde 
dziecko miało możliwość poznania 
swojej wróżby na bliższą i dalszą przy-
szłość oczywiście z „przymrużeniem 
oka”. Nie zabrakło ustawienia bucików  
i wróżb z serduszek. Czas pomiędzy 
wróżbami urozmaicały zabawy przy 
piosenkach z repertuaru dziecięcego. 
Rodzice przygotowali dla wszystkich 
poczęstunek. Andrzejkowe zabawy do-
starczyły wszystkim uczestnikom wielu 
niezwykłych przeżyć i emocji.

Radości, uśmiechu było wiele i 
wszyscy z utęsknieniem czekają już na 
następny imprezowy wieczór – zabawę 
choinkową.

Zofia Ziółkowska 

Piątego grudnia ten szacow-
ny "święty od prezentów" przybył 
do Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Gacach Słupieckich nie sania-
mi (wiadomo - brak śniegu), lecz 
piękną bryczką zaprzężoną w dwa 
czarne rumaki. Jak na porządne-
go Mikołaja przystało, miał on na 
sobie czerwony kubrak opinający 

wydatny, okrągły brzuch, spod czer-
wonej czapki wyglądały siwe włosy, 
ale przede wszystkim ten przybysz 
mógł się poszczycić wspaniałą, bia-
łą brodą i zaczerwienionymi policz-
kami (nie ma się co dziwić, w końcu 
przybył z daleka!). 

Na sali gimnastycznej z zapar-
tym tchem czekały dzieci. Te naj-

-Mikołaj, Mikołaj!- zawrzało na szkolnym korytarzu. W oknach po-
jawiły się zaciekawione twarze dzieci. Mikołaj to gość szczególnie 
wyczekiwany. 

młodsze, najbardziej ze wszystkich 
przejęte, przybyły wraz z rodzicami. 
Oczywiście, jak to Mikołaj, przy-
wiózł ze sobą prezenty. Nie rozdał 
ich dzieciom od razu. Najpierw mu-
siały pokazać gościowi, co potrafią. 
Śpiewały więc piosenki, popisywały 
się wierszykami i zapewniały Świę-
tego, że były baaaaardzo grzeczne. 
W nagrodę zostały obdarowane 
prezentami. Ich rozpakowywanie 
wywoływało liczne "ochy" i "achy" 
wyrywające sie z piersi małych 
szczęśliwców. - Ile słodyczy! - ktoś 
krzyknął i zaraz przystąpił do kon-
sumpcji. Zaszeleściły papierki. - A to 
wspaniała gra! I samochodzik! I tyle 
tu tego! - ktoś inny nie mógł wyjść z 
podziwu. Wielką nagrodą dla Miko-
łaja i wszystkich dorosłych - rodzi-
ców i nauczycieli- były roześmiane 
buzie dzieci. To prawda, że "gdy 
śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat". Ten śmiejący się świat można 
było zobaczyć w tym dniu właśnie 
tu, w szkole. 

Spotkanie z Mikołajem upłynęło 
w ciepłej atmosferze i odrobinę po-
wiało już świętami, a każdy chciał 
mieć zdjęcie z miłym gościem. Prze-
cież można go spotkać tylko raz w 
roku i to pod warunkiem, że było się 
naprawdę grzecznym.

Renata Domagała
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EDUKACJA

Nareszczie jesteśmy pierwszakami!

„Pięknie Żyć...” z naszym udziałem

Nareszcie przyjechał wyczekiwany Gość... ,,Jesień wokół nas„

Z życia Szkoły Podstawowej w Łubnicach
Ślubowanie

Siódmego listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Łubnicach  odbyło się uroczyste ślubowanie. Teresa Komasara 
– dyrektor PSP pasowała ponad sześćdziesięciu przedszkola-
ków i uczniów symbolicznym ołówkiem.

Ślubowanie  miało bardzo  radosny charakter  i odbywało 
się w przepięknej oprawie artystycznej. Najpierw jednak  od-
był się  egzamin z umiejętności zdobytych od początku roku 
szkolnego. Jego ukoronowaniem było złożenie przez dzieci  
uroczystej przysięgi ślubowania.

Wszystkie dzieci  na pamiątkę otrzymały piękne  dyplomy. 
Rodzice obdarowali swoje pociechy  rożkami obfitości. Przy 
wspólnej kawie i domowych ciastach przygotowanych przez 
rodziców dzieci wraz z wszystkimi gośćmi świętowały swój 
dzień uroczystego przyjęcia do społeczności szkolnej. Mikołajki

Mikołajki
Mikołajkową niespodziankę 5 grudnia wszystkim uczniom 

naszej szkoły przygotowali rodzice. Tego dnia już od same-
go rana w całej  szkole panowała niesamowita atmosfera. 
Uczniowie niecierpliwie czekali na przybycie „Gościa”. Około 
godziny 11- tej dzieci usłyszały dźwięk  magicznych dzwonecz-
ków, razem z wychowawcami wyszły na boisko i nie wierzy-
ły własnym oczom… Ich radość była ogromna, gdy okazało 
się, że św. Mikołaj przyjechał   pięknym zaprzęgiem konnym i  
przywiózł duży worek  prezentów dla dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz uczniów kl. I-III. 

Dzieci za wspaniałe prezenty podziękowały wierszami, pio-
senkami i wspólnym tańcem. Wszystkim dopisywały świetne 
humory i towarzyszył  świąteczny nastrój. Oby więcej takich 
dni w naszej szkole. Tak wyczekiwana i spektakularna wizyta 
św. Mikołaja na pewno na długo pozostanie w pamięci nie 
tylko dzieci.

Pięknie Żyć… -  jak to łatwo powiedzieć
Udział w tegorocznej edycji  konkursu „Pięknie Żyć” organi-

zowanego przez Centrum Kultury w Łubnicach okazał się bar-
dzo szczęśliwy dla uczniów i przedszkolaków Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łubnicach. Trud włożony w przygotowania do 
konkursu dał rewelacyjne wyniki. Aż siedmiu laureatów naszej 
szkoły stanęło na podium i odebrało nagrody w trzech kate-
goriach: wokal, recytacja i plastyka. Jesteśmy dumni z naszych 
pociech, gorąco im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w kolejnych latach. Z wizytą w Połańcu

Z wizytą w Połańcu
Twórczość plastyczna dzieci pozwala spostrzegać i utrwa-

lać w pamięci charakterystyczne cechy zwierząt, krajobrazów 
zmieniających się w zależności od pór roku.

Jesień to pora roku, która inspiruje małych artystów do 
różnorodnych działań plastycznych. Dzieci 5-6 letnie z oddzia-
łu przedszkolnego przy PSP w Łubnicach zaproszone zostały 
przez dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Jesień wokół nas„.

Nasi mali artyści z zapałem przystąpili do tworzenia prze-
pięknych krajobrazów, kolorowych drzew i różnych zwierząt. 
Wiele radości przyniosło spotkanie z wróżką, która pomagała 
dzieciom tworzyć zaczarowany świat w postaci pięknych prac 
plastycznych. Dzieci zostały poczęstowane słodyczami  z an-
drzejkową wróżbą. 

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali kolorowe mazaki, 
a placówki oświatowe pamiątkowe dyplomy wręczone przez 
władze miasta Połaniec i dyrektor Przedszkola w Połańcu.

Anna Gawełek, Paulina Kosińska
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ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ 

ŻYWA LEKCJA 
EKOLOGII

DZIEŃ EDUKACJI  
NARODOWEJ

Oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej

29 października 2014 roku od-
była się uroczystość "Ślubowania 
kl. I". W poczet uczniów PSP w Wil-
kowej zostało przyjętych ośmioro 
dzieci.

Główni bohaterowie tej uroczysto-
ści zaprezentowali część artystyczną, w 
trakcie której mogli się popisać piękną 
deklamacją, śpiewem i tańcem "Je-
siennej poleczki". Następnie pokazali 
humorystyczną inscenizację pt. "Je-
sień". Mali aktorzy zostali nagrodzeni 
burzliwymi oklaskami. Po części arty-
stycznej pierwszoklasiści przystąpili do 
aktu ślubowania. 

Dyrektor szkoły Bogusława Strzę-
pek pasowała ich na uczniów PSP 
w Wilkowej i wręczyła pamiątkowe 
dyplomy oraz słodkie "co nieco". Dy-
rektor PSP podziękowała za przygo-
towanie pięknego występu i złożyła 
dzieciom serdeczne życzenia. Do ży-
czeń dołączył się Samorząd Szkolny, 

Na terenie zakładu mieści się Regionalne Centrum 
Edukacji Ekologicznej, gdzie zostały przeprowadzone 
warsztaty dla dzieci na temat segregacji odpadów. Na-
stępnie pod kierunkiem przewodnika uczniowie zwiedzi-
li zakład, obejrzeli sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każdy 
uczestnik otrzymał Certyfikat ukończenia Warsztatów 
Ekologicznych w Regionalnym Centrum Edukacji Eko-
logicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

13 października odbyła się w naszej szkole akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą zosta-
li zaproszeni emerytowani  pracownicy szkoły. 

