


Drodzy Czytelnicy! 
Świąteczny czas sprzyja rozmowom, refleksjom i spotkaniom w rodzinnym gronie. 

Pozwala podsumować różne sprawy, ale przede wszystkim poczuć, jak niezwykłym darem 
są międzyludzkie więzi i jak wielką wartością jest tradycja.

Życzymy wszystkim, aby święta Bożego Narodzenia przyniosły wiele dobrych chwil 
przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2016 był szczęśliwy i obfitował w sukcesy, 
miłe wydarzenia i dni warte zapamiętania.

Redakcja kwartalnika „Nowiny Łubnickiej Gminy”

Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
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Z URZĘDU...

INAUGURACJA KADENCJI 2018- 2023 
RADY GMINY ŁUBNICE

23 listopada br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Łubnicach odbyło się 
uroczyste zaprzysiężenie nowego skła-
du Rady Gminy wybranego na kadencję 
2018- 2023. W spotkaniu uczestniczyło 
14 radnych.

Sesję otworzył najstarszy z rad-
nych, Marian Gromny. Sesja rozpo-
częła się od wręczenia przez Prze-
wodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej w Łubnicach Mariolę Kalitę 
nowo wybranym radnym zaświadcze-
nia o wyborze. Następnie odbyło się 
uroczyste ślubowanie. Po odczytaniu 
Roty ślubowania, Paweł Krzysztow-
ski, najmłodszy z radnych tej kaden-
cji, odczytał z listy kolejno radnych z 
imienia i nazwiska. 

„Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uroczy-
ście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i 
uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców”.

Po uroczystym ślubowaniu przy-
stąpiono do wyboru przewodniczą-
cego i wice przewodniczącego Rady 
Gminy. W celu przeprowadzenia wy-
borów powołano Komisję Skrutacyjną 
w składzie Ewa Bąk, Aneta Kowalska 
i Michał Szałach. Przewodniczącym 
Rady Gminy został Marian Komasa-
ra, a wice przewodniczącym Euge-
niusz Kozioł. 

Następnie ślubowanie złożyła 
Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko: 
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uro-
czyście ślubuję, że dochowam wier-
ności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra pu-
blicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy”.

Po zrealizowanym porządku ob-
rad zamknięto obrady sesji.

W dniu 30 listopada br. podczas 
II sesji Rady Gminy podjęte zostały 
uchwały w sprawie:

- powołania Komisji Rewizyjnej, 
w skład której weszli: Ewa Bąk (prze-
wodnicząca), Robert Stefaniak, Mi-
chał Szałach, Marian Golba, Maria 
Bolon, Justyna Wróbel, Aneta Kowal-
ska;

- powołania Komisji Finansów, 
Rozwoju Gminy i Rolnictwa, w skład 
której weszli: Marian Gromny (prze-
wodniczący), Stanisław Sekuła, Hen-
ryka Adaś, Eugeniusz Kozioł, Danuta 

Soja, Paweł Krzysztowski, Grzegorz 
Szymański;

- wyrażenia zgody na oddanie w 
użyczenie na rzecz Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Beszowej nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Łubnice.

Podczas kolejnego posiedzenia 
Rady Gminy w dniu 10 grudnia br. 
tematem obrad było podjęcie uchwał 
w sprawach:

Rada Gminy Łubnice – kadencja 2018 – 2023: Henryka Adaś, Ewa 
Bąk, Maria Bolon, Marian Gromny, Marian Golba, Aneta Kowalska, Euge-
niusz Kozioł, Marian Komasara, Paweł Krzysztowski, Stanisław Sekuła, Da-
nuta Soja, Robert Stefaniak, Michał Szałach, Grzegorz Szymański, Justyna 
Wróbel. 

- zmiany Statutu Gminy Łubnice,
- wyboru Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, w skład której weszli: Henry-
ka Adaś, Ewa Bąk, Marian Gromny, 
Aneta Kowalska i Paweł Krzysztofski,

- podatkowych,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta i 

wynagrodzenia radnych,
- ustalenia wysokości ryczałtu dla 

sołtysów.
Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

WYNIKI WYBORÓW 
NA WÓJTA GMINY ŁUBNICE

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW GMINY 
Z DORADCĄ WOJEWODY

Wyniki wyborów na Wójta Gminy 
Łubnice, które odbyły się w dn. 21 
października 2018 r. 

Informacje o kandydatach i wyni-
ki wyborów:

1. GRAJKO Anna Krystyna, liczba 
głosów oddanych na kandydata: 1 
294 (67.89 %).

2. SIWEK-OLEŚ Izabela Monika, 
liczba głosów oddanych na kandyda-
ta: 612 (32.11 %). 

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za udział 

w wyborach samorządowych 21 paź-
dziernika 2018 roku. Składam gorą-
ce podziękowania wszystkim, którzy 

22 listopada br. w Centrum 
Kultury w Łubnicach odbyło się 
spotkanie z przedstawicielem Wo-
jewody Świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek. W spotkaniu uczest-
niczyli Tomasz Staniek doradca 
Wojewody, obecnie także staro-
sta opatowski, wójt gminy Łubni-
ce Anna Grajko, przewodniczący 
Rady Gminy Łubnice Marian Ko-
masara, radni powiatu staszow-
skiego Jolanta Wójtowicz i Ja-
nusz Bąk, nie zabrakło również 
radnych gminy Łubnice, sołtysów 
i licznie przybyłych mieszkańców 
naszej gminy. 

Na spotkaniu poruszone zosta-
ły najistotniejsze problemy i sprawy 
jakie są związane z działalnością i 
funkcjonowaniem naszego samorzą-
du. Przekazane zostały informacje, 
prośby i petycje w sprawie zmiany 
rozporządzenia odnośnie budowy 
kanalizacji sanitarnej na terenach 
wiejskich. Mowa była również o stwo-
rzeniu domu dziennego pobytu dla 
seniorów, o remontach dróg gmin-
nych oraz innych problemach po-
ruszonych przez radnych, sołtysów i 
obecnych na spotkaniu mieszkańców 
gminy. 

Aneta Śmiszek

oddali na mnie głos oraz tym, któ-
rzy wspierali mnie podczas kampa-
nii wyborczej. Zapewniam, że nadal 
będę służyć Państwu swoją pracą, 
wiedzą i doświadczeniem oraz doło-
żę wszelkich starań aby nie zawieść 
Państwa zaufania.

Z wyrazami szacunku i poważania 
Anna Grajko
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USUWANIE ODPADÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

MECHANICZNO-BIOLOGICZNA 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

W III kwartale 2018 r. została pod-
pisana umowa z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na dofinansowanie 
w 2018 r. zadania pn.: „Usuwanie i 
unieszkodliwianie odpadów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Łubnice” 
na kwotę 23.391,27 zł brutto. Dotacja 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach wyniesie 11.685,54 zł, co sta-
nowi 50 % kosztów kwalifikowanych za-
dania oraz dotacja z Powiatu Staszow-
skiego w kwocie 3.505,66 zł, co stanowi 
15% kosztów kwalifikowanych zadania. 
Pozostała kwota zadania stanowi udział 
własny Gminy Łubnice.

Liliana Pogorzelska

Gmina Łubnice realizuje inwesty-
cje pn. Budowa mechaniczno-biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków. Wyko-
nawca - Konsorcjum firm „ADMA” 
Zakład Remontowo Budowlany Ma-
rian Adamczyk i Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Staszowie zakoń-
czyło I etap budowy oczyszczalni ście-
ków. 

Inwestycja warta 7.190.000,00 
zł, z czego 1.999.999,00 zł dofinan-
sowane z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, pozostała kwota stanowi 
wkład własny Gminy Łubnice. 

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

będzie stanowić jedną z wizytówek 
rozwijającej się i stawiającej na eko-
logię gminy Łubnice. 

Realizacja projektu pozwo-
li osiągnąć następujące cele: 
- ograniczenie ilość odprowadza-
nych do środowiska zanieczyszczeń, 
- poprawa warunków sanitarnych 
oraz podniesienie standardów życio-
wych mieszkańców z terenu gminy, 
- uregulowanie gospodar-
ki ściekowej na terenie gminy, 
- podniesie atrakcyjność regionu i 
zmniejszy różnice pomiędzy miastem 
i wsią poprzez wyrównanie rozwoju 
terenów wiejskich.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek

Z URZĘDU...
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MODERNIZACJA ŚWIETLIC 
NA TERENIE GMINY

W ramach powyższego zada-
nia zostały zmodernizowane cztery 
obiekty kultury w miejscowości Borki, 
Beszowa, Gace Słupieckie i Przeczów. 
W ramach projektu wymienione zo-
stały pokrycia dachów, posadzki, 
instalacje wodne i kanalizacyjne, 
instalacje elektryczne i centralnego 
ogrzewania. 

Całkowity koszt zadania: 
896.689,60 zł, w tym dofinanso-
wanie z UE: 468.750,00zł, środki z 
budżetu państwa: 31.250,00zł, po-
została kwota stanowi wkład własny 
Gminy Łubnice.

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności do oferty kulturalnej na 
terenie powiatu staszowskiego dla 
jego mieszkańców i osób przyjezd-
nych, rozszerzenie oferty poprzez 
wzrost liczby organizowanych zajęć, 
imprez, wydarzeń kulturalnych, uła-
twienie dostępu do obiektów infra-
struktury publicznej, kształtowanie i 
kultywowanie świadomości kultural-
nej mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się 
do zachowania tradycji na terenie 
gminy, lepszego wykorzystania po-
tencjału turystycznego i kulturalnego 
oraz podniesienia aktywności spo-
łecznej mieszkańców. 

Charakterystyka obiektów kul-
tury przed realizacją projektu:

1. Budynek w Borkach pełnił kie-
dyś funkcję sklepu (obecnie stanowi 
własność Gminy Łubnice) – jego wy-
miary to 12,5 m x 9,95 m, powierzch-
nia zabudowy 120,9 m². Znajduje 
się w nim 9 pomieszczeń, z czego 2 
największe są o wymiarach 33 m² i 
23,8 m².

W 2018 roku Gmina Łubnice zrealizowała projekt pod nazwą „Zwiększenie ofer-
ty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez kompleksową modernizację 
obiektów kultury w Gminie Łubnice”.

2. W Beszowej znajduje się budy-
nek o powierzchni zabudowy 272,3 
m² z częścią podpiwniczoną i piwnicą 
– garażem. Obecnie wykorzystywany 
jest przede wszystkim przez Ochotni-
czą Straż Pożarną. W wyniku realiza-
cji projektu nastąpi, zgodnie z ocze-
kiwaniami mieszkańców, zwiększenie 
działań kulturalnych w przedmioto-
wym budynku.

Obiekty kultury na terenie gmi-
ny Łubnice po modernizacji:

1. Borki

3. Budynek w Gacach Słupieckich 
był w przeszłości wykorzystywany 
głównie przez strażaków z miejsco-
wej OSP (jednostka rozwiązała się). 
Organizowane w nim były różnego 
rodzaju spotkania np. wiejskie, im-
prezy kulturalne, jednak ich ilość 
była zdecydowanie mniejsza niż 
oczekiwaliby mieszkańcy. Przed-
miotowy budynek ma powierzchnię 
zabudowy 194,5 m² oraz wymiary: 
11,67 m x 17,4 m – znajduje się w 
nim 8 pomieszczeń z największym o 
pow. 60,6 m².

4. Obiekt w miejscowości Prze-
czów - powierzchnia zabudowy: 
273,2 m². Wymiary budynku: 19,93 
m x 18,03 m w jego skład wchodzi: 
korytarz, 5 sal pełniących funkcje 
kulturalne, pomieszczenie technicz-
ne. Budynek ten w przeszłości pełnił 
funkcję szkoły i stanowi własność 
Gminy Łubnice.

2. Beszowa

3. Gace Słupieckie

4. Przeczów

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek

Z URZĘDU...
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REWITALIZACJA 
MIEJSCOWOŚCI ŁUBNICE

W ramach tego programu będą 
realizowane zadania:
- rewaloryzacja zabytkowego parku 

„Lipiny” w Łubnicach
- przebudowa wraz ze zmianą spo-

sobu użytkowania budynku po 
GS „SCh” na centrum informacji 
turystycznej, izbę pamięci regio-
nalnej o osobach związanych w 
przeszłości z Łubnicami oraz ma-
gazyn przeciwpowodziowy wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

- przebudowa drogi gminnej 342-
28T Łubnice-Lelonka (na odcinku 
w miejscowości Łubnice)

- poprawa bezpieczeństwa w cen-
trum miejscowości Łubnice po-
przez przebudowę placu ma-
newrowego z parkingiem przy 
Centrum Kultury

- poprawa funkcjonalno-prze-
strzenna centrum miejscowości 
Łubnice poprzez przebudowę par-
kingu przy Szkole Podstawowej 
oraz przebudowę parkingu, pla-
ców utwardzonych, dojść i dojaz-
dów przy dawnym budynku Urzę-
du Gminy w Łubnicach

- przebudowa parkingu placów 
utwardzonych, dojść i dojazdów 
przy dawnym budynku Urzędu 
Gminy w Łubnicach

- poprawa techniczna budynku 
dawnego Urzędu Gminy w Łubni-
cach i adaptacja go pod działal-
ność gospodarczą

- efektywne Wykorzystanie Energii 
(EWE) poprzez wymianę opraw 
oświetlenia ulicznego na energo-
oszczędne ze źródłem światła LED

- poprawa bezpieczeństwa w Łubni-
cach poprzez budowę nowej linii 
oświetlenia ulicznego

- zakup i montaż systemów monito-
rowania bezpieczeństwa w miej-
scach publicznych

- termomodernizacja budynku Sta-
cji uzdatniania wody wraz z wy-
mianą oświetlenia wewnętrznego 
na LEDowe (EWE) i montażem pa-
neli fotowoltaicznych (OZE).

