
 

Nasi lokalni aktywiści

Przegląd lokalnych 
przedsiębiorstw

A także ciekawe dodatki - w tym numerze NOTES EKONOMISTY!
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W TYM NUMERZE:
Bezrobocie - nasz palący problem

Wywiad z wójtem

NUMER I Kwiecień 2013 

Ekonomiczna Gazeta Młodych 
MIESIĘCZNIK GMINY ŁUBNICE



LATO NA MARSZOWĄ NUTĘ

Od kilku lat w Dzietrzkowicach gm. Łubnice odbywa się  wyjątko-
wy festyn , wyjątkowy bo z udziałem wielu orkiestr z różnych za-
kątków Polski. W tej przepięknej miejscowości  4 sierpnia 2013r. 

spotka ją się orkiestry m. in.
z Łomnicy, Tarnowskich Gór, Milówki, Ogrodzieńca, Pułtuska, za-
przyjaźnionych Łubnic oraz gospodarze- Dzietrzkowice. Orkie-

stry prezentują swoje umiejętności, a także bawią tłumne rzesze 
wiernych słuchaczy muzyką rozrywkową, a także marszy w  dość 
niecodziennym wykonaniu. Można także zobaczyć występy mażo-

retek. Każdy znajdzie coś dla siebie.
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Spis treści

„Ekonomia nie może być wyrzucona 
do klas szkolnych i biur statystycz-
nych, nie może być nauką ezoterycz-
ną. Jest to filozofia ludzkiego życia 
i ludzkiej aktywności, odnosi się 
ona do każdego i do wszystkiego.”  
      

Ludwig Heinrich Edler von Mises

W myśl tych słów chcemy zaprezento-
wać Wam nasz pierwszy numer mie-
sięcznika „Na Wylot”. Mamy bowiem 
wrażenie, że tematyka ekonomiczna 
jest zaniedbywana w lokalnej prasie. 
Chcąc wypełnić tą lukę zachęcamy do 
studiowania artykułów poruszających 
tematy społeczno-gospodarcze od-
zwierciedlające to co naprawdę dzieje 
się u Nas, w naszej niewielkiej gminie. 
Znajdziecie tu wywiady z przedstawi-
cielami lokalnych władz, reportaże do-
tyczące istotnych spraw z życia gminy, 
ciekawe dodatki. Życzymy więc miłej 
lektury i zachęcamy do zapoznawa-
nia się z kolejnymi numerami gazety! 

Redakcja „Na Wylot”
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 W dniu 14.02.2013r. razem ze wszystkimi 
uczestnikami projektu „Na własne konto” odwiedzi-
liśmy przedsiębiorstwo drukarnicze w Ludwinowie. 
Zostaliśmy oprowadzeni po firmie przez właściciela 
- pana Dariusza Zyśka, który nam wszystko dokład-
nie wytłumaczył. Drukarnia NESTORpack powstała 
w 1997r. W początkowym okresie funkcjonowania 
firma świadczyła usługi w zakresie małej poligra-
fii (drukowała wizytówki, zaproszenia ślubne itp.), 
budowy stron Internetowych oraz obsługi technicz-
nej systemów komputerowych. Pierwszą inwestycją 
zrealizowaną w tym kierunku był zakup maszyny 
offsetowej, sztancującej oraz składarko-sklejarki. 
Dokonana inwestycja okazała się trafna – wzrost 
klientów oraz wolumeny zamówień zdecydował o 
specjalizacji firmy w tym kierunku. Dla zapewnie-
nia wysokiej jakości produktu firma sięga po coraz 
to nowsze, lepsze i bardziej wydajne technologie. 

 
 Drukarnia dysponuje nowoczesnym i wy-
dajnym parkiem maszynowym pozwalającym 
sprostać wysokim wymaganiom klientów. Dział 
introligatorni tworzy finalny produkt odpowiada-
jący najwyższym standardom, zarówno jakościo-
wym jak i terminowym. Przedsiębiorstwo oferuje 
szeroką gamę produktów wytworzonych z tektury 
(m.in. opakowania, etykiety, plakaty i kalendarze).
 Zapotrzebowanie na opakowania w gminie 
Łubnice przyczyniło się do tego, że pan Dariusz po-
stanowił zająć się takim właśnie biznesem. Jak dowie-
dzieliśmy się od właściciela, w obecnym roku ma dojść 
do poważnej inwestycji w maszynę firmy „MANro-
land”, dzięki której przedsiębiorstwo będzie mogło 
się dalej rozwijać. Najbardziej fascynujące jest to, że 
odpady nie zanieczyszczają środowiska, tylko wyko-
rzystywane są np. do produkcji papieru toaletowego.

Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

Na ogół w dużych miastach istnieją różne-
go rodzaju drukarnie i hurtownie. Jak się 
okazuje – nawet na wsi rozwija się i działa 
przedsiębiorstwo, drukujące opakowania 
- ,,NESTORpack”, którego właścicielem 

jest pan Dariusz Zysiek.