Goście, kadra pracownicza oraz uczniowie obejrzeli 
przedstawienie w wykonaniu wychowanków klasy III i V, na 
które składały się wiersze, piosenki i skecze zaczerpnięte 
ze szkolnej ławy. Młodzi aktorzy pracowali pod kierunkiem 
pani Katarzyny Morawskiej i Stanisławy Świerk. Po części 
artystycznej  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 
złożyli wszystkim byłym i obecnym pracownikom  serdecz-
ne życzenia oraz wręczyli kwiaty. Do życzeń dołączyła się 
dyrektor PSP Bogusława Strzępek. 

Monika Pyrz

Wypiekanie dobrego ucznia według przepisu uczniów piątej 
klasy

Pamiątkowe zdjęcie z wyjazdu do Rzędowa

6 i 16 października odbyły się wyjazdy uczniów 
naszej szkoły wraz z opiekunami do Zakładu Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. 

który obdarował młodszych kolegów 
miłym słowem i upominkami. Rodzice 
wręczyli pociechom "rogi obfitości", a 
małe rączki pierwszaków nie mogły 
pomieścić wszystkich podarków. Go-

ścinne mamy poczęstowały całą szkol-
ną społeczność wspaniałymi wypieka-
mi. Całą uroczystość zorganizowała 
wychowawczyni pani Grażyna Żak.

Grażyna Żak
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Komitet wyborczy podczas pracy

„NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD…”

LEKCJA DEMOKRACJI 
W ŁUBNICKIM GIMNAZJUM

Powrót do historii...

Znaleźliśmy się w gronie 869 
szkół z całej Polski, które przepro-
wadziły w pełni demokratyczne wy-
bory. Nasi uczniowie poczuli się jak 
na prawdziwych wyborach. 

30 września 2014 roku w naszej szkole odbyły się wybory do władz 
Samorządu Uczniowskiego. W tym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy 
do programu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
"Samorządy mają głos" pod honorowym patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.

Kampania wyborcza trwała trzy 
tygodnie. Kandydatki przez ten 
czas podejmowały szereg dzia-
łań, by zdobyć głosy wyborców. 
Na korytarzach pojawiły się pla-

katy, balony, kolorowe ulotki czy 
zabawne „buźki” zachęcające go 
wzięcia udziału w wyborach. Każ-
da z kandydatek przygotowała też 
program wyborczy, o którym każdy 
gimnazjalista mógł podyskutować. 
Watro dodać, że kampania prze-
biegała fair play i wszystkie kandy-
datki współpracowały z komitetem 
wyborczym w działaniach profre-
kwencyjnych. Komitet wyborczy, w 
skład którego weszły: Klaudia Goł-
da, Natalia Dolecka, Ewa Godos 
oraz Patrycja Kalita sprawdził się 
znakomicie. Dziewczyny przygoto-
wały karty wyborcze, listy upoważ-
nionych do głosowania, zajęły się 
też przygotowaniem lokalu wybor-
czego. W dniu wyborów stanowiły 
profesjonalną komisję wyborczą, 
dołączył do nich mąż zaufania, 
którym był Karol Komasara. Za-
interesowanie wyborami było bar-
dzo duże. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 86%. 

W końcu otworzono urnę, po-
liczono głosy i… oto wyniki! Prze-
wodniczącą szkoły została Kinga 
Kurowska z kl. IIIb, jej zastępczynią 
- Aleksandra Głuc z kl. IIa. Pozosta-
łe dziewczyny będą opiekować się 
wybranymi przez siebie sekcjami. 
Gratuluję i życzymy owocnej pracy!

Serdecznie dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
wyborów!

Joanna Kotlarz

Pod takim hasłem 11 listopa-
da 2014 roku odbyła się w PSP w 
Wilkowej szczególna lekcja histo-
rii, której celem było przybliżenie 
uczniom wydarzeń związanych z 
utratą i odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. 

Ten trudny, ale bardzo ważny te-
mat został podjęty przez uczniów IV, 
którzy zaprezentowali przedstawienie 
przygotowane przez panią  Barbarę 
Siepkę. Pieśni legionowe wykonane 
przez szkolny chór,  dialogi bohate-
rów widowiska, rekwizyty oraz  ko-
stiumy małych aktorów zostały tak 
dobrane, by w jak najbardziej przy-
stępny sposób opowiedzieć uczniom 
naszej szkoły o czasach narodowej 
niewoli i walce narodowo-wyzwoleń-
czej zakończonej sukcesem.

Monika Pyrz
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
I… SŁÓW KILKA O PRACY NAUCZYCIELA

Zdolności artystyczne zaprezentowali: Patryk Bryk, Klaudia Gołda, Dominika Stolicka, Natalia Dolecka

Nauczyciele twierdzą, że rok 
szkolny jest stanowczo za krótki, bo 
nie mieści się w nim program na-
uczania, a uczniowie twierdzą, że 
rok szkolny jest za długi, ponieważ 
program nauczania nie mieści się w 
ich głowach. Mimo niezgodności po-
glądów w sprawie roku szkolnego, 
wszyscy są zgodni co do jednego - że 
muszą się w nim zmieścić obchody 
ważnych świąt. Jednym  z takich dni 
jest Dzień Edukacji Narodowej.

Trochę historii…
Do dziś świętujemy kolejne rocz-

nice ustanowienia Komisji Eduka-
cji Narodowej, która powstała 14 
października 1773 roku z inicjatywy 
króla Polski, Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. KEN powołał do życia 
Sejm Rozbiorowy i odtąd pozostała 
już na kartach naszego kalendarza. 
Obchodzony od czasu tego historycz-
nego wydarzenia Dzień Nauczyciela 
ustanowiono poprzez ustawę "Karta 
praw i obowiązków nauczyciela" 27 
kwietnia 1972 roku. Dziesięć lat póź-
niej, w kolejnej ustawie ("Karta Na-
uczyciela"), nazwa została zmieniona 
na Dzień Edukacji Narodowej. Datę 

14 października uznano za święto 
wszystkich pracowników oświaty.

A tak było u nas…
W Publicznym Gimnazjum w Łub-

nicach uroczyść odbyła się 13 paź-
dziernika, a honorowymi gośćmi byli: 
Pani Anna Grajko – wót gminy Łubni-
ce, Pan Marian Komasara - przewod-
niczący Rady Gminy oraz ks. Krzysz-
tof Serafin. DEN to święto nie tylko 
nauczycieli, ale wszystkich pracowni-
ków szkoły, bez których nie mogłaby 
ona istnieć. To także wesoły dzień dla 
uczniów, bo bez pytania, klasówek, 
kartkówek… Jak co roku sala gimna-
styczna przybrała świąteczny wygląd 
i charakter, a społeczność szkolna 
w kolorach biało - granatowych po-
twierdziła fakt, że to dzień dla niej 
różniący się od innych. Młodzież jak 
co roku przygotowała pod kierun-
kiem nauczycieli: Anety Wójtowicz i 
Agnieszki Grędy, montaż poetycko - 
muzyczny, w którym zaprezentowała 
wiersze i piosenki, pokazując jedno-
czesnie swoje ogromne zdolności ar-
tystyczne. Nie obyło się bez pięknych 
podziękowań i życzeń dla pracow-
ników edukacji i organu prowadzą-

Rok kalendarzowy, jak obliczono, liczy 365 dni. Rok szkolny jest z 
całą pewnością krótszy, ale jeszcze nigdzie na świecie nie obliczono 
dokładnie, ile dni powinien w sobie mieścić. W tej sprawie są dwa sta-
nowiska… 

cego, za które w imieniu wszystkich 
nauczycieli i pracowników szkoły 
serdecznie dziękuję Samorządowi 
Szkolnemu, uczniom klas Ia i Ib oraz 
wszystkim naszym gimnazjalistom.  
Dzień Edukacji Narodowej to przede 
wszystkim dzień szczególny w pracy 
każdego nauczyciela, to moment, w 
którym zapominamy o trudach co-
dziennej pracy, o przeciwnościach, z 
jakimi przychodzi nam się zmierzyć  
każdego dnia.  Dla nas – nauczycieli 
najważniejszy jest uśmiech naszych 
uczniów, miły gest i wówczas poja-
wia się myśl: „że jednak  ta praca ma 
sens, ogromny sens!”. 

O pracy nauczyciela…
Praca nauczyciela to nie tylko 

określona liczba godzin w szkole, 
podczas których przekazujemy na-
szym uczniom wiedzę z poszczegól-
nych przedmiotów, robimy klasówki, 
sprawdziany… To także wielogodzin-
na praca pozalekcyjna. Praca w gim-
nazjum to nie tylko nauczanie i re-
alizacja podstawy programowej. To 
również przygotowywanie uczniów 
do zaleconych przez kuratorium 
konkursów różnego typu, zawodów 
sportowych, projektów edukacyjnych, 
organizacja uroczystości szkolnych, 
dla środowiska lokalnego, akcji o 
różnym charakterze: charytatywnych, 
proekologicznych i prozdrowotnych. 
Każda wolna godzina przeznaczona 
jest na przygotowanie kolejnej lek-
cji (kserowanie sprawdzianów, kart 
pracy, gromadzenie materiałów), To 
także wielogodzinna praca wycho-
wawcza: rozwiązywanie problemów 
zespołu klasowego, indywidualnych 
problemów uczniów. Ta część pracy 
przebiega sprawnie dzięki wsparciu 
rodziców naszych wychowanków. Ale 
to nie koniec pracy nauczyciela. Kon-
tynuacja zajęć w szkole znajduje swój 
dalszy ciąg w domu: sprawdzanie 
zeszytów, wypracowań, klasówek…, 
często kosztem rezygnacji z domo-
wych zajęć czy odpoczynku. Zawsze 
jednak cieszy fakt, że nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy w różnych dziedzi-
nach, a my otrzymujemy uznanie w 
oczach ich rodziców, którym za każdą 
pomoc i wsparcie serdecznie dzięku-
jemy.