Zadania realizowane przez part-
nerów:

- Modernizacja budynku Ośrodka 
Zdrowia w Łubnicach – montaż 
dźwigu dla niepełnosprawnych 

Powiat Staszowski
- Budowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej 0825T Łubnice-Słu-
piec na odcinku w miejscowo-
ści Łubnice, budowa chodnika w 
ciągu drogi powiatowej nr 0836T 
Łubnice-Rytwiany.

Na zdjęciach stan obecny:

Gmina Łubnice 6 czerwca br. podpisała preumowę na realizację projektu pod na-
zwą: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miej-
scowości Łubnice”. Planowana kwota realizacji projektu wyniesie około 5 282 890,18 
zł. Wkład UE wyniesie 3 962 167,63 zł, natomiast wkład własny 1 059 653,04 zł. 

W 2018 roku wykonano remonty dróg 
gminnych uszkodzonych wskutek klęsk 
żywiołowych na kwotę 1.856.564,02, z 
czego kwota 1.547.000,00 to PROMESY z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, pozostała kwota to wkład własny 
Gminy. Wykonano:

a) przebudowę drogi gminnej nr 
002010T Łubnice-Las od km 0+500 
do km 1+ 750, 

b) remonty dróg gminnych o nume-
rach: 
- 001989T Wolica-Góra od km 

0+000 do km 0+ 850
- 001945T Borki od km 0+000 do 

km 0+ 348
- 001760T Wilkowa od km 0+000 

do km 0+ 251
- 342086T Wilkowa od km 0+000 

do km 0+ 522 

- 342010T Łubnice od km 0+000 
do km 0+ 800

- 342111T Łubnice od km 0+000 
do km 0+ 280

- 342060T Budziska od km 0+000 
do km 0+ 700

- 342065T Zalesie od km 1+200 
do km 2+ 717

- 001709T Gace Słupieckie Zagrody 
od km 0+000 do km 0+ 400

- 342061T Zofiówka - Zalesie od km 
2+095 do km 2+745

- 342024T Słupiec od km 0+000 
do km 0+898
Wyremontowane nawierzchnie 

dróg wpłyną z pewnością na poprawę 
nie tylko warunków komunikacyjnych, 
ale także stanu powietrza i bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej gminy.

Liliana Pogorzelska

REMONT DRÓG GMINNYCH

Z URZĘDU...
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Z ŻYCIA GMINY

STOP SPALANIU ŚMIECI !!! 

PIERWSZA EDYCJA „MANII DZIAŁANIA” DOBIEGŁA KOŃCA

Jesienią rozpoczyna się w na-
szych domach sezon grzewczy. A wraz 
z nim rozpoczyna się problem smo-
gu, do którego powstawania przyczy-
nia się w dużej mierze spalanie śmieci  
w domowych piecach i kotłowniach. Nie-
stety, nie każdy używa przeznaczonych do 
ogrzewania materiałów opałowych takich 
jak drzewo, węgiel, ekogorszek czy pelet. 

W wielu domach ciągle spotykane 
jest zjawisko spalania śmieci w pie-
cach. Ludzie często nie zdają sobie 
sprawy, że domowe piece się do tego 
po prostu nie nadają, gdyż generu-
ją zbyt niską temperaturę, aby bez-
piecznie spalać odpady.Niebezpiecz-
ne substancje, gazy i metale ciężkie, 
które wydzielają się podczas spalania 
odpadów wywołują alergie, choroby 
układu oddechowego oraz nowotwo-
ry!

Pamiętajmy, że spalanie odpa-
dów w domu nie tylko przyczynia się 
do zniszczenia pieca, ale też dopro-
wadza do zatykania kominów, które 
mogą spowodować pożar oraz za-
czadzenie!

Musimy pamiętać, że domowy 
piec to nie spalarnia śmieci! To, czym 
się pali w domowym piecu, nie jest 
wbrew pozorom prywatną sprawą 
właściciela lokalu. Zgodnie z przepi-
sami, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska, a także wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, mogą zlecić 

kontrolę domowej kotłowni. Kontrole 
ma prawo przeprowadzać również 
policja, straż miejska lub gminna.

Za spalanie odpadów w domo-
wym piecu grozi grzywna – nawet 
5.000 zł !!!

Prawo jasno określa czego nie 
wolno spalać w piecach i domowych 
kotłowniach.

Nie wolno spalać w piecu!:
- plastikowych pojemników i bute-

lek po napojach,
- zużytych opon, odpadów z gumy,
- przedmiotów z tworzyw sztucz-

nych,
- elementów drewnianych pokry-

tych lakierem, mebli,
- sztucznej skóry, ubrań,
- opakowań po rozpuszczalnikach 

czy środkach ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,
- plastikowych toreb, itp.

Wydawałoby się, że groźba grzyw-
ny ograniczy proceder spalania śmie-
ci w piecach. Niestety, jest on ciągle 
bardzo rozpowszechniony o czym 

świadczą wielkie chmury wydoby-
wającego się z domowych kominów 
czarnego dymu, który przyczynia się 
do powstawania tak niebezpiecznego 
dla zdrowia smogu. Ale co to właści-
wie jest ten SMOG? Smog to nic inne-
go jak unoszące się nad miastem za-
nieczyszczenia powietrza. To głównie 
dwutlenek siarki, benzen i toksyczne 
pyły, powstające na skutek działalno-
ści człowieka oraz niekorzystnych zja-
wisk naturalnych. Zanieczyszczenia te 
są bardzo niebezpieczne dla człowie-
ka, bowiem wdychane pyły mogą wy-
woływać kaszel i trudności z oddycha-
niem, a także zwiększać ryzyko m.in. 
chorób serca i nowotworów układu 
oddechowego. Dlatego pamiętajmy, 
że domowy piec nie jest przeznaczony 
do spalania śmieci! Widzisz komin, z 
którego wydobywa się gęsty, śmier-
dzący dym? Zawiadom odpowiednie 
służby! Nie bądź obojętny!

Regionalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Rzędowie

Artykuł napisany w ramach 
realizacji Projektu pn. „Działania 
w zakresie edukacji ekologicznej 
na rzecz rozpowszechniania pra-
widłowych zasad postępowania z 
odpadami komunalnymi – kon-
kursy, warsztaty, doposażenie 

RCEE” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. 

Z URZĘDU...

4 października br. podczas gali w klu-
bie Maska w Kielcach, uroczyście pod-
sumowano pierwszą edycję programu 
„Mania Działania”. Udział w niej wzięło 
13 gmin z regionu, w których młodzi lu-
dzie zorganizowali 33 projekty. Program 
był współfinansowany z budżetu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu 
udział wziął marszałek Adam Jarubas.

Wszystkie projekty zostały wymy-
ślone i zorganizowane przez mło-
dych ludzi, w ramach programu 
„Mania Działania”. Jego zasady były 
proste: uczestniczące w nim gmi-
ny przekazały lokalnej organizacji 
pozarządowej grant, a ta ogłasza-
ła konkurs dla nieformalnych grup 
młodzieży na minidotacje o wartości 
tysiąca złotych. Dzięki wsparciu ko-
ordynatora regionalnego – Regio-
nalnego Centrum Wolontariatu w 
Kielcach – autorzy najlepszych pro-

jektów uczestniczyli w ciekawych szko-
leniach, poznali liderów z innych gmin 
oraz otrzymali wsparcie profesjonal-
nie przygotowanych opiekunów. W 
programie udział wzięły następujące 
gminy: Bejsce, Bieliny, Masłów, Mie-
dziana Góra, Mirzec, Ostrowiec Świę-
tokrzyski, Pawłów, Połaniec, Łubnice, 
Rytwiany, Sitkówka-Nowiny, Sędziszów 
i Wąchock. Podczas czwartkowej gali 
każda grupa otrzymała podziękowa-
nia. Podziękowanie otrzymała rów-
nież Anna Grajko wójt gminy Łubnice, 
które z rąk marszałka województwa 
świętokrzyskiego odebrała Aleksandra 
Stachniak dyrektor Centrum Kutury 
w Łubnicach wraz z młodzieżą reali-
zującą na terenie naszej gminy dwa 
projekty. Wyróżniono także zespoły, 
które swoimi działaniami dotarły do 
najliczniejszego grona, zaangażowały 
w organizację jak najwięcej osób spo-

za grupy, najszerzej opisywały wyda-
rzenia w mediach społecznościowych, 
czy też najlepiej nagłośniły działania w 
lokalnych mediach.

– Fajne rzeczy, które powstały 
będą też dowodem na przyszłość, 
że warto się angażować, ale to, co 
w was zostanie, to energia z dzisiej-
szego spotkania, pamięć wspólnego 
działania, doświadczenia inicjatywy 
młodzieżowej – mówił marszałek wo-
jewództwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas. Podkreślił, że działania 
skierowanie do młodych mieszkań-
ców regionu są dla niego szczegól-
nie ważne. – Jest „Mania Działania”, 
są programy grantowe, czy Liderzy 
dla Młodzieży. Te działania są już na 
trwałe zapisane w budżecie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.

Aleksandra Stachniak
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LATAJĄCA AKADEMIA 
EDUKACJI CYFROWEJ

ŁUBNICKA 
KOLĘDA

Celem projektu jest podniesienie kom-
petencji cyfrowych u 4370 osób na terenie 
województwa świętokrzyskiego i śląskie-
go. W naszej gminie w tym momencie z 
projektu korzysta 60 osób. 

Plan działań edukacyjnych oparty 
został na przeprowadzonych diagno-
zach lokalnych 41 gmin województw 
świętokrzyskiego i śląskiego. Trwałość 
osiąganych rezultatów jest zapewnio-
na poprzez sieć współpracy 70 lokal-
nych Liderów Cyfrowych wspieranych 
przez największą organizację skauto-
wą w Polsce, czyli Związek Harcerstwa 
Polskiego. W gminie Łubnice Liderem 
Cyfrowym jest Aleksandra Stachniak. 
Realizacja projektu na terenie naszej 
gminy pozwoli na zwiększenie kompe-
tencji cyfrowych wśród 60 osób. Dzięki 
zastosowaniu kompetencyjnego mo-
delu szkolenia ćwiczone umiejętności 
będą wykorzystywane w przyszłości w 
codziennych czynnościach, takich jak 
załatwianie spraw urzędowych. Dzięki 
współpracy z jednostkami samorzą-
du terytorialnego na poziomie gminy 
i województwa wzrośnie liczba spraw 
załatwianych drogą elektroniczną, 
poprawi się także komunikacja na li-
nii klient – urząd. Wzmocnienie kom-
petencji cyfrowych, zwłaszcza wśród 
grup wiekowych 44+ pozwoli na pod-
niesienie efektywności oraz skróce-

nie czasu załatwiania podstawowych 
spraw, takich jak prowadzenie konta w 
banku, założenie profili na platformie 
ePUAP, korzystanie z komunikatorów i 
mediów społecznościowych, robienie 
bezpiecznych zakupów na odległość, 
czy tworzenia własnych treści w po-
staci bloga, strony WWW, prostego 
sklepu internetowego. Dopełnieniem 
realizacji projektu jest stworzenie sieci 
lokalnych punktów dostępu do Inter-
netu PIAP, w każdej z gmin objętych 
projektem, umiejscowionych w gmin-
nych bibliotekach, szkołach lub urzę-
dach. PIAP dostępne będą dla każdej 
osoby, która będzie chciała skorzystać 
z Internetu, w granicach obowiązują-
cego prawa. W gminie Łubnice obec-
nie szkolimy 6 grup 10-osobowych 
w przedziałach wiekowych : 18-34, 
35-43, 44-64 oraz 65+. Docelowo 
w styczniu ruszy kolejny nabór, tym 
razem dla jednej grupy w przedziale 
wiekowym 18- 34, oraz dwóch grup w 
przedziale wiekowym 35- 43. Serdecz-
nie zachęcamy osoby do skorzystania 
z szansy poznania tajników kompute-
ra i Internetu. Zajęcia są bezpłatne, a 
na zakończenie kursu każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat. Więcej informacji u 
Lidera Cyfrowego pod numerem: 502 
512 590. 

Aleksandra Stachniak

Od Gór Świętokrzyskich 
razem z pierwszą gwiazdką

Kolęda płynie do ludzi,
Samotnych pocieszy, 
wątpiących pokrzepi

Nadzieje im w sercach obudzi. 

Ref: Łubnicka kolędo wspaniała
Do serc naszych 

radosna przychodzisz,
Chcemy byś tu na zawsze została

Gdy w Noc Świętą 
Dzieciątko się rodzi.

Przynieś nam kolędo, 
szum lipin cudowny

Z Beszowej głos dzwonów 
nieś echem 

Zwiastuj nam nowinę 
o Bożej Dziecinie
Spraw by człowiek 

był zawsze człowiekiem.

Ref: Łubnicka kolędo wspaniała

Utul w noc grudniową, 
tych ciepła spragnionych

Miłością każdego obdaruj,
Daj wiele radości, 

samych szczęśliwości
I Nowy spokojny Rok daruj.

Krzysztof Janczyk

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Dzień Przedszkolaka
20 września 2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych 

w Łubnicach świętowały Dzień Przedszkolaka. To jeden z 
najbardziej oczekiwanych dni przez dzieci, bowiem wiąże 
się z wieloma niespodziankami. Już od rana wyczuwało 
się bardzo podniosły nastrój. Po śniadaniu zorganizowa-
no gry i zabawy sportowe, zabawy taneczne przy ulubionej 
muzyce, konkursy, quizy w których dzieci bardzo chętnie 

brały udział. Na pamiątkę tego dnia przedszkolaki dosta-
ły kolorowe balony z napisem ,,Super przedszkolak”.