NESTORpack

OPAKOWANIE - NAJWAŻNIEJSZA 
CZĘŚĆ PRODUKTU Artykul

konkursowy
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 Pomysł wziął się stąd, że w Łubnicach funk-
cjonowało i funkcjonuje do dziś, przedsiębiorstwo, 
które musiało z bardzo daleka sprowadzać pudełka 
na swoje produkty. A ze względu na to, że właściciele 
znali pana Dariusza, zapytali go czy nie rozwinąłby 
czegoś takiego. Po długich przemyśleniach pan Zy-
siek rozwinął przedsiębiorstwo, które bardzo dobrze 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego. „Przedsiębiorstwo 
to nic łatwego, jest to myślenie 24 godziny na dobę, a 
czasami nawet jest tak, że budzę się w nocy i nie śpię do 
samego rana rozmyślając o firmie” - mówi właściciel.
 Dzięki projektowi ,,Na własne konto” i wi-
zycie w drukarni ,,NESTORpack” poznaliśmy dużo 
pojęć ekonomicznych i mogliśmy w ciekawy sposób 
spędzić tegoroczne ferie. Tak wspaniałych emocji jako 
młodzi przedsiębiorcy doświadczyliśmy dzięki pani 
Iwonie Chadryś- wicedyrektor Publicznego Gimna-
zjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz pani 
Paulinie Kowalskiej – studentce SGH w Warszawie.       

Tekst: Miłosz Grabarz
Zdjęcia: Marcelina Błach

Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

R E K L A M A
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Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

INWESTOWANIE -
SPOSÓB NA DOBRZE PROSPERUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO

NA WYLOT: Dzień dobry!

J. Błach: Witam!

NW: Jesteśmy członkiniami zespołu redakcyjnego ,,NA WY-
LOT” – naszej młodzieżowej gazety ekonomicznej. Czy mógł-
by Pan odpowiedzieć na kilka pytań?

J.B: Proszę bardzo.

NW: Skąd wzięła się nazwa firmy?

J.B: Jedna z kilku firm, w których wcześniej pracowałem nosiła 
nazwę: ,,Pracownia Pomiarów Geodezyjnych”. Na jej wzór 
wymyśliłem nazwę swojej.

NW: W którym roku rozpoczął Pan swoją działalność?

J.B: Swoją działalność rozpocząłem w 2000 roku. Zatem pro-
wadzę ją już dwanaście lat. 

NW: Czym konkretnie zajmuje się Pana firma?

J.B: Firma zajmuje się pracami geodezyjnymi, na które jest 
zapotrzebowania w powiecie wieruszowskim. Są to między 
innymi: mapy do celów projektowych, tyczenie i usługa inwe-
stycji budowlanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, 
mapy numeryczne.

NW: Czy lubi Pan swój zawód?

J.B: Tak. Jeszcze w szkole podstawowej interesowały mnie

Proces powstawania przedsiębior-
stwa ma różny przebieg. Czasem mo-
bilizacją do działania  są redukcje w  
miejscu pracy, a czasem to po prostu 
realizacja już wcześniej ustalonego 
planu. Samo założenie firmy nie wy-
daje się być skomplikowane, ale dba-
nie o jej ciągły rozwój jest procesem 
niezbędnym by osiągnąć sukces.  O 
początkach działalności oraz zaletach 
samozatrudnienia rozmawiamy z 
Panem Jerzym Błachem właścicielem 
firmy „Pracownia Geodezyjna”.

Geodezyjne obszary

Na początku był palik i sznurek...

Pomiary tachimetryczne – począwszy od lat 
dziewięćdziesiątych używa się tachimetrów 
elektronicznych z automatycznym pomiarem 
odległości. 
Na zdjęciu tachimetr TOPCON GTS 105N, 
Łubnice ul. Łąk

Również na statywie, ale pomiar statyczny 
osnowy techniką GPS. Celem pomiaru jest 
nadanie współrzędnych geograficznych oraz w 
określonym układzie współrzędnych konkret-
nemu punktowi osnowy geodezyjnej. Technika 
kosmiczna na łonie natury w malowniczej 
scenerii. 
Na zdjęciu wieś Żelazo w gminie Galewice – 
pomiar powykonawczy wodociągu.

Artykul
konkursowy
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Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

przedmioty ścisłe: matematyka, a szczególnie geometria. Za-
chwycały mnie również ręcznie robione mapy. Widząc niejed-
nokrotnie pracę geodetów, byłem ciekaw w jaki sposób powsta-
je mapa. Robię więc to, co lubię.

N.W: Jak jest geneza powstania pana firmy? Jak to się stało, że 
zdecydował się Pan na taki krok?

J.B: Na skutek likwidacji ,,Wojewódzkiego Biura Geodezji i 
Terenów Rolnych w Łodzi” w filii w Wieruszowie, geodeci 
zostali pozbawieni miejsc pracy. Aby kontynuować pracę w tym 
zawodzie postanowiłem otworzyć własną działalność. Czas na 
rozpoczęcie nie był zbyt pomyślny, ale dla mnie wówczas po-
nad sferę materialną liczyło się to, iż lubiłem swoją pracę oraz 
wierzyłem, że tak jak wielu innych kolegów, ja również poradzę 
sobie z prowadzeniem firmy.

NW: Czy wtedy nie pomyślał Pan, że jednak lepiej jest być 
podwładnym. Wiadomo przecież, że przedsiębiorca przez 24 
godziny na dobę rozmyśla, jak zwiększyć wydajność firmy, 
jakie innowacje mogą mu w tym pomóc lub w co zainwestować 
aby nie stracić?

J.B: Będąc pracownikiem, człowiek ogranicza się do wykony-
wania poleceń. Ja lubię stawiać wyzwania przed sobą i dlatego 
też byłem w stanie z zaangażowaniem nie poddać się w czasie, 
kiedy ludzie i okoliczności niekoniecznie byli mi przychylni. 
Innowacyjnością był zakup tachimetru elektronicznego, oraz 
podstawowych narzędzi pracy. Kolejnymi krokami to nie zamy-
kanie się na konkretny zakres prac, co pozwoliło jeszcze szerzej 
poznać różnorodność prac i zagadnień geodezji. Po sześciu 
latach działalności kupiłem nowoczesny tachimetr. Dwa lata po 
tym przyszedł czas na wyposażenie biura w pierwszy jak dotąd 
w powiecie odbiornik GPS. Inwestowanie w firmę oparte było 
jak dotąd nieco intuicją, że nowoczesny sprzęt pozwoli na sie-
bie zapracować. Nic jednak nie jest w stanie zastąpić człowieka 
i największą inwestycją jak dotąd jest ciągłe inwestowanie w 
siebie. 