Agnieszka Gręda
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RADOSNE ŚWIĘTOWANIE

Uroczysty przemarsz gimnazjum...

… i szkoły podstawowej

Anna Grajko – wójt gminy Łubnice podkreśliła wartość patriotyzmu w dzisiejszych czasach

Dopisali także zaproszeni goście 
m.in. władze gminy pod przewod-
nictwem wójta Anny Grajko i sekre-
tarza Leszka Ziółka, przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łub-
nicach, proboszcz parafii Beszowa 
ks. Krzysztof Serafin,  doktor Dariusz 
Domagała, dyrektor BS w Łubnicach 
Wiesław Lasota,  dyrektor Centrum 
Kultury w Łubnicach Aleksandra 
Stachniak. 

Wspólny marsz rozpoczęliśmy z 
boiska szkolnego w kierunku Cen-
trum Kultury w Łubnicach, gdzie od-
była się uroczysta akademia. Opra-
wę muzyczną spotkania przygotowali 
uczniowie klas drugich i trzecich gim-
nazjum. Usłyszeliśmy dużo znanych 
i lubianych pieśni patriotycznych, 
w tym wiele piosenek legionowych. 
Następnie dyrektor gimnazjum, pani 
Jolanta Hynek, podziękowała za 
przybycie gościom, młodym aktorom 
oraz całej społeczności szkolnej za 
piękną patriotyczną postawę, przy-
pomniała bohaterską walkę kolej-
nych pokoleń Polaków oraz to, jak 
wielkie znaczenie ma pielęgnowanie 
bogatych tradycji niepodległościo-
wych naszego narodu.  Podsumo-
wując swoje wystąpienie, przytoczyła 
fragment wiersza Wisławy Szymbor-
skiej, recytowanego przez jednego z 
uczniów.  

„ Nie będę jak zerwana nić
Odrzucam obco brzmiące słowa

Można nie kochać cię i żyć
Ale nie można owocować”.

Następnie wysłuchaliśmy oko-
licznościowych przemówień zapro-

szonych gości. Anna Grajko – wójt 
gminy, nawiązując do wielkiego pa-
triotyzmu naszych przodków odda-
jących życie za wolność Polski, pod-

10 listopada uczniowie i pedagodzy Publicznego Gimnazjum w Łubnicach uroczyście obchodzili 96 rocz-
nicę odzyskania niepodległości. Po raz pierwszy uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Marszu Nie-
podległości, w którym, obok gimnazjalistów, uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej oraz 
przedszkola. 

kreśliła jego wartość w dzisiejszych 
czasach. 

11 listopada to symbol  miłości 
Ojczyzny ,walki o wolność i symbol 
zwycięstwa. Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości są okazją  do 
oddania hołdu wszystkim Polakom, 
którzy przelewali krew za Ojczyznę, a 
także zamanifestowania naszej dumy 
narodowej i radości, że możemy żyć 
w wolnej Polsce, Na zakończenie mi-
nutą ciszy uczciliśmy wszystkich na-
szych rodaków poległych za kraj, jak 
również niedawno zmarłego, gosz-
czącego na naszych akademiach, 
porucznika Juliana Pietucha . 

Obchody Święta Niepodległości 
w naszej szkole przygotowali: Lucyna 
Lolo, Elżbieta Ździebko, Joanna Ko-
tlarz i Mariusz Bolon (CK w Łubnicach). 

Lucyna Lolo
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GIMNAZJUM W ŁUBNICACH 
GOŚCI CZŁONKÓW SALONU KREATYWNYCH 

SZKÓŁ I PLACÓWEK

Zaproszeni goście nagradzają brawami młodzież podczas 
chemicznych pokazów

Swój talent artystyczny zaprezentowała Dagmara Stadnicka

Kamila Stanek i  Dawid Cichoń prezentują doświadczenie

3 grudnia 2014 roku w Pu-
blicznym Gimnazjum im. Woj-
ciecha Skuzy w Łubnicach go-
ściliśmy po raz drugi członków 
Salonu Kreatywnych Szkół i Pla-
cówek, do którego od 2012 roku 
należy również nasza szkoła. 

Swoją obecnością zaszczyciła 
nas świętokrzyska kurator oświaty 
Małgorzata Muzoł. Obecni byli rów-
nież starosta powiatu staszowskiego 
Michał Skotnicki, wójt gminy Łubni-
ce Anna Grajko, sekretarz Leszek 
Ziółek, ksiądz Krzysztof Serafin oraz 
dyrektorzy i nauczyciele szkół z po-
wiatu staszowskiego.

Na spotkaniu dyrektor szkoły Jo-
lanta Hynek dokonała prezentacji 
działań podejmowanych w szkole 
związanych z tematem spotkania 
członków SKSiP ,,Odkrywamy talen-
ty". Podkreśliła, że dążymy nie tylko 
do osiągania przez naszych uczniów 
jak najlepszych wyników, ale też 
uczymy ich kreatywności i rozwija-
my ich talenty. Dodała, że sukcesy 
naszych wychowanków są możli-
we dzięki dużemu zaangażowaniu 
nauczycieli różnych przedmiotów, 
dzięki czemu uczniowie osiągają 
wysokie wyniki w konkursach przed-
miotowych oraz na egzaminach 
gimnazjalnych. Przypomniała o re-
alizowanych projektach, mających 
na celu wspieranie młodzieży uta-
lentowanej, finalistów i laureatów 
konkursów. Jesteśmy dumni, że nasi 
uczniowie znajdują się w gronie 
najlepszej młodzieży z województwa 
świętokrzyskiego! 

Następnie dyrektor szkoły za-
prosiła obecnych gości na pierwszą 
część spotkania ,, Fascynujący świat 
chemii, czyli niezwykłe eksperymen-
ty".

Utalentowani chemicy z klas: I 
a, II a, II b i III b pod kierunkiem 
Elżbiety Sroki przygotowali pokaz 
ciekawych eksperymentów. Prezen-
towane przez uczniów doświad-
czenia były starannie opracowane, 
a ich tematy wykraczały poza pro-
gram nauki w gimnazjum. W ma-
giczny świat chemii wprowadzili 
nas uczniowie: Milena Pawłowska, 
Kamila Stanek, Aleksandra Głuc, 
Szymon Piątek, Marcin Wolak, Da-
wid Cichoń, Karol Bielat, Krystian 
Szeliga, Arek Nogacki, Patryk Bryk. 
Przygotowanie poszczególnych 
doświadczeń wymagało wiedzy i 
ostrożności w obchodzeniu się z 
substancjami chemicznymi. Efekty 
tych eksperymentów były fascynują-
ce i zaciekawiły publiczność, za co 
uczniowie zostali nagrodzeni duży-
mi brawami.

W drugiej części spotkania mło-

dzież z klas IIIa i IIIb zaprezentowa-
ła swoje talenty artystyczne w kon-
cercie „Szczęście to chwila, która 
właśnie trwa” przygotowanym pod 
kierunkiem Joanny Kotlarz. Je-
sienna scenografia stworzona we 
współpracy z Mariuszem Bolonem, 
kawiarniana atmosfera oraz nie-
zwykłe zdolności wokalne dziew-
cząt sprawiły, że były to szczególne 
chwile. Piękne bajki filozoficzne, 
obrazy impresjonistów w tle oraz 
muzyczny repertuar, na który skła-
dały się wspaniałe polskie piosenki 
pozwolił wszystkim oderwać się od 
problemów dnia codziennego oraz 
przypomniał, jak ważną rolę w życiu 
człowieka pełni sztuka. 

Na zakończenie głos zabrała ku-
rator oświaty i wójt gminy Łubnice, 
które pogratulowały Dyrekcji, Na-
uczycielom i Uczniom.

Elżbieta Sroka, Joanna Kotlarz 
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RODZINNY BADMINTON 
W STASZOWIE!

Uczestnicy I Turnieju Rodzinnego w Badmintona

Grupa zawodników z Publicznego Gimnazjum w Łubnicach

Z Publicznego Gimnazjum w Łub-
nicach wystartowała grupa siedmiu 
zawodników,  sześć dziewcząt i jeden 
chłopiec. Zawodnicy, którzy trenują za-
ledwie od kilku tygodni i po raz pierw-
szy uczestniczyli w takich zawodach, 
osiągnęli bardzo dobre rezultaty. W 
kategorii chłopców 1-3 szkół gimna-
zjalnych I miejsce zajął uczeń I klasy 
naszego gimnazjum, Mikołaj Guca. 
Dziewczęta trzecich klas naszej szkoły 
startując z amatorkami, zajęły również 
bardzo wysokie miejsca. Patrycja Kali-
ta zajęła IV miejsce a Martyna Krokosz 
miejsca 5-6. Zawodniczki spotkały się 
w grupie z późniejszą zwyciężczynią tej 
kategorii wiekowej, uczennicą 4 klasy 
Technikum Ekonomicznego w Staszo-
wie. Mimo to nasze uczennice dzielnie 
walczyły, przegrywając minimalnie 
swoje sety z późniejszą triumfatorką 
tych zawodów.