Warsztaty ekologiczne 
Przedszkolaki brały udział w warsztatach ekologicz-

nych w ZGOK w Rzędowie. Nauczyły się tam jak należy 
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segregować odpady, dowiedziały się czym jest recykling, 
brały udział w zabawach ekologicznych i segregowały od-
pady. Przedszkolaki obejrzały również krótki film przed-
stawiający pracę zakładu w Rzędowie, którego zwiedzanie 
nie było możliwe ze względu na warunki atmosferyczne.

„Pięknie Żyć...”
W CK Łubnice odbył się konkurs ,, Pięknie Żyć”. Do 

konkursu przystąpiły przedszkolaki z grupy ,,Biedronki’’- 
maluchy i ,, Motylki”- starszaki.

W kategorii wokal wystąpiła – Amelia Godzwon, re-
cytacja- Zuzanna Gil, plastyka- Lidia Imiołek, Nikodem 
Kalita i Gabriela Niemyjska. Nagrodzeni zostali: Lidia 
Imiołek - II miejsce, Zuzanna Gil - II miejsce, Amelia Go-
dzwon - III miejsce.

Dzień Pluszowego Misia
W naszym oddziale przedszkolnym obchodziliśmy 

Światowy Dzień Pluszowego Misia, który ustanowiony zo-
stał w 2002 rocznicę powstania tej popularnej maskotki. 
W tym dniu wszystkie misie i inni przyjaciele dzieci opu-

ścili swoje zaciszne pokoje i przybyli by świętować razem 
z dziećmi. Sale przedszkolne zamieniły się w ,,Misiową 
krainę”. Dzieci miały okazję poznać historię narodzin plu-
szowego misia oraz ideę tej najpopularniejszej zabawki. 
Przedszkolaki chętnie opowiadały różne ciekawe historie 
związane z tymi maskotkami, recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki. Brały udział w różnych konkursach. Był to nieza-
pomniany dzień pełen emocji i miłych wrażeń.

„Piękna nasza Polska cała” 
Dzieci 5 i 6 letnie z grupy ,,0” wzięły udział w konkur-

sie plastycznym w CK w Połańcu pt. „Piękna nasza Polska 
cała”. Tematyka konkursu była dzieciom znana i szczegól-
nie bliska, związana z naszą ojczyzną. Dzieci z zapałem 
malowały piękne krajobrazy Polski: morze, góry, rzeką i 
naszą najbliższą rzekę Wisłę. Przedszkolaki swoje rysunki 
wzbogacały w symbole narodowe: godło i flagę Polski.

Do pracy zachęcał miś, który swoje święto obchodził 
dzień wcześniej. Konkurs wzbudził zainteresowanie dzieci 
pięknem naszego krajobrazu, bogactwem przyrody, roz-
winął inwencję twórczą przedszkolaków. Wszystkie prace 
były wykonane bardzo starannie, pięknie i kolorowo.

Jury postanowiło nagrodzić wszystkich artystów i przy-
znać równorzędne pierwsze miejsca uczestnikom. Każdy 
przedszkolak otrzymał kolorowankę „ Historia Polski’’, a 
placówki pamiątkowe dyplomy.

Nauczyciele PSP Łubnice

Sukcesy sportowe naszych uczniów
14 listopada br. nasza szkoła wzięła udział w Powia-

towych Zawodach Piłki Nożnej dziewcząt. Zawody odbyły 
się na hali sportowej OSiR w Staszowie. W rozgrywkach 
wzięło udział 5 drużyn. Nasza szkoła zajęła III miejsce i 
awansowała do półfinału wojewódzkiego.

Skład drużyny: Martyna Mądra, Maja Stępień, Alek-
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sandra Marynczak, Amelia Szałach, Zuzanna Kopeć, 
Klaudia Kopeć, Julia Imiołek.

28 listopada br. w Pawłowie rozegrane zostały Pół-
finały Wojewódzkie w piłce nożnej dziewcząt. Nasza 
szkoła zajęła V miejsce. Wszystkie mecze toczyły się w 
sportowej atmosferze oraz zostały rozegrane na bardzo 
wysokim poziomie.

Skład drużyny: Martyna Mądra, Maja Stępień, Alek-
sandra Marynczak, Amelia Szałach, Zuzanna Kopeć, 
Klaudia Kopeć, Julia Imiołek. 

Aneta Wójtowicz

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły bili rekord
Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" 

prowadzony jest przez Fundację WOŚP, skierowany jest 
do klas I-III szkół podstawowych. 30 uciśnięć i 2 wdechy 
– to podstawowa zasada resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej. W całym kraju 16 października, punktualnie w 
południe rozpoczęło się bicie rekordu w jednoczesnym 
wykonywaniu sztucznego oddychania na fantomach.

Już od wielu lat, w trakcie Europejskiego Dnia Przy-
wracania Czynności Serca, nasza szkoła przyłącza się 
do wspólnego bicia rekordu, w jednoczesnym prowa-
dzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej przez jak 
największą ilość osób. W trakcie wydarzenia, uczniowie 
mieli nie tylko okazję pobić rekord, ale również nauczyć 
się pierwszej pomocy. Bardzo dziękujemy strażakom z 
OSP w Łubnicach, którzy bardzo chętnie przyłączyli się 
do akcji, służyli nam pomocą oraz wsparciem.

Chwila zadumy…
1 listopada Polacy odwiedzają groby bliskich, ale 

równocześnie oddają hołd ludziom, którzy poświęcili 
życie w obronie Ojczyzny. Ponieważ historia Polski to 
historia wielokrotnych walk o niepodległość. 

Uczniowie PSP w Łubnicach, odwiedzili Grób Nie-
znanego żołnierza na cmentarzu w Beszowej. Również 
pamiętają, składają hołd wszystkim niezłomnym boha-
terom Rzeczpospolitej, bohaterom naszej wolności.

Nauka pływania 
na nowoczesnej pływalni "Delfin" w Połańcu
Czas spędzony na pływalni to dla dzieci czas przy-

jemny, a jednocześnie świetna gimnastyka. Pływanie 
wymaga udziału wszystkich mięśni – uczeń pływając 
wzmacnia plecy, ręce i nogi. Basen dla dzieci to rów-
nież metoda na wzmocnienie odporności. Uczniowie, 
którzy regularnie mają kontakt z wodą rzadziej łapią 

przeziębienia. Zajęcia na pływalni, odbywać się będą 
w poniedziałek. Lekcje prowadzone są przez doświad-
czonych instruktorów.

Spotkanie z podróżnikiem
W czwartek 18 października w CK w Łubnicach, 

miało miejsce spotkanie z podróżnikiem panem Macie-
jem Krasem z grupy podróżniczej "Trzask". Opowiadał 
on uczniom o swojej pasji jaką są podróże oraz o po-
dróży do Tajlandii. Dzieci dowiedziały się wielu cieka-
wych rzeczy. Zobaczyły pokaz multimedialny oraz wiele 
przedmiotów przywiedzionych z tego kraju, min. papier 
wyrabiany z odchodów słonia. Spotkanie bardzo się 
dzieciom podobało.

Miło rozpoczynamy rok szkolny
14 września uczniowie klas I-III byli na seansie fil-

mowym w kinie CINEMA 3D w Mielcu na bajce "BIAŁY 
KIEŁ". Film w nowoczesnej grafice zrobił na nich ogrom-
ne wrażenie, posiłek również, bo był to pokaz robienia 
oraz wypiekana pizzy w piecu drzewnym we włoskiej 
restauracji "O sole mio".

Pięknie żyć
Kolejny konkurs za nami. W tym roku uczniowie z 

klas I-III odnieśli wielki sukces, ponieważ nagrodzonych 
było aż 7 osób. 

Julian Stępień- I miejsce wiedza, Jakub Baran – II 
miejsce wiedza, Głozowska Diana – II miejsce wiersz, 
Karolina Strzałka – III miejsce wiersz Piątek Karol – III 
miejsce plastyka, wyróżnienie Roksana Godzwon – wo-
kal, Julia Sęk – plastyka.

„ŚNIADANIE DAJE MOC”- program edukacyjny
Uczniowie klas I-III, wzięli udział 8 listopada w ob-

chodach „Śniadanie Daje Moc”. W tym dniu własno-
ręcznie przygotowywali zdrowe drugie śniadanie. Stoliki 
uginały się od kolorowych kanapek, owocowych prze-
kąsek oraz zdrowych napoi. Buzie dzieci były uśmiech-
nięte od ucha do ucha.

Andrzejki
Tego dnia dzieci poznawały andrzejkowe zwyczaje, 

wróżyły sobie przyszłość oraz częstowały słodkościami. 
Imprezie towarzyszyło wiele radości i śmiechu, a wszystko 
to w rytmach muzyki dyskotekowej. Największą atrakcją 
spotkania były oczywiście wróżby oraz lepienie figurek 
z masy solnej. Uczniowie klas 1-3 bawili się doskonale!

Mikołajki w szkole
Dzień św. Mikołaja jest dniem pełnym radości dla 

wszystkich dzieci, które z bijącym sercem i wypiekami 
na policzkach niecierpliwie na niego czekają. W na-
szej szkole w Łubnicach było podobnie. Czekając na 
jego przyjście uczniowie klas 1-3 śpiewali piosenki, 
gdy nagle usłyszeli głośne pukanie do drzwi. Mikołaj 
przyniósł trzy kartony z prezentami. W sali zapanował 
wielki gwar, ponieważ wszyscy z niecierpliwością zaczęli 
otwierać swoje prezenty. Dzieci były bardzo zadowolo-
ne. Dziękujemy i zapraszamy za rok.

Mikołajki w kinie
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Nie ma chyba dziecka, które nie lubi być obdarowy-
wane - drobne prezenty, potrafią poprawić nastrój, wywo-
łać uśmiech na twarzy i sprawić, że czujemy się szczęśliwi. 
Dlatego 7 grudnia wszystkie dzieci od samego rana przy-
chodziły do szkoły w wyjątkowym nastroju, ponieważ Mi-
kołaj zaplanował dla uczniów klas I-III dodatkową atrak-
cję, a mianowicie wyjazd do kina na bajkę „Grinch” oraz 
poczęstunek w KFC. Uczniowie bardzo dziękują Mikoła-
jowi za dodatkowy dzień pełen atrakcji i niespodzianek.

Nauczyciele PSP w Łubnicach

PRACOWNIA EKOLOGICZNA Z DOFINANSOWANIEM 

W ŁUBNICACH
28 czerwca 2018 br. Gmina Łubnice podpisała umo-

wę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zada-
nia pn.: ,,Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej 
w szkole podstawowej w Łubnicach" realizowanego w ra-
mach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego 
pn. ,,Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w 
szkole podstawowej".

Intensywność dofinansowania zadania, zgodnie z za-
pisami Programu:

- całkowity koszt zadania: 30 000,00 zł

EDUKACJA
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- środki WFOŚiGW w Kielcach: 24 000,00 zł – 80% 
kosztów kwalifikowalnych – kwota dotacji

- środki z Urzędu Gminy w Łubnicach: 6 000,00 zł – 
20% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach dotacji został zakupiony sprzęt i pomoce dy-
daktyczne, które zostaną wykorzystane przez uczniów do 
prowadzenia obserwacji i doświadczeń mogących wskazy-
wać na zanieczyszczenie najbliższego otoczenia – powietrza, 
wody i gleby jak również wykonywania obserwacji meteoro-
logicznych oraz obserwacji życia otaczających ekosystemów.

Celem programu jest zwiększenie poziomu nauczania 
przedmiotów przyrodniczych. Szkoła realizuje go poprzez 
podniesienie jakości edukacji ekologicznej, zainteresowanie 
uczniów ekologią, ochroną środowiska i poszerzenie kwali-
fikacji nauczycieli. Ważnym elementem zadania jest również 
współpraca szkoły, urzędu gminy i społeczności lokalnej. 
Pracownia została wyposażona w pomoce dydaktyczne, ta-
kie jak zestawy do badania stanu powietrza, zanieczyszcze-
nia i hałasu, zestawy ekologiczne do badania gleby oraz 
wody, czy stacje pogody.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w 
Łubnicach dostała również ponad 50 różnego rodzaju ze-
stawów doświadczalnych i pakietów edukacyjnych. Przyrzą-
dy posłużą najmłodszym do obserwacji i badań przyrody. 

W doposażonej w ten sposób 
placówce realizowane będą 
działania edukacyjne w trak-
cie zajęć lekcyjnych oraz zajęć 
pozalekcyjnych w tym m.in. 
dokonywanie pomiarów i do-
świadczeń związanych z ekolo-
gią i ochroną środowiska.

Pracownia edukacji ekolo-
giczno-przyrodniczej to także 
zajęcia w terenie. Uczniowie 
będą mogli w pełni wykorzy-
stać wszystkie przyrządy po-
mocne przy pracy badawczej. 
Podczas zajęć na pewno przy-
dadzą się zestawy do obserwa-
cji lasu, przyrząd ,,Gleba - Plus 
" zestaw do pobierania prób 
glebowych oraz lupy i lornetki. W ramach projektu zaplano-
wane zostały liczne wycieczki, wystawy i konkursy ekologicz-
ne. Planowana liczba osób objętych edukacją ekologiczną w 
ramach zadania to 348 osób.

Elżbieta Sroka

WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Uroczystość ślubowania klasy pierwszej 
w PSP w Budziskach

25 października br. uczniowie klasy pierwszej Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Budziskach zostali oficjalnie przyjęci 
do grona społeczności uczniowskiej. Ślubowanie to jedno z 
najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego 
uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Pierwszokla-
siści ubrani w piękne, galowe stroje niecierpliwie oczeki-
wali na najważniejszy moment uroczystości- pasowanie na 
ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program 
artystyczny. Wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami z 
klasy czwartej wzięli udział w przedstawieniu, w którym wy-
kazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek.