NW: Więc nigdy nie pomyślał Pan o próbie podjęcia pracy w 
innym zawodzie? Wolał Pan robić to, co Pana fascynuje?

J.B: Są oczywiście pokusy zmiany zawodu. Rozmyślania takie 
dyktuje twarde życie, gdzie najbardziej liczy się pieniądz. 
Zdobyta w ciągu dwudziestu lat wiedza, doświadczenie oraz 
fascynacja zawodem jak dotychczas nie zdołała ulec pokusom 
zmiany profesji.

 Dzięki technice GPS czas wskazania 
punktu krótszy niż jego odkopanie. Na 
zdjęciu odszukana rurka drenarska, głę-
bokość ok. 1 metr pod powierzchnią.
Wieś Podbolesławiec – rurka stabilizo-
wana w 1927 roku.

Pomiar GPS-em wykorzystywany w tym przy-
padku do wyznaczania wykopów pod funda-
menty budynku. Instrument działa w trybie 
jednoosobowym co ułatwia i znacznie skraca 
pomiary. Antena GPS Trimble 5800. 
Wieś Andrzejów gminie Łubnice.

Dzięki technice GPS czas wskazania punktu 
krótszy niż jego odkopanie. Na zdjęciu odszu-
kana rurka drenarska, głębokość ok. 1 metr pod 
powierzchnią.
Wieś Podbolesławiec – rurka stabilizowana w 
1927 roku

Pomiary wykonuje się również na bieżąco pod-
czas wykonywanych prac instalacyjnych.
Na zdjęciu przyłącze nawaniacza gazu ziemnego 
średniego ciśnienia. 
Lokalizacja Bogdańczowice gmina Kluczbork.
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Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

NW: Czy zatrudnia Pan kogoś?

J.B: Obecnie firma jest jednoosobowa.

NW: Czy ma Pan jakąś konkurencję w okolicy?

J.B: Tak. W okolicy są również biura świadczące podobny 
zakres usług.

NW: Jakie są Pana plany na przyszłość?

J.B: Jeżeli chodzi o firmę to przewiduję w dogodnym czasie 
wymianę sprzętu na nowocześniejszy, który będzie w stanie 
jeszcze bardziej poprawić czas i dokładność pomiarów.

NW:  Dziękujemy serdecznie za wywiad. Życzymy dalszych 
sukcesów w prowadzeniu firmy. Do widzenia!

J.B: Również dziękuję i także życzę sukcesów młodym ekono-
mistom.  Do widzenia!

Tekst: Marcelina Błach, Patrycja Grela
Zdjęcia: Jerzy Błach 

 Dzięki technice GPS czas wskazania 
punktu krótszy niż jego odkopanie. Na 
zdjęciu odszukana rurka drenarska, głę-
bokość ok. 1 metr pod powierzchnią.
Wieś Podbolesławiec – rurka stabilizo-
wana w 1927 roku.

Czasem zdarzają się niespodzianki. Uwidocz-
nione na zdjęciu od prawej: odkryte przewody 
wysokiego napięcia (w miejscu innym niż ozna-
czono na mapach), w niebieskich „Arotach” 
osłonięte przewody telefoniczne, jako ostatnie 
czerwone nowopołożone przewody wysokiego 
napięcia. W tle ułożony krawężnik i maszyny 
budowlane. 
Lokalizacja Wieruszów ul. Bolesławiecka pod-
czas przebudowy drogi powiatowej.

A po pomiarach są również chwile bez kurzu i 
pośpiechu.
Oczko wodne wieś Kaski gmina Galewice tuż 
obok Strugi Węglewskiej..

Nasz zakład wykonuje usługi w zakresie:

 przerabianie przyczep samochodowych
 sztywnych na wywrotki, 

 wykonywanie i montaż konstrukcji więźby
 dachowej metalowej, 

 wykonuje usługi wg pomysłów
 zleceniodawców

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek - Sobota od 6:30 do 17:30

KONTAKT Z FIRMĄ:

Tel.: 695 587 703
608 779 587

(62) 78 47 903

R E K L A M A
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Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

 W gospodarce gminy Łubnice dominuje 
rolnictwo.  Niestety zdecydowana większość  go-
spodarstw jest mało obszarowa i prowadzi eksten-
sywną hodowle,  co w połączeniu z niską specjali-
zacją i słabą wydajnością, uniemożliwia osiąganie

satysfakcjonujących dochodów. Od 1 maja 2004r. po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej stopniowo i sys-
tematycznie dochodzi do scalania gruntów rolnych. 
Właściciele drobnych gospodarstw przekwalifikowu-
ją się i podejmują   własną działalność gospodarczą. 
To właśnie dzięki wsparciu ze strony Wspól-
noty, osoby nieaktywne zawodowa, bądź też 
osoby dążące do samozatrudnienia, zaryzyko-
wały otwarcie własnej firmy. Pojawiły się w na-
szej gminie salony kosmetyczne, salony fryzjer-
skie,  sklep o profilu rolniczym, a także firma 
zajmująca się produkcją odzieży dziecięcej. Poza 
tym dofinansowanie z UE na zakładanie działalno-
ści pozarolniczej, zmobilizowało wielu rolników do 
inwestycji, które umożliwiły im wykonywanie różno-
rodnych usług takich, jak odśnieżanie czy rozładunek. 