Dziewczęta z I klasy naszego gim-
nazjum rywalizując niejednokrotnie ze 
starszymi o rok i dwa lata uczennica-
mi innych szkół z naszego powiatu, 
zaprezentowały się również z bardzo 
dobrej strony. Najwyżej sklasyfikowa-
na została Kamila Gumuła, zajmując 
IV miejsce. W zawodach, startując ze 
zmiennym szczęściem, ale również 
pokazując się z bardzo dobrej strony 
swój pierwszy start w takich zawodach 
mogą zaliczyć do uda-
nych również: Magda-
lena Złotnik, Gabriela 
Kmiecik oraz Natalia 
Augustyn.

W grze indywidual-
nej miejsca 9-12 zajął 
nauczyciel wychowania 
fizycznego z Łubnic Łu-
kasz Łygan, który wygrał 
jeden mecz a w następ-
nych niestety  musiał 
uznać wyższość kolegów 
z Tarnowa i Staszowa, 
zawodnicy ci zajęli od-
powiednio miejsca trze-

cie i czwarte. W turnieju rodzinnym 
Łukasz Łygan wraz z córką Natalią 
zajęli miejsca 5-8. Zawodnicy rywa-
lizowali najpierw w grze pojedynczej, 
gdzie w pierwszym meczu między 
dziećmi, Natalia uczennica VI klasy  
przegrała nieznacznie z uczniem szko-
ły ponad gimnazjalnej 11:8 a następ-
nie nauczyciel z Łubnic w rywalizacji z 
jego tatą zwyciężył 11:8. Decydującą 
o zwycięstwie była gra podwójna tzw. 
debel, w której lepsi okazali się  prze-

ciwnicy ze Staszowa którzy wygrali nie-
znacznie 11:9.

Wielkie gratulacje dla zawodni-
ków, oraz podziękowania dla rodzi-
ców, którzy przywieźli swoje dzieci na 
te zawody. Następne zawody zaplano-
wane są 5 grudnia w Osieku oraz 13 
lub 14 grudnia w Staszowie.

Jak widać w badmintona mogą 
trenować dzieci i dorośli bez żadnych 
ograniczeń wiekowych. Jeśli  tylko 
znajdą się chętni dorośli (dzieci z gim-
nazjum już trenują, a w zeszłym roku 
w zajęciach brali również uczniowie 
klas 1-3 szkoły podstawowej w Łubni-
cach), którzy będą mięli ochotę spró-
bować swoich sił zupełnie amatorsko 
w badmintona to myślę, że jest możli-
wość zorganizować dla nich takie za-
jęcia w Łubnicach. Badminton jest jed-
ną z form aktywności fizycznej, to gra 
kontaktowa, która uczy i bawi. Jedyne 
co potrzeba to chwila wolnego czasu 
oraz chęć poprawienia swojej kondycji 
fizycznej. Serdecznie zapraszam!

Łukasz Łygan

W sobotę 22 listopada 2014 roku w Staszowie odbył się I Turniej 
Rodzinny w badmintona. W zawodach uczestniczyło kilkudziesięciu 
zawodników z naszego powiatu oraz badmintoniści z Tarnowa. Rywa-
lizowano w kategoriach 1-3 i 4-6 szkół podstawowych, 1-3 szkół gim-
nazjalnych dziewcząt i chłopców, amatorów kobiet i mężczyzn oraz za-
wodników, którzy też amatorsko, ale systematycznie spotykają się dwa 
razy w tygodniu i rywalizują między sobą podnosząc swoje umiejętności 
w badmintona.
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Wrzesień: 
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015,
- spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa na drodze,
- kontynuacja współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- włączenie się do akcji „Makulatura na misje – pomagamy budować stud-

niew Sudanie”,
- kontynuacja z roku ubiegłego udziału laureatów konkursów przedmioto-

wych z języka polskiego i historii ( Jan Wójtowicz, Paweł Kotlarz, Justyna 
Kotlarz) wraz z opiekunami Joanną Kotlarz i Agnieszką Grędą w projekcie 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych -  „Fascynujący Świat Nauki”-  orga-
nizowanym przez Kuratorium Oświaty  i ŚCDN w Kielcach,

- wyjazd do kina na film „Miasto 44”,
- otrzymanie statuetki za wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego w r. szk. 

2013/2014.   
Październik:
- uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów nt. walki z agresją, nałogami i narko-

manią,
- demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego,
- zbiórka zniczy,
- Halloween.

Listopad:
- udział uczniów w konkursach przedmiotowych – do etapu II ( powiat) za-

kwalifikowało się 19 uczniów,
- wyjazd do Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na spektakl „Zemsta” wg 

A. Fredry,
- uroczyste obchody Święta Niepodległości – 11 Listopada.
Grudzień:
- uroczyste spotkanie z udziałem Małgorzaty Muzoł – Świętokrzyskiej Kurator 

Oświaty oraz dyrektorów - członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. 
Pierwsza część spotkania pod hasłem „Odkrywamy talenty” to  pokazowe 
zajęcia z chemii „Fascynujący świat chemii, czyli przygoda z eksperymenta-
mi” przygotowane przez Elżbietę Srokę, W drugiej części odkryliśmy talenty 
artystyczne naszej młodzieży i wprowadziliśmy w fantastyczny świat poezji 
–  koncertu „Szczęście to chwila, która właśnie trwa”, przygotowany pod 
kierunkiem Joanny Kotlarz.

- udział w przeglądzie artystycznym młodzieży „Pięknie Żyć…”,
- charytatywna akcja mikołajkowa dla podopiecznych Domu Dziecka w Pa-

canowie,
- mikołajki klasowe,
- Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM – część humanistyczna, mate-

matyczno – przyrodnicza i językowa,
- jasełka bożonarodzeniowe.

Agnieszka Gręda

Były to już trzecie badmintonowe 
potyczki od początku roku szkolne-
go, w których ponownie wystarto-
wali uczniowie z Łubnic. Badmin-
ton jest najszybciej rozwijającą się 
ostatnio dyscypliną sportową w wo-
jewództwie świętokrzyskim, dlatego 
cieszą coraz lepsze wyniki uczniów 
naszej szkoły. A tym razem radość 
była potrójna, bowiem dziewczęta 
z Publicznego Gimnazjum w Łub-
nicach zdominowały podium tych 
zawodów, zajmując trzy pierwsze 
miejsca. Wygrała uczennica z klasy 
I - Magdalena Złotnik, II miejsce za-
jęła Patrycja Kalita z klasy III, a na 
najniższym stopniu podium stanęła 
Gabriela Kmiecik z klasy I gimna-
zjum.

W zawodach wystartowali rów-
nież: Agnieszka Gadowska, Ka-
tarzyna Moryto, Mikołaj Guca 
- zwycięzca ostatnich zawodów w 
Staszowie, Łukasz Pokładek oraz 
Kamil Walczyk.

Do zawodów uczniów przygoto-
wuje na zajęciach pozalekcyjnych 
2 razy w tygodniu nauczyciel Łu-
kasz Łygan. Młodzież trenuje dwa 
razy po 90 min. Podziękowania dla 
rodziców, którzy odbierają dzieci 
po zajęciach oraz zaangażowa-
li się w przywóz oraz odbiór dzieci 
po zawodach, które są rozgrywka-
mi dodatkowymi. Podziękowania 

ŚWIĄTECZNY BADMINTON W STASZOWIE
„13” okazała się szczęśliwa dla uczennic z PG w Łubnicach. 13 grud-

nia  w Staszowie odbyły się Świąteczne Zawdy w Badmintona. 

Magdalena Złotnik odbiera puchar za 
zdobycie I miejsca

dla uczniów, którzy uczestniczą na 
wszystkich zajęciach, podnosząc 
swoje umiejętności, jednocześnie 
odkrywając swoją nową pasję. 

Szczególne podziękowania dla 
Pani Anny Grajko - Wójta Gmi-
ny, Pani Danuty Lasoty - Skarbni-
ka Gminy oraz całej Rady Gminy 

w Łubnicach, dla Pani Jolanty Hy-
nek – Dyrektora PG w Łubnicach i 
wszystkich sympatyków sportu, dzię-
ki którym odbywają się dodatkowe 
zajęcia w naszej szkole, co pozwala 
młodzieży na podnoszenie swojej 
sprawności fizycznej, czerpania ra-
dości z odnoszonych sukcesów oraz 
promowania gimnazjum w szerszym 
środowisku. 

Łukasz Łygan

Z kalendarium 
Publicznego Gimnazjum w Łubnicach…
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KONKURS 
,,POMÓŻMY DZIECIOM SPĘ-

DZIĆ SZCZĘŚLIWIE WAKACJE” 
ROZSTRZYGNIĘTY!

KONGRES ŚRODOWISK KULTURY

Uczestnicy Kongresu w auli Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

Adam Jarubas – marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego

Organizatorem przedsięwzięcia 
była Wojewódzka Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego w Kielcach 
przy współudziale Policji, Państwowej 
Inspekcji Pracy Oddzia-
łu Regionalnego, Kasy 
Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, a 
także Urzędu Marszał-
kowskiego.