Zaprezentowane utwory wykonywane przez dzieci tema-
tycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną i 
zgodną zabawą, radością uczenia się i poznawania otacza-
jącego świata. Początkowo onieśmieleni uczniowie bardzo 

dobrze sprostali temu zadaniu. Rodzice dumni ze swoich 
pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami i serdecznym 
uśmiechem. W dalszej kolejności akademii pierwszoklasiści 
uroczyście ślubowali kochać swoją Ojczyznę, być dobrymi 
uczniami, swym wzorowym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dy-
rektor szkoły Agnieszka Telka dokonała symbolicznego pa-
sowania na ucznia życząc dzieciom samych sukcesów i dużo 
radości w długiej karierze szkolnej. Ponadto pogratulowała 
im wspaniałego występu, co sprawiło dzieciom ogromną ra-
dość. Tradycyjnie najmilszą chwilą dla uczniów było wręcze-
nie pamiątkowych dyplomów, rożków obfitości i upominków 
przygotowanych przez uczniów klasy czwartej. Uroczystość 
została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców uczniów z klasy pierwszej. Jako wychowawca 
życzę wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej 
szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby na-
sza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie 
przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolno-
ści i poszerzą rozmaite zainteresowania.

Anna Pawlik

Wyjazd mikołajkowy do Ćmielowa i Kielc
4 grudnia 2018 roku odbyła się wycieczka do Ćmielo-

wa, w której uczestniczyły dzieci z klas I -VIII. Kierownikiem 
wycieczki była Teresa Stawecka, która w skuteczny sposób 
przekonała uczniów, że wyjazd w to ciekawe miejsce będzie 
fascynujące. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, podzieliliśmy 
się na dwie grupy. Przed rozpoczęciem zwiedzania prze-
wodnik opowiedziała nam w skrócie historię powstania oraz 
funkcjonowania manufaktury. Dowiedzieliśmy się również, 
że Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. 
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są obecnie prywatną własnością. Po wejściu do pierwszego 
pomieszczenia zakładu zaskoczył nas widok ogromnego 
pieca, do którego weszliśmy i oglądaliśmy krótki film przed-
stawiający proces wypalania porcelany. Dowiedzieliśmy się 
również ile wynoszą średnie normy produkcyjne osób pra-
cujących na różnych stanowiskach. Ponadto śledziliśmy wle-
wanie masy do form, jej wyjmowanie z nich po wyschnięciu 
oraz zdobienie po wypaleniu w piecu. Przewodnik pokazała 
nam jak odbywa się ręczne malowanie figurek z porcela-
ny przez malarkę, która używa do tej czynności specjalnych 
pędzli. Mieliśmy też okazję zwiedzić wystawy starej porce-
lany, obrazów malowanych na porcelanie oraz galerię Van 
Rij – rzeźby w metalu Lubomira Tomaszewskiego oraz wy-
stawę Metamorfozy Olbińskich. Następnie podczas warsz-
tatów plastycznych dzieci ulepiły z masy porcelanowej róże. 
Ta żmudna praca przysporzyła im wielu wrażeń i osobistej 
satysfakcji z wykonanego dzieła. Pobyt w fabryce porcelany 
był bardzo ciekawy i pouczający – poznaliśmy ciężką pracę 
osób, które tworzą te piękne przedmioty. Powstanie porcela-
nowych wyrobów wymagania poświęcenia, dużej ilości czasu 
i cierpliwości w wykonywaniu nawet najdrobniejszych detali. 
Zafascynowani wyrobami ćmielowskiej porcelany udaliśmy 
się w dalszą podróż. Kiedy dotarliśmy do Kielc poszliśmy do 
Galerii Echo, gdzie panował już świąteczny nastrój. Wszyst-
kie okazałe, kolorowe i lśniące dekoracje przykuwały naszą 
uwagę. Uwieńczeniem wycieczki były seanse filmowe pt. 
„Grinch” oraz „Fantastyczne zwierzęta. Zbrodnie Grindel-
walda”. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domów. 

Anna Pawlik

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

„AKCJA - SEGREGACJA. 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”
17 września uczniowie naszej szkoły po raz kolejny ak-

tywnie przyłączyli się do akcji „Sprzątania Świata”, której 
zadaniem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz 
inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W tym 
roku akcja przebiegała pod hasłem „Akcja - segregacja. 
2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem tegorocznej edycji było 
wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo 
ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, 
które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie śro-
dowiska, oszczędność energii i wody. Zaopatrzeni w ręka-
wice i worki na śmieci uczniowie klas IV, V oraz VII wraz 
z nauczycielami ruszyli posprzątać najbliższe otoczenie.  
Nasi uczniowie, angażując się w „Sprzątanie Świata”, 

kształtują w sobie postawy proekologiczne oraz wraż-
liwość na czystość środowiska naturalnego. Akcja prze-
biegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter 
ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Mamy wielką 
nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codzien-
nego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle 
pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego 
pokolenia. 

Beata Wach

DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ
Dzień 9 listopada br. był dniem ciekawym i dyna-

micznym. W 100-lecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę w PSP w Gacach Słupieckich odbyły się następu-
jące wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Artystyczny happening kontrolowany
W dniach 5-9 listopada br. w naszej szkole odbył się 

krótki happening, polegający na samodzielnym wyko-
naniu flagi Polski i jej samodzielnym przypięciu w dowol-
nym miejscu na wyznaczonej to tego tablicy. Wszystkim 
uczestnikom tego wydarzenia serdecznie dziękujemy za 
udział.

Rekord dla Niepodległej
9 listopada br. punktualnie o godzinie 11:11 zo-

stał odśpiewany hymn narodowy. Uczniowie klas I-VIII, 
uczniowie oddziału przedszkolnego, zebrani nauczyciele 
i rodzice wzięli udział w przedsięwzięciu zainicjowanym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i 
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Młodzieży. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad pięć 
milionów osób w całej Polsce, my byliśmy jej częścią. 
Było to wspaniałe i wzruszające przeżycie, które z pew-
nością zapadnie w pamięć wszystkim jej uczestnikom.

Nasza Droga do Niepodległości 1918-2018
Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż 
słowno-muzyczny nawiązujący do lat niewoli i zrywów na-
rodowo-wyzwoleńczych, które przyczyniły się do narodzin 
wolnej Polski. Piękne wykonanie poetyckiej piosenki Jana 
Pietrzaka pt. „Taki Kraj” w wykonaniu Ignacego Dalczyń-
skiego poruszyło zebranych uczniów, rodziców i nauczy-
cieli.

Bieg dla Niepodległej
Ostatnim punktem dnia obchodów 100-lecia odzyska-

nia niepodległości był „Bieg dla Niepodległej” zorganizo-
wany przez PSP w Gacach Słupieckich. 

Biegi odbyły się w trzech kategoriach:
Klasy I-III -400m., Klasy IV-VI- 800m., Klasy VII- VIII- 

1200m.
Kategorie biegowe miały charakter „open” tzn. , że za-

równo chłopcy i dziewczęta startowali razem.
W biegu wzięło udział 40 osób- uczniów naszej szkoły.
W kategorii I-III zwyciężyli: Filip Adamczak (I miejsce, 

kl. III), Igor Biskup (II miejsce, kl. II), Katarzyna Kawa (III 
miejsce, kl. III).

W kategorii IV-VI zwyciężyli: Jakub Karpiński (I miej-
sce, kl. VI), Julia Zeliaś (II miejsce, kl. VI), Michał Bielat (III 
miejsce, kl. V).

W kategorii VII-VIII zwyciężyli: Piotr Moryto (I miejsce, 
kl. VIII), Bartłomiej Karpiński (II miejsce, kl. VIII), Mateusz 
Adamczyk (III miejsce, kl. VIII).

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali z rąk dy-
rektor Teresy Bigos pamiątkowe medale i dyplomy. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dyrektor 
szkoły i nauczyciele dziękują wszystkim uczniom za udział 

w „Biegu dla Niepodległej”, za ducha walki i rywalizacji 
oraz postawę „fair play”. 

Katarzyna Morawska

HALLOWEEN- ZABAWA KOSTIUMOWA

30 października br. w naszej szkole odbyła się zaba-
wa kostiumowa z okazji Halloween. Każda przebrana 
w tym dniu osoba była zwolniona z odpowiedzi ustnej. 
Łatwo się domyślić, że większość uczniów skorzystała z 
tej możliwości. Samorząd Szkolny przeprowadził kon-
kurs na najlepszy strój. Kostium Darii Imiołek okazał się 
bezkonkurencyjny, autorka pomysłu wykazała się dużą 
kreatywnością na tym polu. Wielu uczniów przygotowa-
ło też „straszne” smakołyki np. ciastka – paluchy wiedź-
my. Wszystkim dziękujemy za udział w zabawie. 

Katarzyna Morawska

MIKOŁAJU, MIKOŁAJU PIĘKNIE CIĘ WITAMY!!!
6 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego poje-

chały razem z rodzicami i opiekunami do Europejskie-
go Centrum Bajki w Pacanowie. Spotkanie z Koziołkiem 
Matołkiem sprawiło dzieciom bardzo dużo śmiechu i 
radości. Następnie dzieci oglądały film pt. "Przygody 
Koziołka Matołka". Po obejrzeniu bajki przybył do sali 
kinowej oczekiwany i upragniony Mikołaj. Przepro-
sił, że tak długo dzieci musiały na niego czekać, ale 
w drodze utknął w korku, a potem naprawiał kopyt-
ko swojemu reniferowi. Na szczęście dotarł z workiem 
pełnym prezentów. Dzieci obiecały, że będą grzeczne 
i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom i 
nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił 
do swego zadania - obdarzył dzieci miłymi upominka-
mi. Dzieci z wypiekami na twarzach i wielką radością 
przyjmowały prezenty i dziękowały Mikołajowi za to, że 
o nich nie zapomniał. Następnie miły gość pożegnał się 
z dziećmi mówiąc, że musi się spieszyć, bo czekają na 
niego jeszcze w wielu miejscach. A więc do następnego 
roku kochany Mikołaju!!!

- To był fajny, ciekawy dzień… -Długo będziemy go 
pamiętać... - to słowa dzieci wspominających ten dzień.

A co najważniejsze - Mikołajki rozpoczynają czas 
oczekiwania na najmilsze święta w roku, czas choinki, 
kolędy, śniegu, żłóbka... A więc wszyscy czekamy już 
teraz na Boże Narodzenie. Wesołych Świąt!!!

Barbara Kostera
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NASZE PODRÓŻOWANIE
Wycieczka do Czasława
Najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Gacach Słupieckich rozpoczęli rok szkolny od podró-
ży edukacyjnych. 26 września pojechali na wycieczkę na 
Zaczarowane Wzgórze do Czasława. Blisko gór i nieba, 
z dala od codziennego zgiełku spędzili cały dzień w ob-
cowaniu z przyrodą i zwierzętami na nauce, pracy i za-
bawie. W gospodarstwie edukacyjnym poznali historię 
sprowadzenia ziemniaków do Polski. Z zaciekawieniem 
słuchali tej opowieści przy ognisku. Odbyli warszta-
ty kulinarne z degustacją potraw z ziemniaka, po czym 
przyszedł czas na gry i zabawy terenowe z nagrodami. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się trampolina, gra w 
piłkę oraz zawody drużyn w rzutach do celu. W tej części 
wycieczki dzieciaki były bardzo aktywne. Po okresie sza-
leństwa przyszedł czas na obiad i odpoczynek. Uczniowie 
relaksowali się na przejażdżce konnej i spacerze wśród 
zwierząt gospodarskich, które sami dokarmiali. Chętne 
dzieci mogły spróbować dojenia krowy, co sprawiło im 
frajdę. Z wycieczki wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wra-
żeń, choć trochę zmęczeni.

Trochę horroru
24 października uczniowie klas I – IV byli na wyjeź-

dzie w Mielcu. Tym razem w kinie Cinema obejrzeli film 
pt. „Hotel Transylwania 3”. Film ten to zabawna konty-
nuacja przygód hrabiego Draculi i jego córki Mavis. Tym 
razem autorzy filmu zabrali widzów na potworne wakacje 
statkiem w wyśmienitym, strasznym towarzystwie. Wszy-
scy z zainteresowaniem śledzili historię miłosną Draculi 
i zabawne przygody jego rodziny. Dzieciaki jeszcze nie 
wróciły do szkoły, a już dopytywały o kolejny wyjazd, gdyż 
każdy wyjazd sprawia im wiele radości.

Mikołajki w krainie wyścigówek
6 grudnia to dzień oczekiwany przez wszystkie dziecia-

ki. W tym roku w naszej szkole wyjątkowo nikt nie oczeki-
wał Mikołaja. Klasy świeciły pustkami. Wszyscy postano-
wili poszukać świętego w terenie. Może obawiali się, że do 
nich nie przyjdzie. Przedszkolaki były w Pacanowie, klasy 
starsze w Rzeszowie, a uczniowie klas I – IV wybrały się na 
poszukiwanie Mikołaja do Mielca do kina. Tym razem z 
zaciekawieniem śledziły perypetie TAXI Klaksona i porwa-
nie uroczej, czerwonej ciężarówki. W tym czasie Mikołaj 
zawitał do naszej szkoły. Widząc, że nie ma dzieciaków 
zostawił im list i prezenty pod choinką, a sam pojechał 

spotkać ich w Mielcu. Po obejrzeniu filmu i spotkaniu z 
Mikołajem uczniowie wrócili do szkoły. Jakież było zdzi-
wienie gdy dostrzegły niespodziankę. Ucieszyli się bardzo 
z prezentów. Zabawy i radości było co niemiara. Po tym 
dniu pełnym wrażeń chyba nikt nie ma wątpliwości, że Św. 
Mikołaj istnieje.