HANDEL I TRANSPORT – WIODĄCA 
GAŁĄŹ ŁUBNICKIEJ GOSPODARKI
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Jak widać na załączonym wykresie dominującą sekcją jest handel i transport

Artykul
konkursowy
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Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

Liczba powstałych przedsiębiorstw
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Jak Widać na załączonym wykresie im  większa miejscowość tym więcej powstaje przedsiębiorstw. Dane: 
Diagnoza Powiatu Wieruszowskiego

3%
14%

8%
8%

2%
4%3%4%27%

11%

2%
14%

Rodzaje działalości gospodarczej 
wyrażone w procentach

Gastronomia Transport Instalacje

Usługi budowlane Stolarstwo Usługi mechaniczne

Ślusarstwo fotografia handel

Usługi rolnicze Medycyna inne

Zestawione dane wskazują jed-
nak przede wszystkim na rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie 
handlu, transportu i usług rolni-
czych. Wzrost przedsiębiorczości 
w latach 2004-2012 nie jest wy-
starczający w stosunku do licz-
by osób w wieku produkcyjnym. 
Bezrobocie rejestrowane nie obej-
muje ukrytego bezrobocia na wsi, 
które nadal jest poważnym pro-
blemem na naszym terenie. Licz-
ba miejsc pracy szczególnie w za-
wodach poza rolniczych jest nadal 
zbyt mała w stosunku do potrzeb. 

Mamy jednak nadzieję, że pomimo tego, że gospodarka w obecnym czasie nieco przyhamowała, to nie 
zniechęci mieszkańców gminy do zakładania nowych przedsiębiorstw  i samorozwoju. Bo dzięki temu nasza 
mapa przedsiębiorczości może ciągle się poszerzać, dając nam nadzieję na lepszą przyszłość.

Opracowanie: Anita Otorowska, Dawid Ciećka, Paulina Ciećka, Grażyna Kowal, Rita Mamzer

Maxygen - przykladowe sposoby krzyżowania 

DUROC
+

Locha F1

DUROMAX
+

locha F1

Zużycie paszy (kg/kg m-c): 
Przyrost: (g/dzień)
Mięsność: (%)
Dni od urodz. do sprzedaży:

PIXEL
+

PBZ (Landras)

PIETRAIN
 BELGIJSKI

+
locha F1

2,5 - 2,55
820 - 840
61,5 - 67,0
158 - 165

2,48 - 2,52
840 - 880
59,5 - 61,5
152 - 160 

2,45 - 2,55
850 - 910
58,5 - 61,0
150 - 155

2,4 - 2,45 
870 - 940 
57,5 - 59
145 - 152

tucznik tucznik tucznik tucznik

“MAXYGEN”  
Andrzejów, ul. Wrocławska 43

98-432 Łubnice;
Tel./fax.: (62) 78 36 693

e-mail: maxygen@maxygen-dudek.eu   web: www.maxygen-dudek.eu

SPRZEDAJEMY WYNIKI A NIE OPOWIEśCI

R E K L A M A
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Na Wylot- Wieści z lokalnego rynku

MAXYGEN – FIRMA DOSTOSOWANA DO POTRZEB 
LOKALNEGO RYNKU

Przedsiębiorstwo Maxygen zajmuje się szczególną gałęzią działal-
ności rolniczej, ponieważ pozyskuje i obrabia nasienie knurów, prze-

znaczane do inseminacji loch
 W marcu 2004 roku Pan Michał Dudek za-
łożył firmę Maxygen, która znajduj się w Andrze-
jowie. Główną jej działalnością jest produkcja oraz 
sprzedaż nasienie knurów. Przedsiębiorstwo Maxy-
gen swoja nazwę wzięło od maksimum genetyki, co 
znaczy, że priorytetem dla firmy jest sprowadzenie 
najlepszych knurów, by pozyskiwane nasienie było 
najwyższej jakości. Pomysł założenia takiej działal-
ności gospodarczej zrodził się podczas odbywane-
go przez Pana Michała stypendium w Danii. Dziś 
Pan Michał prowadzi firmę wspólnie ze swoja żoną 
Sylwia Dudek oraz zatrudnia 14 pracowników. Na 
początku działalności utrzymywano tam 6 knurów, 
a dzisiaj liczba  ta przekracza 100 zwierząt.  Uzy-
skaliśmy również informacje, że założenie firmy 
było bardzo trudne, gdyż nie było do tego przysto-
sowanych przepisów, ponieważ istniejące zakłady 
były tylko państwowe. „Zapoczątkować firmę było 
trudno, ale i teraz nie jest łatwo utrzymać jej dzia-
łalność, gdyż znacznie spadła ilość loch. Inną trud-
nością jest duża konkurencja. Pozyskiwany dochód 
jest znacznie mniejszy niż na początku działalności 
– mówi właścicielka - a koszty produkcji i zakupu 
zwierząt są coraz to większe.” Chcąc poprzeć swoja 
wypowiedź liczbami Pani Sylwia dodaje, iż za za-
kup jednego knura trzeba zapłacić od 3 tysięcy zło-
tych do 3 tysięcy euro! Pomimo tak wysokich cen 
zakupu, każde ze zwierząt jest użytkowane przez 
określony  czas, który wynosi  od jednego roku do 
maksymalnie 3 lat. Zwierzęta są sprowadzane z za-
granicy, ponieważ Pan Dudek przywiązuje bardzo 
dużą uwagę do wartości hodowlanej tych zwierząt, 
podkreślając, że zwierzęta muszą wnosić dużo ko-
rzystnych cech do polskiej hodowali.  Najważniej-
sza jest zdrowotność knura, gdyż niedopuszczalne 
jest przekazywanie chorób z nasieniem. „Niesie to 
ze sobą duże konsekwencje” – dodaje właściciel. 
Ponad to by zachować wysoką jakość produktu przy 
zwierzętach obowiązuje duży rygor sanitarny.  W 
tym celu liczba osób zajmująca się knurami została 
ograniczona do 2 pracowników. Zatrudnione są tak-
że dwie osoby  zajmujące się pracą w laboratorium. 