Organizowany co-
rocznie konkurs, kie-
rowany był do lokal-
nych społeczności. 
Głównym jego ce-
lem było, by w jak 
najbardziej atrak-
cyjnej formie, zor-
ganizować spę-
dzanie wolnego 
czasu dla dzieci 
pozostawionych bez opieki, w 
czasie letnich prac polowych.

Przesłaniem konkursu było zwró-
cenie uwagi dzieciom na takie sy-
tuacje życiowe, w których należy 
zadbać o własne bezpieczeństwo i 
wskazanie im sposobu jak to uczy-
nić.

W tym roku do XII edycji konkur-
su przystąpiło 13 instytucji z całego 
województwa. Wśród instytucji zna-
lazło się również Centrum Kultury w 
Łubnicach. 

Organizatorzy na podstawie 
przeprowadzonych 
kontroli i nadesła-
nych prac rozstrzy-
gnęli konkurs i na-
gradzili zwycięzców. 
Nasze Centrum Kultury 
otrzymało dyplom wraz 
z nagrodą w postaci ra-
diomagnetofonu marki 
PHILIPS. 

Uroczystość uświetnił 
występ zespołu wokal-
nego TUTTI z Młodzie-
żowego Domu Kultury w 
Kielcach. Zespół zaprezen-
tował także pokaz mody 
odblaskowej.

Organizatorom konkursu ser-
decznie dziękujemy, największą jed-
nak nagrodą jest dla nas uśmiech 
każdego dziecka biorącego udział w 
naszej akcji.

Aleksandra Stachniak

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w dniu 7 li-
stopada 2014 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu woje-
wódzkiego pn. „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. 

Przedstawiciele Centrum Kultury 
w Łubnicach mieli okazję uczest-
niczyć w dwudniowych obradach  
Kongresu Środowisk Kultury „Czło-
wiek – Zjawisko – Przestrzeń". 

Kongres odbył się w dniach 22 - 
23 października w Regionalnym Cen-
trum Naukowo-Technologicznym w 
Podzamczu koło Chęcin. W spotkaniu 
osób tworzących, upowszechniających 
i chroniących kulturę w regionie uczest-
niczył marszałek województwa Adam 
Jarubas, radne Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Małgorzata Muzoł i 
Marzena Marczewska oraz dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego - Jacek Kowalczyk.

Jak podkreślili organizatorzy wy-
darzenia, Kongres Środowisk Kultury 
stał się doskonałą okazją do refleksji, 
dyskusji oraz kreowania nowych idei i 
poszukiwania skutecznych rozwiązań w 
sektorze środowisk twórczych. Jednym 
z jego celów było stworzenie platfor-
my wymiany doświadczeń dla osób i 
instytucji zajmujących się zarówno kre-
owaniem zjawisk artystycznych, jak i ich 
upowszechnianiem oraz ochroną dzie-
dzictwa kulturowego.

Podczas otwarcia Kongresu Jacek 
Kowalczyk - dyrektor departamentu 
kultury urzędu marszałkowskiego za-
prezentował założenia programu roz-
woju i finansowania kultury do 2020 
roku w województwie świętokrzyskim.

Kongres Środowisk Kultury regionu 
świętokrzyskiego zorganizował Insty-
tut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa 
Narodowego "Enkolpion” wspólnie z 
Urzędem Marszałkowskim wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Aneta Śmiszek
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Tematem przeglądu były prezenta-
cje wokalne i recytatorskie nawiązujące 
do hasła przewodniego oraz konkurs 
plastyczny i turniej wiedzy o tematyce 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 
profilaktyki uzależnień.

Celem przeglądu było zaprezen-
towanie zdolności scenicznych dzieci i 
młodzieży, rozwijanie talentów, a także 
kształtowanie umiejętności współza-
wodnictwa oraz integracja uczniów z 
terenu gminy. Przegląd został prze-
prowadzony w czterech kategoriach 
wiekowych: przedszkole, klas 1-3 i klas 
4-6 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 
gimnazjum. Prezentacje sceniczne oraz 
prace młodych artystów oceniała komi-
sja konkursowa w składzie: przewod-
nicząca - Janina Trela, członkowie - st. 
asp. Stanisław Żugaj, Aneta Śmiszek, 
Monika Smolińska, Ewa Murdza, przy-
znając kolejno I, II i III miejsca w każdej 
kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy 
zasłużyli na wyrazy uznania i gratu-

lacje za odwagę 
oraz trud włożony 
w przedstawienie 
własnej, oryginal-
nej interpretacji 
przygotowanych 
utworów i prac. 
Laureaci poszcze-
gólnych konkursów 
tematycznych otrzy-
mali dyplomy oraz 
nagrody ufundo-
wane przez organi-
zatorów. 

Poniżej przed-
stawiamy listę te-
gorocznych laure-
atów.

Kategoria przed-
szkole:

Recytacja:
I miejsce: Va-

nessa Woś, Jessica 
Dąbrowski, PSP w 
Wilkowej, II miej-

sce: Kacper Kosiński, PSP w Łubnicach, 
III miejsce: Maja Krawczyk, PSP w Łub-
nicach

Wokal:
I miejsce: Roksana Godzwon, PSP w 

Łubnicach, II miejsce: Julia Żak, PSP w 
Gacach Słupieckich, III miejsce: Niko-
dem Kieras, PSP w Gacach Słupieckich

Plastyka:
I miejsce: Nicola Andrecka, PSP w 

Wilkowej, II miejsce: Patrycja Świerk, 
PSP w Wilkowej, III miejsce: Franciszek 
Gręda, PSP w Łubnicach

Kategoria klas 1-3 szkoły podsta-
wowej:

Recytacja:
I miejsce: Aleksandra Marynczak, 

PSP w Łubnicach, II miejsce: Aleksan-
dra Kobos, PSP w Łubnicach, III miej-
sce: Aleksandra Tarnowska, PSP w Ga-
cach Słupieckich

Wokal:
I miejsce: Kinga Górnicz, PSP w 

Łubnicach, II miejsce: Róża Buczek, PSP 
w Wilkowej, III miejsce: Zuzanna Brzo-
za, PSP w Wilkowej

Plastyka:
I miejsce: Julia Śmist, PSP w Łubni-

cach, II miejsce: Daria Imiołek, PSP w 
Łubnicach, III miejsce: Alicja Kądziela, 
PSP w Wilkowej
Kategoria klas 4-6 szkoły podsta-
wowej:

Recytacja:
I miejsce:  Emilia Kwiatkowska, PSP 

w Wilkowej, II miejsce: Kacper Kępiń-
ski, PSP w Wilkowej, III miejsce: Oliwia 
Kowalska, PSP w Gacach Słupieckich

Wokal:
I miejsce: Karolina Nowak, PSP w 

Gacach Słupieckich, II miejsce: Eliza 
Kurowska, PSP w Budziskach, III miej-
sce: Magdalena Wolak, PSP w Budzi-
skach

Plastyka:
I miejsce: Karol Motwicki, PSP w 

Wilkowej, II miejsce: Natalia Kawalec, 
PSP w Wilkowej, III miejsce: Paweł Ko-
satka, PSP w Budziskach

Wiedza:
I miejsce: Anita Głód, PSP w Wilko-

wej
Kategoria klas 1-3 Publicznego 
Gimnazjum w Łubnicach:

Recytacja:
I miejsce: Dagmara Stadnicka, kl. 

IIIb, II miejsce: Krystian Guca, kl. IIb, III 
miejsce: Katarzyna Drabik, III

Wokal:
I miejsce: Dominika Stolicka, kl. III, 

II miejsce: Martyna Reczko, kl. IIIb, III 
miejsce: Katarzyna Moryto, kl. IIb

Plastyka:
I miejsce: Szymon Piątek, kl. IIIb, II 

miejsce: Aleksandra Sanecka, IIIb, III 
miejsce: Anna Sanecka, kl. IIIb

Wiedza:
I miejsce: Piotr Skrzypczyński, kl. IIb, 

II miejsce: Marcin Wolak, kl. IIb
Aneta Śmiszek

UCZNIOWIE POKAZALI JAK 
„PIĘKNIE ŻYĆ…”

„Pięknie Żyć…” to hasło przeglądu artystycznego tradycyjnie orga-
nizowanego przez Urząd Gminy w Łubnicach, Gminną Komisję Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Kultury w 
Łubnicach. W trzydniowych zmaganiach 3-5 grudnia 2014 roku wzięło 
udział łącznie 160 uczniów ze szkół podstawowych w Budziskach, Ga-
cach Słupeckich, Łubnicach i Wilkowej oraz gimnazjum w Łubnicach.

Nagrodzeni uczestnicy w kategorii klas 4-6

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu wiedzy czuwał st. 
asp. Stanisław Żugaj

Roksana Godzwon - laureatka I miejsca 
konkursu wokalnego w kategorii przedszkole

KULTURA
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,,CZTERY PORY ROKU- ZIMA”

SZYBKO I SPRAWNIE...
PRÓBNE EWAKUACJE SZKOŁY W BUDZISKACH I ŁUBNICACH

Uczestnicy spotkania w świetlicy wiejskiej w Słupcu

Próbna ewakuacja szkoły podstawowej w 
Łubnicach

PSP w Budziskach - zbiórka na boisku 
szkolnym – zakończenie ewakuacji  

Bardzo miło jest nam współpra-
cować z placówkami oświatowymi z 
terenu naszej gminy. Jest to dobra 
nauka dla dzieci ich opiekunów, ale 
i my wiele się w takich sytuacjach 
uczymy. 