Zofia Gil

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 
Z UDZIAŁEM NASZYCH UCZNIÓW

16 listopada odbył się konkurs recytatorski, wokalny 
i plastyczny pod hasłem "Pięknie Żyć". Organizatorami 
byli: Urząd Gminy w Łubnicach, Gminna Komisja Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz 
Centrum Kultury w Łubnicach. Oddział Przedszkolny w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Gacach Słupieckich w 
kategorii wokal reprezentował Eryk Kowynia, a w kate-
gorii plastyka: Oliwia Majka, Antonina Augustyn i Julia 
Adamczak. Poziom konkursu był bardzo wysoki. W kon-
kursie plastycznym wszystkie prace dzieci były pomysłowe 
piękne i kolorowe. Praca naszej Oliwki Majki okazała się 
najlepsza i zajęła 1 miejsce. W konkursie wokalnym rów-
nież pierwsze miejsce wyśpiewał sobie Eryk Kowynia wy-
konując piosenkę pt. "Najważniejsza jest rodzina". Wszyst-
kie dzieci otrzymały piękne nagrody i dyplomy. Chociaż 
bardzo przeżyły występy przed szerszą publicznością, to 
pięknie zaprezentowały swoje talenty, pokonały swoją nie-
śmiałość i nabyły pewności siebie. Umiejętności te będą 
bardzo przydatne w dalszym ich życiu. 

Barbara Kostera

PRZEDSTAWIENIE EDUKACYJNE
Przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ga-

cach Słupieckich 7 grudnia były w Staszowie na przedsta-
wieniu pt. "Dorotka po drugiej stronie tęczy ". To proeko-
logiczne przedstawienie edukacyjne jest wystawiane przez 
aktorów Teatru Profilaktycznego Alert z Wrocławia. Jest to 
adaptacja "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Dzieci pozna-
wały zasady dbania o przyrodę. Mogły również poznać 
Dorotkę i jej przyjaciół: Stracha na wróble, Blaszanego 
Drwala i Lwa, oraz przeżywać z nimi przygodę wędrówki 
do Szmaragdowego Grodu. 

Zła Czarownica była wcieleniem zła: śmieciła i hała-
sowała w pięknym lesie. Przedszkolaki bardzo przeżywały 
przygody bohaterów. Przekonały się również, że przyjaźń i 
współpraca to najlepsza metoda na pokonanie wszystkich 
trudności.

Przygody Dorotki i jej przyjaciół to niezwykła, rozśpie-
wana podróż w zaczarowanej krainie wyobraźni, ale też 
okazja do refleksji nad tym co w życiu najważniejsze. 
Kluczem do spełnienia marzeń jest wiara we własne siły. 
Dzieci podczas tej podróży dostrzegają też piękno przyro-
dy i niebezpieczeństwa, które jej zagrażają.

Barbara Kostera

ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS…
31 października br. to pamiętna data dla naszych 

Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach naszej szko-
ły odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. To 
niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu. Był to 
dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Uczniowie kla-
sy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od 
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początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się wierszy, 
piosenek. Wytrwale ćwiczyli podczas prób. Tego dnia 
Pierwszoklasiści odświętnie ubrani zaprezentowali pro-
gram artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję. 
Pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli i 
tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uro-
czystego ślubowania. 

Ślubowania nadszedł czas, 
będzie uczniem każdy z nas. 

Z tej okazji przyrzekamy, 
że się bardzo postaramy. 
pilnie świat poznawać, 

dobry przykład innym dawać, 
być pomocnym w domu , w szkole 

i wypełniać ucznia rolę. 
Ślubuję uroczyście! 

Nauczycieli szanować, 
do lekcji się przygotować, 

działać na rzecz swojej szkoły, 
być uprzejmym i wesołym.

Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor Teresę 
Bigos "wielkim ołówkiem" - było tylko tego potwier-
dzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci 
uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było 
wręczenie legitymacji, pamiątkowych dyplomów i upo-
minków. Uśmiechnięci Pierwszoklasiści otrzymali od ro-
dziców wspaniałe rogi obfitości. 

Mam nadzieję, że ten dzień na długo zostanie Pierw-
szakom w pamięci. Rodzicom gratuluję tak wspaniałych 
pociech, a Pierwszakom życzę wielu sukcesów w mu-
rach naszej szkoły.

Agnieszka Cyranowska

WYCIECZKA DO KRAKOWA
18 października br. uczniowie klas IV - VIII wybrali 

się wraz z opiekunami na wycieczkę do Krakowa. Choć 
wyruszyliśmy wczesnym świtem, a za oknami panował 
jeszcze mrok, to humory nam wszystkim dopisywały. 
Gdy już dotarliśmy do stolicy Małopolski, najpierw uda-
liśmy się do Ogrodu Doświadczeń, w którym mieliśmy 

okazję poznać wiele nowych rzeczy, a także robiliśmy 
różne eksperymenty. Poddaliśmy próbie nasz mózg i 
wzrok, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak one funk-
cjonują. Po wizycie w Ogrodzie wróciliśmy do autokaru, 
który zawiózł nas na Kopiec Kościuszki. Tu rozpoczęła 
się lekcja historii "Szlakiem Niepodległej". Na miejscu 
przewodnik opowiadał nam związane z kopcem histo-
rie. Po wyjściu z muzeum poszliśmy z przewodnikiem 
na spacer po Krakowie. Kiedy dotarliśmy do Rynku 
Głównego, do naszych uszu dobiegła melodia hejnału 
mariackiego. Potem wróciliśmy do autokaru i naszym 
ostatnim przystankiem był McDonald's. Po całym dniu 
wrażeń i atrakcji wszyscy byli już bardzo zmęczeni i 
głodni, więc z przyjemnością odpoczęliśmy, posilając 
się ulubionymi smakołykami.

W naszej pamięci na długo pozostaną chwile spę-
dzone w dawnej stolicy Polski.

Izabela Pyrz, kl VI 

WYCIECZKA MIKOŁAJKOWA
Z okazji mikołajek 6 grudnia br. klasy V-VIII z naszej 

szkoły wybrały się na wycieczkę do Rzeszowa. Najpierw 
udaliśmy się do kina mieszczącego się w Galerii Rze-
szów. Obejrzeliśmy film pt. ,,Fantastyczne zwierzęta. 
Zbrodnie Grindelwalda’’. Wszystkich porwała wartka 
akcja fantasy.

Potem pojechaliśmy do Fly Parku, czyli sali zabaw z 
trampolinami. Tam przez 2 godziny bawiliśmy się świet-
nie, skacząc na różnego rodzaju trampolinach, wska-
kując do basenów z piankami, podciągając się na linie. 
Następnie zmęczeni i głodni skorzystaliśmy z posiłku w 
restauracji McDonald’s. Przy okazji wzięliśmy udział w 
loterii mikołajkowej i na pamiątkę dostaliśmy zdjęcia.

Wycieczka z okazji mikołajek była bardzo udana, 
mamy nadzieję, że do Fly Parku kiedyś wrócimy.

Klasa V
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ U NAS NA LUDOWO
,,Gdzie słyszysz śpiew 
– tam wchodź, tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi - ci nigdy nie śpiewają."
Johann Wolfgang von Goethe

Od najdawniejszych czasów człowiekowi towarzyszyła 
piosenka, której siła oddziaływania zawsze była ogrom-
na. Pieśni wywoływały radość i wzruszenie. Najczęściej 
śpiewanymi przez naszych przodków utworami były pieśni 
ludowe. Śpiewano je podczas darcia pierza, przy ogni-
sku, na zabawach, weselach i innych uroczystościach, a 
także podczas wykonywania zwykłych, codziennych obo-
wiązków. Wyrażały uczucia, emocje, tęsknoty i marzenia. 
Nie było radia, telewizji, komputerów, Internetu, dlatego 
też piosenki, zastępując media, odgrywały bardzo waż-
ną rolę. Dzisiaj są one ciekawym źródłem historycznym, 
dzięki któremu możemy lepiej poznać region, w którym 
żyjemy, jego tradycję, kulturę i gwarę.

15 października br. odbyła się w PSP w Wilkowej uro-
czystość, podczas której zaproszeni goście - emerytowani 
i obecni pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie obejrzeli 
spektakl słowno-muzyczny, w którym główną rolę odegra-
ła piosenka ludowa. Pełna folkloru jesienna scenografia, 
ludowe stroje małych pieśniarzy, humorystyczne scenki 
gwarowe i soczyście odtańczona ,,Polka Dziadek” za-
chwyciły publiczność. Piękne i łatwo wpadające w ucho 
piosenki (tj.: ,,Wilkowianka”, ,,Głęboka studzienka”, ,,Po-
gnała wołki”, ,,Czerwone jagody”, ,,Sokoły”, ,,Czerwone 
jabłuszko” czy ,,Zielony mosteczek”) zachęciły do wspól-
nego śpiewania. Występ przygotowały dzieci z klas II, III i 
IV, pod kierunkiem Grażyny Żak i Ewy Podsiadłej. Scenkę 
,,Piekła baba placek” w wykonaniu przedszkolaków przy-
gotowała pani Izabela Nowak. Dyrektor Bogusława Strzę-
pek złożyła wszystkim gościom, obecnym pracownikom 
szkoły oraz uczniom serdeczne życzenia i podziękowała 
za przygotowanie uroczystości. Do życzeń dołączył swe 
ciepłe słowa Adrian Kwiecień, przewodniczący Rady ro-
dziców, głos zabrała również Zdzisława Witek sołtys wsi 
Wilkowa.

Grażyna Żak

10 PAŹDZIERNIKA 2018 DNIEM UŚMIECHU

W dniu 10 października br. po raz kolejny obchodzi-
liśmy w naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu. Jest to 
dzień, który promuje przyjazne nastawienie do drugiego 
człowieka. Przypomina o tym, że uśmiech nic nie kosztuje, 
a życzliwym po prostu warto być. Święto to jest obchodzo-
ne od 1999r., a jego twórcą jest Harvey Ball, autor zna-
nego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buź-
ki. W tym roku w naszej szkole odbyło się poszukiwanie 
ukrytych buziek. Szkołę ogarnęło szaleństwo łowów, bo 
buźki można było znaleźć wszędzie…. pod ławkami, za 
drzwiami, w szatni itp. Najszybsi uczniowie zebrali ich aż 
30. Wszyscy uczniowie wzięli też udział w „Próbie Uśmie-
chu”. To był nie lada wyczyn - uśmiechnąć się po zjedze-
niu plasterka cytryny nie było łatwo. A jednak uśmiechów 
pojawiło się naprawdę wiele. Za najpiękniejsze rozdane 
zostały słodkie nagrody, a oprócz tego każdy uczeń otrzy-
mał lizaka. Czy warto się uśmiechać? Na pewno tak. Naj-
lepiej wiedzą o tym uczniowie ze szkoły Podstawowe w 
Wilkowej.

Samorząd Uczniowski

ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY
25 października w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Wilkowej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. 
Główne role odegrali: Buczek Wiktor, Brzoza Julia, Gór-
niak Julia, Krawczyk Patrycja, Nalepa Zuzanna, Świerk 
Paweł, Wnuk Jagoda, Wnuk Nikola. W obecności swoich 
rodziców, nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły 
pierwszoklasiści zostali przyjęci do wspólnoty uczniow-
skiej. To wielkie wydarzenie przebiegało w „Dwóch ak-
tach”. 

EDUKACJA



19NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Akt 1
„Kandydaci” na uczniów klasy I PSP w Wilkowej mieli 

do dyspozycji scenę, na której wystawili spektakl pt. „Mała 
smutna królewna”. Wykazali się tu umiejętnościami aktor-
skimi. Każdy z aktorów doskonale odegrał swoją rolę, za 
co otrzymali gromkie brawa od publiczności.

Akt 2
Dyrektor Bogusława Strzępek dokonała uroczystego 

pasowania na uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Wilkowej, a przedstawiciele SU przywitali pierwsza-
ków w gronie „braci uczniowskiej”. Dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, upominki i słodkości, o które zadbała 
Rada Rodziców, Rodzice oraz uczniowie klas starszych. 
Rodzice pierwszoklasistów zorganizowali dla wszystkich 
uczestników poczęstunek.

Stanisława Świerk

„PIĘKNIE ŻYĆ - ZNACZY KOCHAĆ ŚWIAT…”
Tak brzmią słowa znanej piosenki, której tytuł stano-

wi motto przewodnie przeglądu artystycznego organizo-
wanego corocznie przez Centrum Kultury i Urząd Gminy 
w Łubnicach oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. W konkursie biorą 
udział uczniowie z terenu całej łubnickiej gminy, którzy 
chcą w różnych formach zaprezentować swoje zdolności 
sceniczne, wokalne, plastyczne oraz wykazać się wiedzą 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ale przede 
wszystkim pragną wyrazić, co oznacza dla nich „PIĘKNIE 
ŻYĆ”.

W bieżącym roku konkurs odbywał się w dniach od 14 
do 16 października. Jury miało niełatwe zadanie, gdyż 
musiało wskazać najlepszych z najlepszych, a uczestnicy 
konkursu reprezentowali naprawdę wysoki poziom. Jed-
nak nikt nie miał powodu do niezado-
wolenia, gdyż trud wszystkich uczniów 
biorących udział w przeglądzie został 
doceniony i każdy otrzymał dyplom 
oraz nagrodę. 

Laureaci poszczególnych konkur-
sów tematycznych, którzy reprezento-
wali Publiczną Szkołę Podstawową w 
Wilkowej, to: 

Kategoria przedszkole: Wiktoria 
Sęk ( II m-ce w konkursie wokalnym), 
Magdalena Mazanka (wyróżnienie w 
konkursie wokalnym), Kamil Czerwiec 
(III m-ce w konkursie plastycznym), Ju-

lia Dzieciuch (III m-ce w konkursie recytatorskim).
Kategoria klas I – III: Amelia Kowalik (I m-ce w kon-

kursie wokalnym), Zuzanna Kwiecień (II m-ce w konkursie 
wokalnym), Julia Brzoza (III m-ce w konkursie wokalnym), 
Zuzanna Nalepa (I m-ce w konkursie recytatorskim), Ni-
kola Wnuk (I m-ce w konkursie plastycznym), Julia Wydra 
(III m-ce w konkursie plastycznym).