Jest to zajęcie trudne a  zarazem bardzo odpowie-
dzialne, ponieważ wymaga dużej dyscypliny, higie-
ny i wysokiej jakości produktu. Pani Sylwia – wła-
ścicielka firmy podkreśla, że na produkt  ich firmy 
jest zapotrzebowanie wyłącznie na wsi, albowiem 
głównymi odbiorcami są indywidualne gospodar-
stwa, jak również duże fermy przemysłowe. Ponie-
waż działalność firmy ma zasięg ogólnokrajowy, 
to  dowożenie nasienia do dużych klientów jest dla 
właścicieli bardzo ważnym aspektem ekonomicz-
nym. Z tego względu logistyczne rozplanowanie 
tras dla kierowców odpowiedzialnych za dostarcza-
nie nasienie odbiorcom, jest istotnym elementem 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Pan Michał tak uparcie dążył do rozwoju swojej 
firmy, że potrafi  zdobyć odbiorców nasienia na-
wet poza granicami naszego kraju, co jest napraw-
dę dużym osiągnieciem, gdyż należy spełnić sze-
reg  wymagań weterynaryjnych w kraju, do którego 
produkt jest wysyłany.  Jak dowiedzieliśmy się i co 
warto podkreślić, oprócz Maxygenu, żadna inna fir-
ma zajmująca się produkcją nasienia w Polsce nie 
eksportowała swojego produktu. Świadczy to o 
profesjonalizmie i wysokich aspiracjach rozwojo-
wych firmy. Państwo Dudek  dążąc do ciągłego pro-
gresu rozszerzyli swoją działalność  i dziś oprócz 
centrum pozyskiwania nasienia, funkcjonuje rów-
nież punkt paszowy w Łubnicach. W punkcie tym 
sprzedawane są pasze i  koncentraty niezbędne do 
hodowli zwierząt. Oprócz tego firma Państwa Du-
dek oferuje rolnikom kursy inseminacji, dzięki cze-
mu mogą oni wykonywać ten zabieg samodzielnie.
Cały wywiad Pani Dudek podsumowała słowa-
mi: „Dzisiaj rolnictwo jest jedna wielką ekono-
mią. Rolnik powinien być chemikiem, ekonomi-
stą  i spryciarzem, żeby przetrwać.” Jak twierdza 
właściciele firmy Maxygen, gmina Łubnice jest 
jedną z niewielu tak bardzo rozwiniętych rolniczo 
gmin. Branża ta jest na bardzo wysokim poziomie, 
dzięki czemu firma trwale wpisała się w lokalny 
rynek przedsiębiorstw i ma szanse na dalszy roz-
wój i progres, czego życzy redakcja „Na Wylot”. 

Tekst: Joanna Dziekan, Karol Dziekan, Wojciech Sroka
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BEZPAŃSKIE PSY 
JEDEN Z WIĘKSZYCH PROBLEMÓW 

ŁUBNICZAN

Na Wylot- Co nas dotyka - co nas interesuje

 Mieszkańcy Łubnic coraz częściej skarżą się 
na zagrożenie, jakie jest spowodowane agresywnymi, 
bezdomnymi psami, lecz pomimo tego nikt nie chce 
i nie ma zamiaru interweniować. Nawet kilkadziesiąt 
bezpańskich psów może biegać po naszej małej wio-
sce i po jej okolicach. Zwierzęta nie wzięły się zni-
kąd. Wcześniej na pewno każdy pies miał właściciela. 
Za „czworonożnych 
przyjaciół” jest od-
powiedzialna gmina, 
która nie reaguje w 
tym kierunku. Nie 
wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę z tego, 
że organ władzy za-
wiadamiając odpo-
wiednie służby, które usuną tego psa, musi za to zapła-
cić z naszych podatków. Dlatego nie tylko gmina, ale 
sami właściciele powinni wykazać się odpowiedzial-
nością za swojego pupila, nie narażając siebie ani gmi-
ny na koszty. Mimo licznych apeli mieszkańcy dalej 
borykają się z tym problemem sami. „Urząd gminy 
nic nie robi, chociaż za tą sytuacje odpowiada. Może 
liczą na to, że kundle nie zrobią nikomu nic złego… 
do pierwszej tragedii.” – mówi jedna z mieszkanek. 

Biegające psy stanowią również zagrożenie dla 
dzieci idących do szkoły. 
„Boję się, że moje dziecko, 
uciekając przed zwierzaka-
mi, może wpaść wprost pod 
samochód, tylko przez to, 
że urząd nie potrafi odpo-
wiednio zareagować.”– wy-
powiada się jedna z matek. 
Któregoś dnia może dojść 

do tragedii i kto wtedy weźmie za nią od-
powiedzialność? Czyżby władze gminy?