Już po raz kolejny odwiedziliśmy 
szkoły podstawowe w Budziskach, Łub-
nicach oraz Publiczne Gimnazjum z 
pokazem ratownictwa przedmedyczne-
go oraz wspólnie przeprowadzaliśmy 
próbne ewakuacje budynków szkół. 

W trakcie ćwiczeń wykorzystujemy 
użyczoną z Centrum Kultury w Łubni-
cach wytwornicę dymu by lepiej zobra-
zować warunki z jakimi można się spo-
tkać podczas prawdziwej akcji.

Uczniowie po ogłoszeniu alarmu i 
opuszczeniu sal lekcyjnych, mogli zo-
baczyć w jakich warunkach muszą się 
poruszać w takich sytuacjach. Strażacy 
w aparatach powietrznych w pełnym 
umundurowaniu bojowym wspomagali 
nauczycieli i sprawdzali czy nie została 
gdzieś w klasach samotna osoba. Na 

KULTURA

OSP

Niewielu z nas wie, że zwyczaj 
przyozdabiania Świąt jest stosunkowo 
młody, w Polce pierwsze choinki zaczę-
to ubierać około 200 lat temu. Począt-
kowo choinkę przystrajano ozdobami 
naturalnymi: jabłkami, piernikami, 
orzechami, zabawkami ze słomy i pa-
pieru własnoręcznie przygotowanymi. 

Ich dobór nie był przypadkowy, ozdoby 
te miały zapewnić rodzinie pomyślność 
w nadchodzącym roku. Co więcej każ-
da z ozdób pojawiająca się na choince 
miała też swoje znaczenie:

- jabłka - miały zapewnić zdrowie 
i urodę,

- orzechy - szczególnie te zawijane 

Niewielu z nas mogłoby sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia bez 
choinki i ozdób na niej. Co odważniejsi nie ograniczają się tylko do świą-
tecznego drzewka, ozdabiają parapety okienne, okna, komódki, drzwi...

w sreberka - miały przynosić dobrobyt 
i siłę,

- łańcuchy - wzmacniały więzi ro-
dzinne,

- dzwoneczki - oznaczały dobrą no-
winę i radość,

- światełka - symbolizowały światło 
broniące przed ciemnościami i złem,

- gwiazda betlejemska - miała po-
magać w powrotach do domu.

Współczesne dekoracje choinkowe 
nie są już tak symboliczne jak kiedyś, 
często nie są również wykonywane wła-
snoręcznie. Uznaliśmy, że nic jednak 
nie stoi na przeszkodzie, by zgodnie z 
tradycją do zwyczaju samodzielnego 
tworzenia ozdób wrócić... Dlatego też 
Centrum Kultury zorganizowało rodzin-
ne warsztaty świąteczne w Wilkowej, 
Słupcu, Orzelcu Dużym i Łubnicach. 
Frekwencja przerosła nasze oczekiwa-
nia, a przejęcie i uśmiech nie schodziły 
z twarzy uczestników. Powstały pięk-
ne choinki przyozdobione gwiazdami 
betlejemskimi, koralikami, guzikami, 
łańcuchami, szyszkami... Pomysłowość 
uczestników nie raz nas zaskoczyła, a 
szczególnie wystawa prac bożonaro-
dzeniowych w świetlicy wiejskiej w Wil-
kowej. Paniom gratulujemy pomysłu, 
chęci integracji i zaangażowania! 

Aleksandra Stachniak

koniec zgłaszali meldunki o zakończo-
nej akcji na ręce dyrektora szkoły.

Dla małych dzieci jest to widok nie-
co przerażający, ale właśnie o to nam 
chodziło by z tym widokiem się mogli 
oswajać w trakcie ćwiczeń i nie wpa-
dli w panikę przy prawdziwej akcji, do 
której mamy głęboką  nadzieję nigdy 
nie dojdzie. Nasze wyjazdy do szkół 
to również pokazy ratownictwa przed-
medycznego dla dzieci. Przedstawie-
nie podstawowych technik udzielania 
pomocy, zachowania się w sytuacjach 
niebezpiecznych, itp.

Cieszy nas fakt, że coraz więcej 
młodych ludzi tak dobrze zna zasady 
postępowania w razie nieszczęśliwych 
wypadków takich jak omdlenia, za-
słabnięcie lub utrata przytomności.

Prawie każdy zna numery alarmo-
we oraz potrafi prawidłowo przepro-
wadzić rozmowę z dyspozytorem nr 
alarmowego podając mu adres zda-
rzenia, rodzaj zdarzenia a także ilość 
osób poszkodowanych.

Mariusz Bolon
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Gminnna Biblioteka w Łubni-
cach zakupiła 135 wolumenów 
książek. Zakup zrealizowano ze 
środków finansowych Biblioteki 
Narodowej w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem programu , realizowanego 
w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa na lata 2014-2020 
jest wzbogacnie i odnowienie księgo-
zbioru poprzez stały dopływ nowości 
wydawniczych, a w konsekwencji zwięk-
szenie oferty czytelniczej dla użytkowni-
ków biblioteki.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki w 
Łubnicach powiększył się o kolejne 
nowe książki. Szczególnie polecamy:

,,KSIĘGA POMYSŁÓW dla dzieci 
od 3 do 7 lat’’

Od agrafki do 
zabawki - to zbiór 
350 pomysłów na 
robótki, pozwa-
lające atrakcyj-
nie spędzić czas i 
przygotować efek-
towne, zabawne 
i praktyczne dro-
biazgi, nadają-

ce się na prezenty dla najbliższych, do 
ozdobienia dziecinnego pokoju lub 
uczczenia świąt albo domowej uroczy-
stości. Propozycje łatwe do przygotowa-
nia i na każdą kieszeń.

,,BARTEK KONICZYNA I BANDA Z 
ZANIEMYŚLA ’’ Danuta Zawadzka

Bartek razem 
z grupa przyjaciół 
tworzą bandę. 
Mają głowy pełne 
pomysłów, więc 
nie nudzą się ani 
przez chwilę. Co 
tym razem wymy-
ślą? Jakimi psota-
mi zadziwią doro-
słych?

O innych przygodach Bartka prze-
czytacie w książce pt. ,,Bartek Koniczyna 
i tajemnicza dziewczyna’’.

,,ROSE” Holly Webb
Czytałeś Harrego Pottera? Lubisz 

powieści w których pojawia się magia? 
Oto pierwsza z niesamowitych, pełnych 

magii przygód 
Rose.. Główna 
bohaterka 10-let-
nia Rose jest siero-
tą. Znaleziono ją 
pod pomnikiem w 
koszu na ryby. Tra-
fia do sierocińca 
.Pewnego dnia do 
sierocińca Św. Bry-
gidy przychodzi 
pewna pani. Kim ona jest? Darczyńcą? 
Nie …ta pani chce wziąć jakąś dziew-
czynkę do pracy! I kogo wybrała? Wy-
brała Rose! 

Okazała rezydencja pana Fountaina 
to zupełnie inny światn niż sierociniec, 
to niezwykły, magiczny dom w którym 
dziewczynka powoli przekonuje się ,że 
nie jest zwykłą pokojówką… Tymczasem 
z okolicy w tajemniczy sposób znikają 
dzieci.Rose decyduje się więc wykorzy-
stać swe magiczne zdolności. Czy uda 
jej się odnaleźć zaginionych i pomóc 
im, zanim będzie za późno? 

 Niezwykłe przygody Rose znajdzie-
cie w kolejnych książkach Holly Webb :

-,,Rose i zaginiona księżniczka”
-,,Rose i srebrna zjawa”
 

,,IGRZYSKA ŚMIERCI ’’  
Suzanne Collins 

Suzanne Collins jest autorką best-
sellerowej książki ,która przez wiele ty-
godni utrzymała się na listach najpopu-
larniejszych książek ,,New York Timesa” 
oraz Amazonu. Pierwszy tom trylogii zo-
stał zekranizowany w 2012 roku, drugi 
w 2013 roku, a trzeci tom zobaczymy w 
kinach w 2014 i 2015 roku. 

Trylogia „Igrzy-
ska śmierci jest 
o futurystycznym 
państwie Panem,z 
imponującym Ka-
pitolem otoczo-
nym przez dwa-
naście dystryktów. 
Okrutne władze 
stolicy zmuszają 
podległe sobie re-

jony do składania upiornej daniny. Raz 
w roku każdy dystrykt musi dostarczyć 
chłopca i dziewczynę między dwuna-
stym a osiemnastym rokiem życia, by 
wzięli udział w Głodowych Igrzyskac , 
turnieju na śmierć i życie. transmitowa-
nym na żywo przez telewizję.

Bohaterka ,a jednocześnie narra-
torką książki jest szesnastoletnia Kat-
niss Everdeen, która mieszka z matką 
i młodszą siostra w jednym z najbied-
niejszych dystryktów nowego państwa. 

Katniss po śmierci ojca jest głową rodzi-
nyu – musi troszczyć się o siostrę i cho-
rą matkę, a jest to prawdziwa walka o 
przetrwanie…

Jest to powieść dla dojrzałych mło-
dych ludzi, którzy rozumieją, że okru-
cieństwo jest częścią historii ludzkości, 
którzy potrafią dostrzec jego znamiona 
w najbardziej wyrafinowanych formach 
i którzy jak Katniss mają w sobie odwa-
gę i determinację, by mu się przeciwsta-
wić. 