Kategoria klas IV – VI: Roksana Nowak (I m-ce w kon-
kursie wiedzy), Karolina Nasternak (I m-ce w konkursie 
recytatorskim), Jakub Czerwiec (II m-ce w konkursie recy-
tatorskim), Vanessa Woś (II m-ce w konkursie wokalnym), 
Julia Śmist (III m-ce w konkursie plastycznym).

Kategoria klas VII – VIII: Aleksandra Nalepa ( I m-ce 
w konkursie wokalnym), Eliza Wnuk (III m-ce w konkursie 
plastycznym).

Jednakże wyrazy uznania za trud włożony w przygo-
towanie do konkursu należą się wszystkim uczniom na-
szej szkoły, którzy wzięli udział w Przeglądzie Artystycznym 
„Pięknie Żyć”. Gratulujemy!

Nauczyciele PSP w Wilkowej

„TA, CO NIE ZGINĘŁA, 
WYROSŁA Z NASZEJ KRWI…”

W niedzielę 11 listopada br. obchodziliśmy 100. 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Świę-
to Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w 
ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia wydarzeń 
sprzed lat. Dlaczego to wyjątkowe święto obchodzimy 
właśnie 11 listopada? Co się wydarzyło tego dnia? 

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, 
gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Pol-
ski. Polacy nigdy nie pogodzili się z rozbiorami i przez 
wiele lat walczyli o wolność w powstaniach narodowych, 
jednak dopiero wybuch I wojny światowej dał Polakom 
szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r. 
to przede wszystkim wielka radość, gdyż po kapitulacji 
Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się wojna. To 
wydarzenie przyniosło także naszej Ojczyźnie upragnioną 
wolność po 123 latach niewoli.

Do obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległo-
ści uczniowie naszej szkoły zaczęli przygotowywać się już 
znacznie wcześniej. Przede wszystkim zaangażowali się 
w dekorowanie sal lekcyjnych oraz szkolnych korytarzy w 
barwy narodowe; wykonywali flagi, które w niezwykły spo-
sób kameryzowały szkołę oraz kotyliony, wręczane później 
każdemu, kto gościł w naszej szkole w dniu obchodów 
Święta Niepodległości. Została także przygotowana wzru-
szająca uroczystość, która rozpoczęła się 9 XI o symbolicz-
nej godzinie 11.11, kiedy to przystąpiliśmy do wspólnego 
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odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” – co wiązało się z 
akcją zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej: „Rekord dla Niepodległej”. Jej celem było wspólne 
zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego przez 
uczniów i nauczycieli szkół w kraju i za granicą.

Aby oddać hołd tym, którzy polegli w walce o niepod-
ległość młodzi artyści zaprezentowali także widowisko 
słowno-muzyczne, ukazujące długą i trudną drogę Pola-
ków do wolności. Grą aktorską, wzruszającymi pieśniami 
wykonywanymi przez chór szkolny oraz utworami poetyc-
kimi uczniowie starali się przybliżyć zebranym historię na-
szego kraju, a przy tym opowiedzieć o tym, jak nasi roda-
cy musieli walczyć i często oddawać, to co najcenniejsze 
- swoje życie, by „TA, CO NIE ZGINĘŁA” mogła później 
„wyrosnąć z ich krwi”.

Dwugodzinna akademia wprawiła całą publiczność – 
zarówno uczniów, jak i zaproszonych gości, w melancho-

lijny nastrój, pełen wzruszeń oraz podniosłych momen-
tów. Przedstawienie okazało się wspaniałą lekcją historii 
i patriotyzmu. Nad całością czuwała Monika Pyrz, która 
przygotowywała rocznicowe obchody we współpracy z 
wszystkimi nauczycielami.

Po części artystycznej głos zabrała dyrektor Bogusła-
wa Strzępek, która podziękowała młodym artystom i na-
uczycielom za trud włożony w przygotowania obchodów 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz za-
prosiła przybyłych gości do wspólnego śpiewania pieśni 
legionowych i żołnierskich. Wszyscy otrzymali śpiewniki 
wykonane przez uczniów i w refleksyjnym, ale i radosnym 
nastroju świętowali to doniosłe wydarzenie w dziejach na-
szej Ojczyzny, tworząc wyjątkowy koncert. To były niezwy-
kłe chwile, które na pewno na długo pozostaną w naszych 
sercach.

Eliza Wnuk, klasa VIII
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KULTURA

SPOTKANIE 
Z PODRÓŻNIKIEM

18 października w Centrum Kultury 
w Łubnicach odbyło się spotkanie z po-
dróżnikiem Maciejem Krasem, na które 
licznie przybyli uczniowie klas „0”-III z 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubni-
cach wraz z opiekunami. 

Przewodnik zabrał uczniów w po-
dróż po Tajlandii, najpiękniejszym 
zakątku Azji. W swojej ciekawej fo-
torelacji wzbogaconej licznymi eks-
ponatami zaprezentował wspania-
le zabytki Tajlandii, niezwykłą florę 
i faunę, najpiękniejsze świątynie, 
barwne bazary oraz zwyczaje tamtej-
szych plemion. W pokazie o Tajlandii 
uczestnicy spotkania: - dowiedzieli się 
dlaczego zamknięto słynną Świątynię 
Tygrysów; - spędzili dzień w wiosce 
plemienia Padaung, w której żyją ko-
biety żyrafy; - sprawdzili czy faktycz-
nie Bangkong jest najbardziej zakor-
kowaną stolicą świata; 

- odwiedzili pierwszy na świecie 
szpital dla słoni;

- dojechali aż do Złotego Trójkąta- 
na granicy Tajlandii, Birmy i Laosu; - 
zobaczyli słynny most na rzece Kwai, 
dowiedzieli się jak powstała Kolej 
Śmierci;

- poznali postać króla Bhumibola, 
Ramy IX – jednego z najdłużej panu-
jącego władcy na świecie;

- obejrzeli słonie, kobry, tygrysy, 
nietoperze, małpki i inne zwierzęta 
zamieszkujące Półwysep Indochiński;

- wytłumaczono im, dlaczego nie 
poleca się jazdy na słoniu podczas 
pobytu w Tajlandii.

Nasz gość przywiózł ze sobą prze-
piękne fotografie i różne pamiątki. 
Między innymi uczniowie mogli przy-
mierzyć oryginalne stroje ludowe oraz 
obręcze noszone przez kobiety na 

szyjach, zagrać na instrumen-
tach, a także zobaczyć bam-
bus, monety, różne przedmioty 
codziennego użytku, a nawet 
odchody słonia, z których ręcz-
nie wyrabia się papier. Całe 
spotkanie przebiegło w miłej i 
sympatycznej atmosferze. Pro-
wadzący w bardzo ciekawy i 
humorystyczny sposób opisywał 
swoje przygody jakie przeżył 
podczas tej podróży. Ta lekcja 
przyrody z pewnością zostanie 
w pamięci większości uczniów. 
Zapraszamy do Centrum Kultu-
ry w Łubnicach na kolejne spo-
tkania i na interesujące relacje 
z nowych, ciekawych miejsc. 

 Ewa Murdza
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KULTURA

TARNÓW 
- „PERŁA RENESANSU”

Kto choć raz zobaczył Tarnów, nie 
potrafi się oprzeć urokowi jego galicyj-
skiej atmosfery. To nie tylko wyjątkowa 
uroda Starego Miasta, w którym za-
chowały się uliczki w średniowiecznym 
planie, gotyckie i renesansowe budow-
le, fragmenty murów obronnych. To 
także szczególny duch, który odróżnia 
stare grody południa od reszty Polski. 
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od 
zwiedzania Ratusza, w którym mieści 
się muzeum. Ratusz został wzniesiony 
w połowie XIV w. w stylu gotyckim, zo-
stał później przebudowywany w XV w. 
i połowie XVI w. w duchu renesansu. 
Na szczególną uwagę zasługuje rene-
sansowy portal kamienny /południowe 
wejście/ z łacińską inskrypcją "Dominus 
Custodiat Introitum et Exitum Tuum" /
Pan niech strzeże wejścia i wyjścia twe-
go/. Typowym dla doby renesansu jest 
także zasłonięcie dachu murowaną 
attyką, wzorowaną na krakowskich 
sukiennicach. Obecnie w Ratuszu pre-
zentowane są zbiory Muzeum Okrę-
gowego w Tarnowie. Warto obejrzeć 
kolekcję - jedną z najlepszych w Polsce 
- portretu sarmackiego, dawnej porce-
lany z wytwórni polskich i obcych oraz 
zbrojownię. 

Po godzinie spędzonej z przewod-
nikiem udaliśmy się w kierunku restau-
racji mijając kamienice renesansowe. 
Na szczególną uwagę zasługuje za-
bytkowa kamienica - dom Mikołajow-
skich. Jest to najlepiej zachowany dom 
w Tarnowie z początku XVI w. Wejście 
do kamienicy zdobi piękny renesanso-
wy kamienny portal, a nad nim asyme-
trycznie umieszczo-
ny kartusz herbowy 
z gryfem i łacińskim 
napisem mówią-
cym o tym, iż dom 
ten był "fundowany" 
w 1524 r. Obecnie 
w Domu Mikoła-
jowskich i dwóch 
sąsiednich kamie-
nicach znajdują się 
zbiory sztuki sakral-
nej Muzeum Diece-
zjalnego w Tarno-

wie. Będąc na rynku należy również 
zwrócić uwagę na dwie kamienice z 
podcieniami po stronie północnej /
obecnie siedziba muzeum/ wybudo-
wane w II poł. XVI w., które najlepiej ze 
wszystkich kamienic na rynku prezen-
tują zachowane fragmenty stylu rene-
sansu /kamieniarka, attyki/.Kolejnym 
przykładem budownictwa renesanso-
wego jest Dom "Florencki" - II poł. XVI 
w. z elewacją frontową podwieszoną 
na poziomie piętra na charaktery-
stycznych kamiennych kroksztynach. 
Zwiedzając Tarnów musieliśmy zoba-
czyć najważniejszy zabytek- Katedrę. 
Została ona wniesiona jako jednona-
wowa budowla pod koniec XIV w. Była 
rozbudowywana poprzez dobudowa-
nie od południa i północy bocznych 
kaplic, które następnie przerodziły się 
w nawy boczne świątyni. Szczególny-
mi - wzbudzającymi zachwyt zabytka-
mi - są kamienne nagrobki znajdujące 
się wewnątrz tej świątyni prezentujące 
styl gotycki, renesansowy, barokowy. 
Pomnik nagrobny Barbary z Rożnowa 
znajdujący się w prezbiterium kościo-
ła jest podręcznikowym przykładem 
jak w początkach XVI w. gotyk na zie-
miach polskich przeradzał się w rene-
sans. Figura zmarłej jest niewątpliwie 
wzorowana na gotyckich przedstawie-
niach Matki Bożej Bolesnej, zaś opra-
wa pomnika jest już renesansowa. 
Dojrzałym przykładem renesansowej 
rzeźby, znajdującym się w tarnow-
skim kościele katedralnym jest pomnik 
nagrobny trzech Janów Tarnowskich 
w lewej nawie pod chórem. Za naj-

piękniejszy w Europie renesansowy 
pomnik przedstawiający kobietę uwa-
ża się pomnik nagrobny wiszący Bar-
bary z Tęczyńskich Tarnowskiej, żony 
Hetmana Jana Tarnowskiego. Rzeź-
ba pochodzi z warsztatu Bartłomieja 
Berrecciego, włoskiego artysty, bu-
downiczego i rzeźbiarza Kaplicy Zyg-
muntowskiej w wawelskiej katedrze. 
Tarnowska Katedra jest znana przede 
wszystkim z najwyższych pomników 
nagrobnych w Europie. Jednym z nich 
jest pomnik nagrobny Hetmana Jana 
Tarnowskiego wniesiony na lewej ścia-
nie prezbiterium, jego wysokość wyno-
si 13,8 m. Jest to jeden z najpiękniej-
szych renesansowych zabytków tego 
typu w Polsce i w Europie. Po drugiej 
stronie prezbiterium wznosi się mo-
numentalny pomnik nagrobny książąt 
Ostrogskich - wniesiony już w stylu ba-
roku.

Idąc w kierunku restauracji na pla-
cu przy ul. Żydowskiej nasza grupa 
miała okazję zobaczyć bimę (inaczej 
almemor) - podium w synagodze, z 
którego odczytywano Torę. Jest to po-
zostałość po murowanej synagodze 
zbudowanej ok. 1661 r., podpalonej 
przez hitlerowców w 1939 r. Pozosta-
ła tylko bima w formie baldachimu, 
utworzonego z czterech ceglanych 
kolumn i sklepienia ozdobionego we-
wnątrz stiukową dekoracją i rozetami. 

Po gorącym posiłku mieliśmy czas 
wolny. Wszyscy smakosze herbaty 
mogli poznać prawdziwy "Smak Tar-
nowa", czyli Tarninówkę - herbatę z 
krzewów często występujących w oko-
licach Tarnowa, od których według 
tradycji miasto wzięło swoją nazwę.

Na zakończenie wycieczki cała 
23-osobowa grupa udała się do Teatru 
im. Ludwika Solskiego na spektakl pełen 
humoru i zwrotów akcji pt. ,,W pokoju 
obok”. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że 
już nie mogą doczekać się kolejnych wy-
cieczek. A te już niebawem...