Tekst: Katarzyna Kaleta, Miłosz Grabarz
Zdjęcie: Internet

Nawet kilkadziesiąt 
bezpańskich psów 

może biegać po       
naszej małej wiosce i 

po jej okolicach

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !

 Zapewne w Waszych wsiach błąka się wiele 
zwierząt, które z jakiegoś powodu nie maja domu. Spo-
wodowane jest to nieodpowiedzialnością lub brakiem 
zainteresowania ze strony opiekuna. Ludzie porzucają 
bezbronne psiaki czy tez kotki przy drogach, koło lasów 
lub w rowach, pozostawiając je na okrutna pastwę losu.

Niektórym z nich, po wielu trudach udaje się trafić 
do miejsc zamieszkanych przez ludzi i oczekując 
pomocy, błąkają się od domu do domu. Niektó-
rzy okażą się dobroduszni i przygarną je do siebie, 
lecz inni nie zwracają na nie większej uwagi i prze-
chodzą obok nich bez żadnego zainteresowania. 
Nierzadko dobroczyńcami są małe dzieci, które 
kochają zwierzątka i proszą własnych rodziców o 
przygarnięcie porzuconego kotka czy pieska.    
Nie bądźcie obojętni takim wydarzeniom. Pewnie 
każdy pragnie mieć swojego ulubieńca. Patrząc na 
zagłodzone, porzucone stworzonko, które przecież 
niczemu nie zawiniło, które musi zginąć z głodu lub 
pod kołami samochodu przez głupotę nieodpowie-
dzialnego właściciela, powinniśmy zareagować.      

R E K L A M A
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Na Wylot- Co nas dotyka - co nas interesuje
Jeśli nie macie miejsca w domach możecie od-
dać zwierzątko do schroniska, lub oddać malca 
pod opiekę starszej pani, którą z niewiadomych 
przyczyn nikt się nie zajmuje lub nie ma niko-
go bliskiego. Z pewnością sprawi to radość inne-
mu człowiekowi, który nareszcie może stać się dla 
kogoś ważny nawet, gdy chodzi o małego pieska.
         Takie zwierzęta czekają na waszą pomoc! Te 
stworzonka przygarnięte i obdarzone waszym ciepłym 
serduszkiem i dobrym uczynkiem odwdzięcza się i 
staną się waszymi oddanymi, małymi przyjaciółmi.

Pies może dać wiele radości i być naprawdę wiernym przyjacielem

Tekst: Anita Otorowska
Rysunek: Anita Otorowska
Zdjęcia: Internet

SZANSA NA SUKCES – JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY?

 Szukając odpowiedzi na py-
tanie w czym tkwi problem bezro-
bocia, spotkałam szereg osób re-
prezentujących zupełnie odmienne 
sytuacje życiowe, gdzie w tle poja-
wia się właśnie bezrobocie. Opo-
wiadając swoją historię mniej lub 
bardziej świadomie naprowadza-
li mnie na konkluzje tego zagad-
nienia. Szukajcie a znajdziecie…

 Ważnym problemem lokalnym w naszej gminie jest bezrobocie. Dotyczy ono zarówno młodych jak i 
starszych mieszkańców. W tej sprawie udałam się do wójta Gminy Łubnice – pana Henryka Cioska. Podczas 
rozmowy uzyskałam istotne informacje na ten temat. Wójt powiedział,: ,,My staramy się robić wszystko, co 
możliwe, aby przeciwdziałać temu problemowi. Organizowane są różne warsztaty i kursy, np. ,,Indywidualne 
Poradnictwo Zawodowe i Psychologiczne.” Wójt zapewnił mnie także o tym, że aranżowane są kursy pod-
noszące kwalifikacje zawodowe, dzięki którym osoby poszukujące pracy stają się bardziej konkurencyjne 
na rynku pracy. Zważywszy na okoliczne przedsiębiorstwa, są to kursy umożliwiające uzyskanie uprawnień 
do wykonywania takich zawodów jak tapicer, handlowiec, operator wózków widłowych. Pan Ciosek mówił: 
,,Jesteśmy bardzo otwarci na rozwój przedsiębiorstw licząc na to, że chociaż część ludzi bezrobotnych będzie 
mogła podjąć pracę”. Chcąc naświetlić problem bezrobocia z innej strony przeprowadziłam rozmowy z 
osobami, nie mającymi zatrudnienia z różnych przyczyn. Podczas tych rozmów poznałam kilka osób i mogę 
stwierdzić, że są to ludzie w różnym wieku i z różnym wykształceniem. Obserwowanie sytuacji panującej 
na rynku pracy daje nam dużo do myślenia. My młodzi ludzie musimy się bardzo dobrze zastanowić, zanim 
podejmiemy tak ważną decyzję, jak wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Korzystając z targów edukacyjnych 
organizowanych przez szkoły zapoznajemy się z kierunkami dalszej nauki. Nauczyciele doradzają nam jaki 
zawód wybrać, jednak po ukończeniu danego kierunku nie zawsze mamy możliwość zdobycia miejsca pracy. 
Często młodzi ludzie, kończąc studia i mając bardzo wysokie wykształcenie, mają większe szanse na znale-
zienie pracy, wyjeżdżając do dużych miast lub nawet poza granice naszego kraju. Tak było z jednym z moich 
rozmówców, który stwierdził, że nawet ukończenie wyższej uczelni, nie gwarantuje znalezienia dobrze płat-
nej pracy. „Ja musiałem zaniżyć swoje kwalifikacje i schować ambicje do kieszeni, bo po powrocie na prowin-
cję, niestety pracy związanej z moim wykształceniem nie znalazłem. Teraz myślę, żeby wyjechać za granicę.”