Następne tomy tej trylogii to:
-,,W pierścieniu ognia”
-,,Kosogłos’’ 

,,LISIA DOLINA’’ – Charlitte Link
Wyobraź sobie ,że twój porywacz 

znika bez śladu i nikt nie wie, gdzie cię 
uwięził…

Słoneczny sierpniowy dzień kończy 
się dla Matthew Willarda koszmarem. 
Wracając ze spaceru z psem ,dociera 
na opustoszały parking, na którym cze-
kać miała jego żona. Zostaje tylko sa-
mochód, po Vanessie ginie wszelki ślad. 
Mattew jest przekonany, że Vanessa nie 
odeszła z własnej woli.

Prawie trzy lata później scenariusz 
się powtarza. W tajemniczych okolicz-
nościach przepada bez śladu kobieta, 
policja jest bezradna. Nadal bowiem 
nikt nie wie, co takiego uczynił wówczas 
Ryan, który został tymczasem. wypusz-
czony na wolność…

Kryminały Charlotte Link nie są to 
książki dla czytelników o słabych ner-
wach.

,, NIE MÓW NIKOMU” David 
Rosenfelt 

 Na jachcie Tima Wallace’a ma 
miejsce eksplozja. W wypadku , które-
go jest jedynym świadkiem, ginie jego 
żona ,Maggie. Policjant prowadzący 
dochodzenie uważa, że to właśnie Tim 
zamordował żonę.

W sylwestro-
wy wieczór dwóm 
najlepszym przy-
jaciołom Tima , i 
jednocześnie jego 
wspólnikom w in-
teresach, udaje 
się wyciągnąć go 
z domu-pierwszy 
raz od śmierci 
żony. W miej-
scowym pubie, 

kilka minut przed północą, koszmar 
nagle powraca. ,,Umiesz dochować 
tajemnicy?- pyta go pijany nieznajo-
my. Zanim Tim cokolwiek odpowiada, 

KĄCIK KSIĄŻKI
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Niniejszy artykuł poświęcę historii fun-
dacji Wojciecha Jastrzębca, gdyż wiele osób 
jest przekonanych, że kościół, który obecnie 
stoi w Beszowej wybudował  w całości Ja-
strzębiec.

Ta imponująca wielkością gotycka bazy-
lika została ukończona dopiero na początku 
XVII wieku.

Parafia w Beszowej powstała prawdo-
podobnie już w XIII wieku, z drewnianym 
kościołem zbudowanym i uposażonym przez 
rodzinę Jastrzębców. W  1407 roku wówczas 
biskup poznański Wojciech, kazał ten kościół 
zburzyć a w jego miejsce wybudował nowy 
murowany. 

Tak więc funkcję kościoła parafial-
nego, a od roku 1421 po sprowadzeniu 
paulinów, klasztornego, aż do roku 
1616  pełnił niewielki, halowy kościo-
łek. Jego budowa musiała być ukończo-
na przed 1416 rokiem, skoro w tymże 
roku Wojciech Jastrzębiec ufundował 
przy nim trzecią prebendę. 

Z 9 lutego 1421 roku pochodzi do-
kument, który mówi o tym, że Wojciech 
Jastrzębiec oddaje ufundowany przez 
siebie kościół murowany w Beszowej 
Rycerskiej braciom zakonu św. Pawła 
Pierwszego Pustelnika .

Kościół ten był niewielką prostokąt-
ną halą z ciekawym układem sklepień 
krzyżowych, wspartych na dwóch fila-
rach. Masywne żebra w oryginalny sposób 
spływały na trzony filarów, tworząc rodzaj 
kapitela. Kościółek posiadał od strony za-
chodniej wejście o ostrołukowym wykroju.

Można przypuszczać ,że prezbiterium 
kościoła było przesunięte na południe,  w sto-
sunku  do jego osi, gdyż  na ścianie wschod-
niej zachowały się ślady dużego ostrołuku , 
jak gdyby łuku tęczowego , zamurowanego w 
późniejszym czasie. Kościół posiadał     dwa 
okna od zachodu i dwa od południa. Jak 
wynika ze zdjęć archiwalnych. Trudno od-

tworzyć wygląd jego elewacji północnej sko-
ro zapewne już w XV wieku zaczęto od tej 
strony dobudować bazylikę. Po 1421 roku ,a 
więc po sprowadzeniu paulinów do Beszo-
wej, do kościoła ,od strony wschodniej oraz 
nad  kościołem , dobudowano  pomieszcze-
nia klasztorne. W 1565 roku kościółek ten 
określono jako „murata antiqua”. Bartosz 
Poprocki  w swoim  herbarzu  wspomina  o 
polichromii  w beszowskiej świątyni  ( praw-
dopodobnie  ma ona na  myśli  ów pierwszy, 
niewielki kościółek  ,skoro  bazylika została 
ukończona  dopiero w początkach  XVII w 
wieku). Polichromia miała przedstawić  bra-
ta Wojciecha  Jastrzębca – Ścibora , wojewo-

dę  łęczyckiego  i jego  20 synów. Przy każdym  
wizerunku  było imię  osoby sportretowanej  
i herb Jastrzębiec .”Textu już nie było znać , 
tylko osoby a herby”. Opis kościoła  z 1598 
roku mówi o kościele murowanym i konse-
krowanym .Kościół ten był sklepiony. Na jego 
dachu znajdowały się sygnaturka, we wnę-
trzu  zaś na środku zaś znajdował  się krzyż 
.W kościele były 4 konsekrowane murowane 
ołtarze, chrzcielnica  oraz sprzęt liturgiczny. 
Wizytacja  kościelna z 1610 roku  stwierdza, 
że sklepienie kościoła wsparte jest na dwóch 

kolumnach. Posadzka jest ceglana. Nadal w 
kościele były  4 ołtarze, chrzcielnica i krzyż  
Nowym sprzętem były małe organy .Przy ko-
ściele  były też dwie  zakrystie: wyższa i niższa 
( wyższa musiała więc znajdować się  w do-
budowanej  części klasztornej). Po ukończe-
niu bazyliki, dawny kościółek włączono w jej 
obręb. Około 1664 roku kaplicę zamieniono 
na kaplicę Bractwa ŚŚ. Aniołów Stróżów. W 
1618 roku w kaplicy znajdowała się chrzciel-
nica, a w 1635 roku był w niej jeden ołtarz 
niekonsekrowany, w 1699 roku stały już w 
niej trzy ołtarze.

Według opisu z 1783 roku (Akta wizyty 
generalnej, 1783) kaplica była „z murami ko-
ścielnymi złączona, do której w murze ściany 
kościelnej drzwi obszerne, kraty żelaznej. W 
tej ołtarz Aniołów Stróżów, struktury sta-

roświeckiej cały wyzłacany […]  Przed 
tymże ołtarzem jest gradus marmuro-
wy, około których balasiki drewniane 
[…] Kaplica wewnątrz cała malowana. 
Okien 4”.

Plan oraz zdjęcia z początku XX wie-
ku, wskazywałyby na to, że w zasadzie 
kaplica nie uległa większym zmianom 
od czasów średniowiecza.

Nie można wykluczyć, że ta niewiel-
ka budowla mogła być od razu pomy-
ślana jako pomieszczenie pełniące tym-
czasowo funkcję kościoła w Beszowej, a 
budowa bazyliki rozpoczęta jeszcze za 
życia i z woli Wojciecha Jastrzębca. Przy-
puszczenia te mógłby potwierdzić fakt, 

że bazylika powstała prawdopodobnie w 
swej większej części w XV wieku, lub niewiele 
później, na co zresztą wskazuje jej forma ar-
chitektoniczna. W 1598 roku mury świątyni 
były wzniesione lecz nie była przesklepiona. 
Prace przy kościele kontynuowano i jeszcze 
w dwa lata po jego konsekracji nie były one 
jeszcze całkowicie zakończone. 

W 1944 roku, w czasie działań wojen-
nych, kaplica Aniołów Stróżów czyli nasz 
pierwszy kościół murowany został zburzony 
i do dziś pozostaje w ruinie.

Mariusz Bolon

Pierwszy kościół w Beszowej 1936 r., kaplica Ś. Anio-
łów Stróżów

Pierwszy murowany kościół w Beszowej

nieznajomy przyznaje się do popełnie-
nia morderstwa, a jako dowód podaje 
miejsce ukrycia zwłok. ,,Teraz to twój 
problem”- oznajmia Tomowi i wycho-
dzi.

Inteligentna intryga i lekkie pióro. 
David Rosenfelt zabiera czytelników 
w pełną napięcia kryminalną podróż, 
pełną niezapowiedzianych zwrotów 
akcji.

,,WRACAMY DO DOMU”  
Lisa Scottoline

Jill Farrow jest typową mama, która 

wreszcie pozbierała się po rozwodzie 
i układa sobie życie na nowo. Praca 
pediatry daje jej satysfakcję, a nasto-
letnia córka, Megan, wydaje się być 
szczęśliwa. Pewnej nocy w ich domu 
zjawia się Abby, była pasierbica Jill, i 
przynosi wieści o śmierci swojego ojca, 
utrzymując przy tym, że został zamor-
dowany. Jill na własną rękę pomóc w 
odkryciu prawdy. Wkrótce okazuje się, 
że jej działania mogą doprowadzić do 
rozpadu nowej rodziny i zniszczyć do-
piero co odzyskane szczęście.