Aleksandra Stachniak

Tarnów - miasto ciekawostek. "Perła Renesansu", miasto z ciekawą historią, przed 
wojną w połowie żydowskie, z największym bohaterem narodowym Józefem Bemem. 
Reklamuje się jako polski biegun ciepła, choć gdy w nim byliśmy nie miał absolutnie 
żadnych dowodów na poparcie tej tezy. 
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GRATULACJE DLA LAUREATÓW PRZEGLĄDU 

„PIĘKNIE ŻYĆ...”
„Pięknie Żyć...” to hasło przeglądu 

artystycznego corocznie organizowane-
go przez Centrum Kultury w Łubicach, 
Urząd Gminy w Łubnicach oraz Gminną 
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W trzydnio-
wych zmaganiach 14-16 listopada br. 
wzięło udział łącznie 130 uczniów ze 
szkół podstawowych w Budziskach, 
Gacach Słupieckich, Łubnicach i Wil-
kowej.

Tematem przeglądu były pre-
zentacje wokalne, recytatorskie i 
plastyczne oraz turniej wiedzy o te-
matyce pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Celem było zaprezentowa-
nie zdolności i umiejętności dzieci i 
młodzieży. Konkurs został przepro-
wadzony w czterech kategoriach 
wiekowych: przedszkole, kl. 1-3 i 
4-6 szkoły podstawowej oraz kl. 7-8 
i gimnazjum.

Występy sceniczne i prace pla-
styczne młodych artystów oraz test 
wiedzy oceniała komisja konkurso-
wa powołana przez organizatorów 
przyznając kolejno I, II i III miejsca 
w każdej kategorii. Uczestnicy prze-
glądu zasłużyli na wyrazy uznania 
i gratulacje za odwagę oraz trud 
włożony w przedstawienie własnej, 
oryginalnej interpretacji przygoto-
wanych utworów i prac.

Laureaci poszczególnych kon-
kursów tematycznych otrzymali dy-

plomy i nagrody rzeczowe. 
Poniżej z ogromną przyjemno-

ścią przedstawiamy laureatów po-
szczególnych kategorii wiekowych:

Przedszkole:
I miejsce wokal: Eryk Kowynia, 

PSP w Gacach Słupieckich, II - Wik-
toria Sęk (Wilkowa), III – Amelia Go-
dzwon (Łubnice)

I miejsce recytacja: Julia Szosta-
kiewicz (Budziska), II – Zuzanna Gil 
(Łubnice), III - Julia Dzieciuch (Wilko-
wa)

I miejsce plastyka: Oliwia Majka 
(Gace Słupieckie), II – Lidia Imiołek 
(Łubnice), III – Kamil Czerwiec (Wil-
kowa)

Kl. 1-3 szkoła podstawowa:
I miejsce wokal: Amelia Kowalik, 

PSP w Wilkowej, II – Zuzanna Kwie-
cień (Wilkowa), III – Julia Brzoza (Wil-
kowa)

I miejsce recytacja: Zuzanna Na-
lepa, PSP w Wilkowej, II – Diana 
Głozowska (Łubnice), III – Karolina 
Strzałka (Łubnice)

I miejsce plastyka: Nikola Wnuk, 
PSP w Wilkowej, II – Julia Wydra (Wil-
kowa), III - Karol Piątek (Łubnice)

I miejsce wiedza: Julian Stępień, 
PSP w Łubnicach, II – Jakub Baran 
(Łubnice), III – Sebastian Rybak (Bu-
dziska)

Kl. 4-6 szkoła podstawowa:
I miejsce wokal: Ignacy Dalczyń-

ski, PSP w Gacach Słupieckich, II – 
Vanessa Woś (Wilkowa), III – Wiktoria 
Kozioł (Gace Słupieckie)

I miejsce recytacja: Karolina Na-
sternak, PSP w Wilkowej, II – Jakub 
Czerwiec (Wilkowa), III – Julia Zeliaś 
(Gace Słupieckie)

I miejsce plastyka: Izabela Pyrz, 
PSP w Gace Słupieckie, II – Weroni-
ka Strzałka (Łubnice), III – Julia Śmist 
(Łubnice)

I miejsce wiedza: Roksana No-
wak, PSP w Gacach Słupieckich, II – 
Wojciech Machniak (Łubnice)

Kl. 7-8 szkoła podstawowa i 
gimnazjum:

I miejsce wokal: Aleksandra Na-
lepa, PSP w Wilkowej, II – Eliza Ku-
rowska (Budziska)

I miejsce recytacja: Wiktoria Gór-
niak, gimnazjum, II – Aleksandra 
Kobos (Łubnice), III – Wiktoria Ko-
walska, gimnazjum

I miejsce plastyka: Wiktoria Mrzy-
głód, PSP w Łubnicach, II – Daria 
Imiołek (Gace Słupieckie), III – Eliza 
Wnuk (Wilkowa)

I miejsce wiedza: Anita Rogow-
ska, PSP w Gacach Słupieckich, II - 
Magdalena Kwieciarz, gimnazjum, 
III – Karina Rogowska, gimnazjum.

Aneta Śmiszek
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NARODOWE 
ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI
9 listopada br. uczniowie i pedagodzy 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach 
wraz z przedstawicielami władz samorządo-
wych, pracownikami Urzędu Gminy, kierow-
nikami jednostek gminnych i zaproszonymi 
gośćmi uroczyście obchodzili 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Wspólny marsz rozpoczął się z bo-
iska szkolnego w kierunku Centrum 
Kultury w Łubnicach. Wszyscy uczestnicy 
z flagami i kotylionami, pełni radości i 
dumy uczestniczyli w przemarszu, któ-
remu towarzyszyły pieśni patriotyczne w 
wykonaniu Zespołu Estradowo-Ludowe-
go „Łubnicka Nuta”. Uroczysta akade-
mia rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandarów i odśpiewania hymnu naro-
dowego. 

Uczniowie przypomnieli nam jaka 
trudna była droga do Niepodległej, re-
cytując wiersze i śpiewając pieśni patrio-
tyczne, które zachęcały do zadumy nad 
losem Polski. 

Czyste i przepiękne głosy młodych 
aktorów idealnie oddały uroczysty cha-
rakter uroczystości. 

Na zakończenie dyrektor szkoły Te-
resa Komasara podziękowała za przy-
bycie gościom, młodym aktorom i całej 
społeczności szkolnej, która z zaintere-
sowaniem i w skupieniu wysłuchała tej 
szczególnej lekcji historii. Nadmieniła 
również, że dzięki takim uroczystościom 
możemy oddać hołd tym wszystkim, któ-
rzy, walcząc o niepodległość, złożyli na 
ołtarzu Ojczyzny ofiarę z krwi i życia.

Obchody święta niepodległości na 
rzecz naszej Małej Ojczyzny przygoto-
wali nauczyciele Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Łubnicach wraz z Centrum 
Kultury.

Aneta Śmiszek

KULTURA
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Wreszcie zawitała do nas zima. A w 
mroźne i wietrzne wieczory mniejszą po-
kusą jest wyjście na zewnątrz – znacznie 
przyjemniej jest zostać w ciepłym domu, 
oczywiście z dobrą książką pod ręką. 
Gminna Biblioteka w Łubnicach na długie 
zimowe wieczory proponuje, aby nadro-
bić zaległości i po prostu przeczytać coś, 
co zawsze odkładaliśmy na później. A 
może coś z nowości? Oto długa lista go-
rących hitów książkowych: 

„25 lat niewinności : historia Tomasza 
Komendy”- Grzegorz Głuszak

P i e r w s z a 
szczera i wzru-
szająca rozmo-
wa z Tomaszem 
Komendą. O 
tym, jak silnym 
trzeba być, by 
wytrzymać wy-
roki mediów, 
piekło polskiego 
więzienia, walkę 

o wolność i dobre imię. Poznaj kulisy 
procesu Tomasza Komendy, w wyni-
ku którego odebrano mu osiemna-
ście lat życia. Pierwszy raz ujawniamy 
skandaliczne dokumenty, absurdalne 
zeznania świadków, nieporadne akty 
oskarżenia, których ofiarą padł nie-
winny chłopak z Wrocławia.

To historia człowieka, który nie 
poddał się w walce z bezdusznym 
aparatem państwa. Stawił czoła sys-
temowi, wobec którego przeciętny 
obywatel pozostaje bez szans.

Ujawniono tajemnice, które miały 
nie ujrzeć światła dziennego. Przeko-
naj się, kto dotarł do prawdy o trage-
dii niesłusznie skazanego za gwałt i 
morderstwo człowieka. 

Grzegorz Głuszak to autor re-
portażu o Tomaszu Komendzie oraz 
pierwszy dziennikarz,który uwierzył,że 
w więzieniu siedzi niewinny człowiek.

„Wodecki: tak mi wyszło” -Kamil Bałuk i 
Wacław Krupiński

Choć w ostat-
nim czasie wielu 
z nas kojarzy go 
jako "Pana z tele-
wizji", był przede 
wszystkim wielce 
utalentowanym 
muzykiem i kom-
pozytorem. Jak 
wiele twarzy miał 

Zbigniew Wodecki, jak wszechstron-
nym był instrumentalistą, a przede 

wszystkim jakim był człowiekiem, sta-
rają się ujawnić autorzy jego biografii 
"Wodecki. Tak mi wyszło".

Zbigniew czy Zbyszek? Skrzypek 
klasyczny czy trębacz rozrywkowy? 
Artysta estradowy czy muzyk awan-
gardowy? Zbigniew Wodecki miał 
dwa życiorysy. W pierwszym wystę-
pował w filharmoniach jako skrzyp-
cowy solista, podbijał Europę u boku 
Ewy Demarczyk, szalał w jazzowych 
improwizacjach i nagrywał piosenki, 
które wyprzedzały resztę polskiego 
popu przynajmniej o długość plerezy. 
W drugim uchodził za eleganckiego 
pana z telewizji, showmana w popu-
larnych programach, muzyczną insty-
tucję. Tyle że o tym pierwszym wszyscy 
na lata zapomnieli. Nawet on sam. 
"Wodecki. Tak mi wyszło" to książka na 
dwa głosy: reporterska opowieść Ka-
mila Bałuka o Zbyszku i jego przebo-
jowym „powrocie” na scenę w 40 lat 
od debiutu; oraz historia Zbigniewa, 
którą Wodecki snuje w autobiograficz-
nej rozmowie z Wacławem Krupińskim 
dosłownie na chwilę przed wybuchem 
Zbyszkomanii. Czy Zbigniew mógł 
przypuszczać, że powróci jako Zby-
szek? Czy Zbyszek w młodości plano-
wał zostać Zbigniewem? A może po 
prostu tak mu wyszło? 

„365 dni” -Blanka Lipińska
To książka  obrzydliwie roman-

tyczna, skrajnie prawdziwa i inspiru-
jąca.... Laura wraz ze swoim chłopa-
kiem Martinem i dwójką przyjaciół, 
wyjeżdżają na wakacje na Sycylię. 
Drugiego dnia pobytu – w swoje dwu-
dzieste dziewiąte urodziny, dziewczyna 
zostaje porwana. Porywaczem okazu-
je się głowa sycylijskiej rodziny mafij-
nej, szalenie przystojny, młody Don 
– Massimo Toricelli. Mężczyzna kilka 
lat wcześniej przeżył zamach na swo-
je życie. Postrzelony kilka razy prawie 
umarł – a kiedy jego serce przestało 
bić, przed oczami zobaczył dziewczy-
nę, a dokładnie Laurę Biel. Gdy przy-
wrócono go do życia, obiecał sobie, 
że odnajdzie kobietę, którą zobaczył. 
Massimo daje dziewczynie 365 dni na 
to, by go pokochała i została z nim. 
Ojciec chrzestny w połączeniu z Pięć-
dziesięcioma twarzami Greya.

„Rywalki” - Kiera Cass
Seria pt. „Rywalki” to opowieść 

z księciem i księżniczką w roli głów-

nej, elektryzuje, zaskakuje i wciąga w 
swój baśniowy świat.

Dla trzydziestu pięciu dziewcząt 
Eliminacje są szansą ich życia. To 
dzięki nim mają szansę uciec z po-
nurej rzeczywistości. Ze świata, w któ-
rym panują kastowe podziały, wprost 
do pałacu, w którym będą spełniane 
ich życzenia. Z miejsca, gdzie głód i 
choroby są na porządku dziennym, 
do krainy jedwabi i klejnotów. Celem 
Eliminacji jest wyłonienie żony dla 
czarującego i przystojnego księcia 
Maxona. Każda dziewczyna marzy o 
tym, by zostać Wybraną. Każda poza 
Americą Singer. Dla Ameriki Elimina-
cje to koszmar. Oznacza konieczność 
rozstania z Aspenem – jej sekret-
ną miłością i opuszczenie domu. A 
wszystko tylko po to, by wziąć udział 
w morderczym wyścigu o koronę, 
której wcale nie pragnie.Jednak gdy 
spotyka Maxona, który naprawdę 
przypomina księcia z bajki, America 
zaczyna zadawać sobie pytanie, czy 
naprawdę chce za wszelką cenę opu-
ścić pałac. Być może życie o jakim 
marzyła wcale nie jest lepsze niż to, 
którego nawet nie chciała sobie wy-
obrazić…

Rywalki to opowieść z księciem i 
księżniczką w roli głównej,elektryzu-
je,zaskakuje i wciąga w swój baśnio-
wy świat.

„Rywalki „to bestsellerowa seria  
wydawana w 30 krajach,a jej tomy 
sprzedawane w  milionach egzem-
plarzy. My zakupiliśmy następujące 
tomy:

”Elita”, ”Następczyni”, ”Jedyna”, 
”Korona”, „Książę i gwardzista”, 
„Królowa i faworytka”.