Artykul
konkursowy
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Na Wylot- Co nas dotyka - co nas interesuje

 Potwierdza jednak moje słowa, dotyczące wyboru szkoły średniej. Zauważa, że: „Wybór szkoły to 
jedna z ważniejszych decyzji w życiu, oprócz tego trzeba być cały czas aktywnym. Starać się uczestniczyć w 
różnych przedsięwzięciach, podróżować. To zwiększa szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.”
Nasza gmina oraz powiatowy urząd pracy w Wieruszowie chcą pomóc ludziom bezrobotnym, orga-
nizują kursy i szkolenia, by ludzie po ich ukończeniu mieli większą możliwość zatrudnienia. Pew-
na kobieta, z którą udało mi się porozmawiać opowiedziała o swojej sytuacji: „Byłam bezrobot-
na przez ponad 15 lat. Kilka lat temu skorzystałam z kursu organizowanego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Właśnie zostałam skierowana przez Urząd Pracy na staż w zawodzie jaki zdo-
byłam na kursie. Takie rzeczy są potrzebne i pomagają wejść osobą bezrobotnym na rynek pracy.”
Poszukując ludzi aktywnych na rynku pracy natknęłam się na osoby, które zdecydowały się na założe-
nie własnej działalności gospodarczej. Dowiedziałam się, że spora część z nich nie zrobiłaby tego, gdyby 
nie pomoc uzyskana z  funduszy oferowanych przez odpowiednie urzędy. Młodzi ludzie nie mają wystar-
czającego kapitału na założenie przedsiębiorstwa. Boją się zaryzykować i rozpocząć własną działalność.
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Dane: Diagnoza Powiatu Wieruszowksiego

Na rozmowę ze mną zgodził się również mężczyzna około czterdziestki, który większość swojego zawo-
dowego życia spędził pracując w kopalni węgla. Kopalnia ostatnio została zamknięta, a mężczyzna stracił 
pracę. Powiedział mi, że: „Moje życie totalnie się zmieniło, nie jestem przygotowany do wykonywania innej 
pracy niż ta, którą miałem do tej pory. W moim wieku nie łatwo jest zdobyć nowy zawód i znaleźć pracę.” 
Niestety zgadzam się, z wypowiedzią mojego rozmówcy, bowiem dane dowodzą, że szanse na zdobycie pra-
cy maleją z wiekiem. Wydawało by się, że wiek powinien być atutem przy poszukiwaniu pracy, gdyż wiąże 
się to z większym doświadczeniem pracownika. Jednak część pracodawców uważa, że pracownicy w wieku 
„40+” to osoby mniej wydajne oraz częściej korzystające ze zwolnień lekarskich. Nie można jednak zapo-
minać, że są to przede wszystkim ludzie z ustabilizowanym życiem, rozważni i sumienni, co zdecydowanie 
przemawia za ich zatrudnieniem. Wydaje się więc, że mimo dużego bezrobocia, osoby nim dotknięte powin-
ny korzystać, ze wszystkich możliwych form pomocy. Każdy człowiek przy użyciu odpowiednich narzędzi i 
metod jest w stanie zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie wybranego celu. Pomimo wielu czarnych scena-
riuszy, przedstawianych w mediach przez licznych ekonomistów, nie można poddawać się na starcie. Trzeba 
bacznie obserwować rynek pracy, nieustanie inwestować w siebie, by nie dać się zaskoczyć realiom. Trafne 
jest przy tym stare przysłowie, które mówi: „Gdzie praca, pilność na straży, tam bieda wejść nie waży”.

Tekst: Asia Dziekan, Karol Dziekan
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Na Wylot- Co nas dotyka - co nas interesuje

Co dalej...?

 W dzisiejszych czasach młodzież coraz czę-
ściej boryka się z problemem wyboru szkoły śred-
niej, ponieważ w natłoku informa-
cji i rozbieżnych ocen płynących z 
różnych źródeł, trudno jest podjąć 
właściwą i słuszną decyzje. Poza 
tym wybór ten jest tym bardziej 
problematyczny, gdyż część z nas 
jeszcze nie wie co zamierza robić 
w życiu, a ten wybór decyduje o 
naszej przyszłości. I dlatego nale-
ży się poważnie zastanowić, co tak 
naprawdę nas interesuje, do czego 
chcemy dążyć. Często ignorujemy nasze pasje i ma-
rzenia i zamiast tego kierujemy się wyborem naszych 
znajomych czy rodzeństwa, zapominając o tym, co 
dla nas będzie najlepsze. Rozpoznanie własnych ta-
lentów to ważny etap w naszym życiu, dlatego jeśli 
czujemy powołanie do zajęć manualnych na przy-
kład fryzjerstwa czy mechaniki, to warto wybrać 
kształcenie zawodowe. Pozwoli to szybko uzyskać 
wykształcenie, które ułatwi rozwój w przyszłości. 

Musimy pamiętać także o uwzględnieniu cech na-
szego charakteru, które są istotnym elementem. 

To od nich zależy czy posiadamy 
predyspozycje do upragnionego 
zawodu. Przy wyborze szkoły pa-
miętajmy o tym aby przeanalizo-
wać ofertę nauczania, zapoznać 
się z regulaminem rekrutacji i per-
spektywami dalszej kariery, wziąć 
pod uwagę swoje możliwości i 
zainteresowania. Pomocne mogą 
być również rozmowy z nauczy-
cielami i doradcami zawodowymi. 