Czy Jill odgadnie tajemnicę byłego 

męża i znajdzie odpowiedz - kim na-
prawdę jest?

Książka trzyma czytelnika w napię-
ciu niczym dobry kryminał, trudno się 
od niej oderwać. Ma tylko jeden słaby 
punkt – szybko się kończy.

Zaprezentowane nowości zostały 
opracowane i znajdują się na półkach 
w naszej bibliotece.

Mam nadzieję ,że na długie zimo-
we wieczory wybierzecie coś dla siebie.

Zapraszamy do korzystania z ofer-
ty biblioteki i życzymy miłej lektury.

Ewa Murdza
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Grypa, to wirusowa choroba zakaźna układu 
oddechowego. Przenoszona drogą kropelkową. Jej 
przebieg jest zazwyczaj ostry, powodujący obłożną 
chorobę, uniemożliwiającą  normalne funkcjono-
wanie. 

Ignorowanie objawów, niedoleczenie lub powikłania cho-
roby mogą mieć skutki śmiertelne. Grypa sezonowa   atakuje 
ludzi (najczęściej) na obszarach klimatu umiarkowanego, w 
okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Wirus przeno-
szony jest drogą kropelkową, dlatego przebywanie w otocze-
niu chorego, kontakt ze sprzętem, przedmiotami wysokiego 
ryzyka (np. toalety), przebywanie w zatłoczonych miejscach, 
unikanie szczepień, zła higiena, niezdrowy styl życia zwiększa-
ją  zagrożenie zakażenia się wirusem grypy.

Objawy takie jak gwałtowny wysoki  wzrost temperatury 
39-41 *C, ból głowy, bóle mięśniowe, stawów, gardła uczucie 
wyczerpania, brak apetytu powinny nas skłonić do szybkiego 
zgłoszenia się do lekarza, celem ustalenia przyczyn takiego 
stanu i podjęcia odpowiedniego leczenia zapobiegającego 
wystąpieniu ewentualnych  powikłań.

Jak przeciwdziałać grypie?
Najlepszą obroną przeciwko grypie jest unikanie cho-

rych ludzi, dbanie o swój organizm, odpowiednie odżywia-
nie (owoce, warzywa, mięso). Istotnym elementem jest także 
wysiłek fizyczny, który w odpowiednim natężeniu hartuje nasz 
organizm.

Szanowni Czytelnicy!
W dzisiejszym numerze przybliżę Pań-

stwu problematykę instytucji uwłaszczenia, 
szczególnie popularną formę regulowania 
tytułu prawnego przez posiadaczy gruntów 
rolnych w latach 70-tych XX w.

Wbrew temu, co się powszechnie są-
dzi, uwłaszczenie w dalszym ciągu jest 
możliwe, z tą różnicą, że organem 
właściwym do stwierdzenia uwłasz-
czenia, nie jest jak poprzednio na-
czelnik gminy, który potwierdzał ten 
fakt, w formie aktu własności ziemi, 
ale właściwy miejscowo sąd rejono-
wy, ze względu na miejsce położenia 
nieruchomości, który czyni to po prze-
prowadzeniu postępowania w trybie 
nieprocesowym, poprzez wydanie po-
stanowienia.

Problematykę uwłaszczenia reguluje 
ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ure-
gulowaniu własności gospodarstw rolnych, 
która weszła w życie z dniem 4 listopada 
1971 r. 

Ustawa ta stanowi, że nieruchomości 
wchodzące w skład gospodarstw rolnych i 
znajdujące się w dniu 4 listopada 1971 r. w 
samoistnym posiadaniu rolników, stały się z 
mocy prawa własnością tych rolników, jeżeli 
oni sami lub ich poprzednicy objęli te nieru-
chomości w posiadanie na podstawie zawar-
tej bez prawem przewidzianej formy umowy 
sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o 
dożywocie lub innej umowy o przeniesienie 

Bardzo ważne są również szczepienia. Szczepionki p/gry-
pie można zakupić na receptę w aptece.

Rekomendacje szczepień przeciw grypie w sezonie 
2014/2015.  Po raz pierwszy od kilkunastu lat przeciwko gry-
pie można się szczepić już w sierpniu, a nie jak do tej pory 
dopiero we wrześniu. 

Kto powinien się zaszczepić przeciw grypie? W Polsce nie 
ma obowiązkowych (finansowanych z budżetu Ministerstwa 
Zdrowia) szczepień przeciw grypie. Są to szczepienia zaleca-
ne, powinny objąć następujące grupy osób:
• osoby po przeszczepieniu organu
• zdrowe dzieci w wieku 6-59 m.ż.
• osoby w wieku powyżej 50 lat dorośli i dzieci z niedobora-

mi odporności (w tym spowodowanymi leczeniem immu-
nosupresyjnym lub zakażeniem HIV), kobiety, które są lub 
będą w ciąży w trakcie sezonu epidemicznego grypy

• osoby w wieku 6 m.ż. – 18 lat, leczone przewlekle kwasem 
acetylosalicylowym, co zwiększa u nich ryzyko wystąpienia 
zespołu Reye’a w razie zachorowania na grypę

• pensjonariusze domów spokojnej starości, zakładów opie-
ki zdrowotnej, dla przewlekle chorych bez względu na ich 
wiek

• osoby otyłe, u których indeks masy ciała (BMI) wynosi po-
wyżej 40

• wszyscy pracownicy ochrony zdrowia 
• osoby opiekujące się dziećmi w wieku poniżej 5 lat
• pracownicy służb publicznych.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

własności, o zniesienie współwłasności albo 
umowy o dział spadku. 

Innymi słowy zatem uwłaszczeniu pod-
legały te nieruchomości rolne, które rolnik 
objął w posiadanie samoistne, na podstawie 
umowy, która powinna zostać sporządzona 
w drodze aktu notarialnego, ale nie została. 

Na przełomie 1 i 2 poł. XX w. zawie-
ranie umów notarialnych, zwłaszcza 
w stosunkach wiejskich, nie było prak-

tykowane. 
Jeżeli zatem rolnik przejął w po-

siadanie nieruchomość, np. po swo-
ich rodzicach, zamienił się w drodze 

umowy ustnej, lub też w drodze ustnej 
umowy nabył nieruchomość rolną, 
którą następnie włączył w skład swo-
jego gospodarstwa to taki grunt mógł 

być, i może być w dalszym ciągu uwłasz-
czony, jeżeli okoliczności te miały miejsce 
przed datą 4 listopada 1971 r.

Wyżej powołana ustawa dopuszczała 
również możliwość uwłaszczenia gruntu, 
jeżeli rolnik wszedł w posiadanie gruntu w 
inny sposób, niż wyżej opisany, tj. umownie, 
jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy posia-
dał nieruchomość jako posiadacz samoistny 
nieprzerwanie od lat pięciu, jeżeli wszedł w 
posiadanie nieruchomości w dobrej wierze, 
lub od lat dziesięciu, jeżeli uzyskał posiada-
nie nieruchomości w złej wierze.

Instytucja uwłaszczenia zmierzała do 
uporządkowania skomplikowanych i za-
gmatwanych stosunków własnościowych, 
które powstały w wyniku nieformalnego 

obrotu ziemią, poprzez przyznanie z mocy 
prawa osobom spełniającym warunki prze-
widziane w ustawie, prawa własności. 

Jeżeli zatem, a bardzo często to jeszcze się 
zdarza, nie doszło do uregulowania tytułu 
prawnego do użytkowanego gruntu wcho-
dzącego w skład gospodarstwa rolnego, znaj-
dującego się w posiadaniu rolnika w inny 
sposób, zaś przesłanki do uwłaszczenia na 
dzień 4 listopada 1971 r. spełniał poprzed-
nik prawny rolnika, np., rodzic, dziadek, to 
w dalszym ciągu istnieje możliwość przepro-
wadzenia postępowania uwłaszczeniowego. 

Prawo do złożenia takiego wniosku przy-
sługuje następcom prawnym takiego rolnika, 
w tym spadkobiercom, w następstwie rozpo-
znania którego właściwy sąd stwierdzi naby-
cie gruntu na rzecz rolnika.

Aby taką sprawę w sądzie zainicjować 
w ślad za wnioskiem należy złożyć wypis i 
wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości 
oraz powołać i wskazać na dowody, które 
potwierdzą fakt posiadania nieruchomości 
przed 4 listopada 1971 r. Tymi dowodami 
zazwyczaj są nieformalne umowy sprzeda-
ży, darowizny, zamiany itp. sporządzone w 
zwykłej formie pisemnej, a jeżeli takowych 
nie ma, okoliczności wyżej przewidziane 
mogą być dowodzone za pomocą zeznań 
świadków, odpowiednio zaawansowanych 
wiekowo. 

Postępowanie w sprawie o uwłaszczenie 
prowadzone przed sądem zwolnione jest z 
kosztów sądowych.

Daniel Kajda - radca prawny
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„Pięknie żyć”
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„Pięknie żyć”

11 Listopada
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Warsztaty Cztery Pory Roku - Zima