„Kamerdyner ” 
- Marek Klat,Paweł Paliński i inni
„Kamerdyner” to powieść jakiej 

w Polsce od lat nie było! Świat, któ-
rego już nie ma. Zakazana miłość 
wciągnięta w wir wielkiej historii. 
Losy trzech narodów na przestrzeni 
pięciu dekad. Nieznana, drastyczna 
zbrodnia. „Kamerdyner” to powieść 
napisana z rozmachem, ale też pełna 
małych wzruszeń. Marita – niemiecka 
panienka z dobrego domu. Mateusz 
– kaszubski chłopak, który po śmier-
ci rodziców trafia na wychowanie do 
pruskiego dworu. Ich miłość musiała 
być burzliwa. I była. Tak samo jak 
wielka historia, na której tle się roze-

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

KULTURA
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grała. Narastały konflikty między na-
rodami, wybuchła I wojna światowa 
i kształt Europy uległ zmianie. Pola-
cy mogli wreszcie świętować własną 
niepodległość, ale po krótkim czasie 
mieli znów ją stracić. Kim jestem? – 
to pytanie będzie dręczyć Mateusza 
Krolla przez całe życie. Polakiem, czy 
Niemcem? Synem koniuszego, czy 
jaśnie pana? Bratem pięknej Marity 
von Krauss, czy zakochanym w niej 
Kaszubem? Wraz z nadejściem wrze-
śnia 1939 roku od odpowiedzi będzie 
zależało również jego życie. Romans 
Mateusza i Marity to opowieść nie-
podobna do innych, złożona, pełna 
trudnych wyborów, ulotnych nadziei 
i cierpienia, ale przede wszystkim 
wierna faktom historycznym. Film 
„Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona 
możemy już oglądać w kinach od 21 
września 2018.

„Cudowny chłopak” -R.J.Palacio
I n sp i ru jąca 

i pełna ciepła 
opowieść o przy-
jaźni, rodzinie 
i sile, którą ma 
w sobie każdy 
człowiek.

Wzruszająca 
i jednocześnie 
p r z e z a b a w n a 
opowieść o wal-

ce dziecka z przeciwnościami losu. 
August jest inteligentnym, dowcip-
nym chłopcem i jego życie wyglą-
dałoby pewnie zupełnie inaczej, 
gdyby nie jeden zmutowany gen, z 
powodu którego ma zdeformowaną 
twarz i, zanim skończył 10 lat, mu-
siał przejść 27 operacji. Do tej pory 
patrzył na siebie oczami bezwarun-
kowo kochających go rodziców i sio-
stry. Teraz, gdy idzie do szkoły – od 
razu do piątej klasy – przyjdzie mu 
się zmierzyć ze światem rówieśników 
i starszych uczniów, z ostracyzmem, 
uprzedzeniami, a czasem ze zwy-
kłym chamstwem i podłością. Spo-
tka się jednak również z dobrocią, 
przyjaźnią i wspaniałomyślnością. 
Walcząc o normalność dla siebie, 
mimochodem zmienia życie innych. 
Pozwól,aby odmienił też Twoje!Nie 
oceniaj książki po okładce,a ludzi 
po wyglądzie.

Ekranizacja tej powieści z Julią 
Roberts, Owenem Wilsonem i Ja-
cobem Tremblayem już w kinach od 
początku 2018 roku.

„Skrzywdzona” - Natasha Preston
Scarlett Gar-

ner nie pamięta 
nic sprzed swoich 
czwartych uro-
dzin. Gdy tylko 
próbuje wydobyć 
z pamięci jakieś 
wspomn ien ia , 
ból głowy staje 
się nie do znie-
sienia. Powo-

li więc godzi się z tym, że jakaś jej 
część przepadła na dobre. Kiedy w jej 
szkole zjawia się nowy uczeń, który 
próbuje pomóc Scarlett w odzyskaniu 
wspomnień, dziewczyna zakochuje 
się w nim bez pamięci. Wydaje się, 
że wszystko zmierza w dobrą stronę, 
ale wówczas wypadek samochodowy 
powoduje pojawienie się przebłysków 
dawno zapomnianych wydarzeń. Czy 
na pewno jednak chciałaby je pamię-
tać? Dobrze, że w tym trudnym czasie 
może liczyć na Noaha, który oferuje 
jej takie wsparcie, o jakim marzyła-
by każda z nas. Tylko że powody jego 
zaangażowania stają się coraz bar-
dziej niejasne…

„Kontratyp”-Remigiusz Mróz
W drodze na Annapurnę, jeden z 

najgroźniejszych szczytów na świecie, 
ginie troje polskich wspinaczy. Ekipy 
ratunkowe odnajdują jedynie przy-
sypane śniegiem, poskręcane liny, 
ale nie trafiają na żaden inny ślad 
po grupie. Kilka tygodni później je-
dyna członkini wyprawy pojawia się 
na granicy nepalsko-tybetańskiej, po 
czym zostaje zatrzymana. Polscy śled-
czy przewożą ją do kraju, gdzie ma 
odpowiadać za zabójstwo – okazuje 
się bowiem, że aby przeżyć w gó-
rach, doprowadziła do śmierci swo-
ich towarzyszy. Co wydarzyło się w 
drodze na Annapurnę? I skąd śledczy 
mają dowody obciążające wspinacz-
kę? Oprócz znalezienia odpowiedzi 
na te pytania, Joanna Chyłka musi 
zmierzyć się z własnymi problemami 
i groźbami od człowieka twierdzące-
go, że to on niegdyś zaatakował ją 
kwasem…

„Dziewczyny z Dubaju” -Piotr Krysiak
Cały świat należał do nich. Luk-

susowe jachty, najdroższe hotele, po-
pularne plaże w Dubaju, Cannes czy 
Saint-Tropez. Kolorowe drinki, narko-
tyki i seks. Tak wyglądało życie eks-
kluzywnych prostytutek z Polski. Były 

wśród nich modelki, celebrytki, fina-
listki konkursów piękności, artystki 
Podczas dwumiesięcznego sekswyjaz-
du potrafiły zarobić nawet kilkaset ty-
sięcy złotych. Ich klientami byli nie tyl-
ko biznesmeni czy arabscy książęta, 
ale także polscy artyści i sportowcy. 
Spełniały najbardziej skrywane fan-
tazje seksualne bogatych mężczyzn. 
Nie wszystkie handlowały ciałem na 
własne życzenie. Wszystkie prowadzi-
ły podwójne życie. Miały partnerów, 
mężów i dzieci „Dziewczyny z Duba-
ju” odsłaniają świat dobrze prospe-
rującego i świetnie zorganizowanego 
seksbiznesu. To świat luksusowych 
prostytutek i ich klientów, bezwzględ-
nych i przebiegłych sutenerek. To nie 
jest powieść o miłości. To książka o 
brudnym świecie ekskluzywnego sek-
su, narkotyków i ogromnych pienię-
dzy.To nie jest literacka fikcja...

„Zwyczajna przysługa” -Bell Darcey
Błyskotliwy debiut, połączenie Za-

ginionej Dziewczyny i Dziewczyny z 
Pociągu! Wciągająca historia, w któ-
rej cukierkowe amerykańskie przed-
mieścia ukazują swoją mroczniejszą 
stronę, a idealnie panie domu cho-
wają w swoich szafach niejednego 
trupa... To historia Stephanie, młodej 
wdowy, wychowującej pięcioletniego 
synka i prowadzącej bloga dla mam. 
Jej najbliższą przyjaciółką jest Emily, 
również mama pięciolatka oraz żona 
Brytyjczyka Seana i bardzo zapraco-
wana kobieta sukcesu. Pewnego dnia 
Emily jak zawsze zostawia synka pod 
opieką Stephanie, a sama... znika. 
Stephanie i Sean muszą wspólnymi 
siłami radzić sobie z tą dramatyczną 
sytuacją, przede wszystkim dla dobra 
dzieci. Mijają kolejne dni, a Stepha-
nie jest rozdarta między coraz silniej-
szym uczuciem do Seana a poczu-
ciem, że coś w jego relacji z żoną jest 
bardzo, bardzo nie tak... Tylko czy 
można ufać przeczuciom osoby, któ-
ra skrywa mroczne sekrety związane 
ze śmiercią jej męża i brata? Narra-
cja prowadzona jest naprzemiennie 
z perspektywy kilku bohaterów, jest 
trup, są zwroty akcji i "nikt nie jest 
tym, kim się wydaje"... 

Zapraszamy do biblioteki. Te i 
wiele innych nowości książkowych 
czeka na Ciebie w bibliotece. Wystar-
czy przyjść, wypożyczyć, przeczytać i 
wymienić na inną. Życzymy ciekawej 
lektury.

Ewa Murdza

KULTURA
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ANDRZEJKI DLA KAŻDEGO

MIKOŁAJKI 
JAK Z BAJKI

Andrzejki zawsze obchodzimy przed roz-
poczęciem Adwentu. W ten jeden wyjątko-
wy, listopadowy wieczór organizuje się wie-
czór wróżb. Wielu z nas wierzy, że wróżby te 
mają niezwykłą moc.

Andrzejki to tak naprawdę ostatnia 
okazja do zorganizowania hucznych 
zabaw. Co ciekawe, w Szkocji, której 
patronem jest święty Andrzej, 30 li-
stopada jest świętem narodowym. W 
Centrum Kultury w Łubnicach wieczór 
andrzejkowy postanowiliśmy zorgani-
zować 26 listopada, najpierw dla dzieci 
(wzięło w nich udział 20 osób), potem 
dla dorosłych (35 osób). Rozpoczęliśmy 
od wróżb… Ich pochodzenie nie jest 
do końca znane, choć część badaczy 
jest zdania, że miały one swój począ-
tek już w starożytnej Grecji. Z kolei w 
Polsce pierwsza wzmianka literacka o 
świętym Andrzeju pojawiła się w 1557 
roku za sprawą Marcina Bielskiego. 
Początkowo Andrzejki traktowano bar-
dzo poważnie - wróżby wykonywano 
indywidualnie, w odosobnieniu, a w 
późniejszym czasie zaczęto je organizo-

wać grupowo. Współcześnie są raczej 
niezobowiązującą zabawą, głównie dla 
młodzieży i dorosłych. Najpopularniej-
sza wróżba andrzejkowa to oczywiście 
lanie wosku przez dziurkę od klucza. 
I taką wróżbą rozpoczęliśmy wieczór 
andrzejkowy. Było mnóstwo śmiechu i 
radości. Oprócz lania wosku było wró-
żenie z klucza oraz magiczne liczby. 
Dzieci brały również udział w konkursie 

na najpiękniejszy i najciekawszy strój 
andrzejkowy, jednak żadne dziecko nie 
wyszło bez słodkiego upominku.

Bardzo pozytywnie zaskoczyli nas 
mieszkańcy naszej gminy, którzy licz-
nie przybyli na spotkanie inaugurujące 
Uniwersytet III Wieku. Padło mnóstwo 
pomysłów na kolejne spotkania i de-
klaracje, że chętnie będą uczestniczyć 
w kolejnych przedsięwzięciach, na co 
liczymy!

Aleksandra Stachniak

6 grudnia obchodzimy Mikołajki. 
Święto to kojarzy się nieodłącznie z pre-
zentami zostawionymi przez świętego Mi-
kołaja w bucie lub pod poduszką.

Mikołajki obchodzone są na ca-
łym świecie. Ich patronem jest święty 
Mikołaj, który żył w III wieku naszej 
ery. Pochodził on z bogatej rodziny, 
swój majątek rozdał ubogim i wstą-
pił do klasztoru, a następnie został 
biskupem Miry. Znany był ze swojej 
pobożności i hojności. Legenda na 
jego temat mówi, że w miejscowości, 
w której żył Mikołaj mieszkała pew-
na biedna rodzina. Ojciec miał trzy 
córki, które chciał wydać za mąż, 
ale nie miał dla nich posagu. Biskup 
Mikołaj, gdy się o tym dowiedział, 
pewnej nocy zakradł się do domu 
biedaka i podrzucił pieniądze przez 
komin, inna wersja mówi, że zostawił 
je na oknie. Rano gospodarz odkrył 
podarunek i zastanawiał się skąd się 
wziął. W ten sposób właśnie powstała 
legenda o Świętym Mikołaju ubra-
nym w czerwony płaszcz (początkowo 
płaszcz biskupi i mitrę) roznoszącym 
w nocy prezenty biednym ludziom. 
Przez lata postać świętego zmieniła 

nieco wygląd z biskupa stał się on 
puszystym, starszym panem z dłu-
gą, białą brodą ubranym w ciepły, 
zimowy strój. Taki wizerunek Miko-
łaja powstał dość niedawno, bo w 
1932 r. i stworzył go Fred Mizen na 
potrzeby kampanii reklamowej Co-
ca-Coli. Zabiegi Mizena i kampania 
koncernu odniosły tak duży światowy 
sukces, że wizerunek Mikołaja został 
zmieniony zupełnie i pozostał taki do 
dnia dzisiejszego.

Jednak charakterystyczny czer-
wony kolor jego stroju pozostał oraz 
najważniejsza cecha Mikołaja, czyli 
zwyczaj obdarowywania prezentami 
pod osłoną nocy. Centrum Kultury w 

Łubnicach również odwiedził Świę-
ty Mikołaj, ale zanim się to stało 
dzieci dzielnie uczyły się piosenki 
o Świętym Mikołaju. Same również 
stały się jego ,,pomocnikami”, wy-
konując podczas zajęć manualnych 
opaski z reniferami. Po krótkiej baj-
ce w asyście rodziców dzieci powi-
tały długo oczekiwanego Świętego 
Mikołaja. Na twarzach dzieci malo-
wało się zadowolenie, ale również 
przerażenie. Nieśmiało podchodziły 
do niego, pociągając za długą, krę-
coną brodę. Oprócz paczek miko-
łajkowych wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy i książki w ramach projek-
tu ,,Z książką na start”. 



27NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY



28 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Pięknie Żyć