 Jeśli będziemy racjonalnie i rzetelnie analizo-
wać ofertę edukacyjną szkół oraz weźmiemy 
pod uwagę nasze zainteresowania to będziemy 
mniej narażeni na rozczarowanie i konsekwencje 
błędnie obranej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

Tekst: Karolina Bieś, Grażyna Kowal
Zdjęcia: Internet

R E K L A M A
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Na Wylot- Historyczny rys

CZY WIESZ GDZIE MIESZKASZ?

 Łubnice powstały w 1238 roku jako targ – 
miasto. Była to pierwsza osada znajdująca się na 
Ziemi Wieluńskiej. W tym samym czasie pojawiły 
się pierwsze informacje o wsi Dzietrzkowice. Na-
tomiast czas powstania Wój-
cina datuje się na 1506 rok. 
Znaczącym faktem historycz-
nym jest to, że w okolicach 
naszej gminy przebiegał bar-
dzo ważny szlak handlowy 
zwany szlakiem bursztyno-
wym. Służył on między in-
nymi do transportu, handlu 
bursztynem oraz wyrobami 
z tego minerału. Szlak ten 
przebiegał między europej-
skimi krajami basenu Morza 
Śródziemnego a ziemiami 
leżącymi na południowym 
wybrzeżu Morza Bałtyckie-
go. Ponieważ szlak ten roz-
poczynał się we Włoszech to 
handlowano także winem, rzymskimi naczyniami 
biesiadnymi oraz tkaninami i futrami. Poza tą cie-
kawostką, nie każdy wie, że nasza gmina zajmuje 
obszar 6090 ha, a zamieszkuje ją 4445 osób. Nie-
stety,  liczba ta z upływem lat sukcesywnie się 

zmniejsza. Jest to efekt małego przyrostu natural-
nego.  I pomimo tego, że inne gminy borykają się 
z tym samym problemem w jeszcze większej skali, 
to musimy niestety przyznać, że społeczność Łubnic 

się starzeje.  To co charakte-
ryzuje gminę to jej rolnictwo, 
które dzięki dobrej bonitacji 
gleb, jest na wysokim po-
ziomie. Dane wskazują na 
to, że aż 80% mieszkańców 
utrzymuje się z prowadzenia 
gospodarstw rolnych, które 
przekazywane są z pokole-
nia na pokolenie. Użytki role 
zajmują aż 70% powierzch-
ni całej gminy! W produkcji 
zwierzęcej natomiast dominu-
je hodowla trzody chlewnej. 
W naszej miejscowości działa 
także wiele organizacji, które 
wzbogacają życie społeczne. 
Są to między innymi Orkiestra 

Dęta, Stowarzyszenie „Łubniczanki na szlaku bursz-
tynowym”, które pielęgnują stare tradycje i obycza-
je, a także  Koło Łowieckie czy LZS „Start Łubni-
ce”, dostarczający nam wrażeń i emocji sportowych. 
Tekst: Asia Dziekan
Źródło zdjęć: http://www.wieruszow.kepnosocjum.pl

Wójcin z lotu ptaka
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Na Wylot- Historyczny rys

MARIA KUNIC
ZNANA POLSKA ASTRONOM 

 Maria Cunitz lub Maria 
Cunitia (ur. ok. 1610 w 
Wołowie, zm. 24 sierpnia 
1664 w Byczynie), zna-
na jako śląska astronom, 
autorka pracy „Ura-
nia pro pitia”, będącej 
udoskonaleniem Tablic 
Rudolfińskich Keplera.

          Jak wiemy z opowiadań 
rodziców, przyszłą astro-
nomkę nie obchodziły 

żadne dziecięce gry czy zabawy. Z własnej chęci 
pod koniec 5-go roku życia umiała już biegle czytać. 
Na jej prośbę rodzice zgodzili się, aby  była obecna 
na lekcjach pobieranych przez brata. Dzięki samo-
kształceniu opanowała język niemiecki, łacinę, fran-
cuski, polski, włoski, hebrajski i grekę. W 1623r. 
wyszła za mąż za prawnika Dawida Gertsmanna. 
Młody mąż zmarł 3 lata po ślubie, podczas zarazy. 
Potem Maria poznała Eliasa von Lowena, który był 
matematykiem. Połączyły ich wspólne zaintereso-
wania i pasje. Dzięki niemu zajęła się największym 
problemem ówczesnej astronomii, jakim była za-
początkowana przez Kopernika debata nad budową 
wszechświata. Jak dowiadujemy się ze śląskiego po-
dania ludowego, była uważana za dziwną kobietę, 
ponieważ noc spędzała na oglądaniu gwiazd, nato-
miast dnie w łóżku. Wojna trzydziestoletnia zmusiła 
Marię i jej męża do opuszczenia Świdnicy. Wyje-
chali prawdopodobnie do Byczyny, a potem znaleźli 
spokojne miejsce w Łubnicach, jakim okazało się 
być mieszkanie u Zofii Łubieńśkiej. Około 1648r. 
zamieszkali w rodzinnym mieście Eliasa- Byczynie. 

 W 1650r. Kunic wydała drukiem swe tablice 
astronomiczne. Około 1655r. wybuchł tragiczny po-
żar, w wyniku którego stracili cały dobytek i warsztat 
astronomiczny, co sparaliżowało dalsze naukowe po-
czynania. Maria i Elias prowadząc wspólne badania 
astronomiczne i porównując tablicę Keplera doszli 
do wniosku, że najlepszymi tablicami na owe cza-
sy były Tabule. Kunic ponownie opracowała tablice 
Keplera, dokonała poprawek i uproszczenia. Ukoń-
czona w Byczynie i wydana własnym systemem w 
Oleśnicy w 1650r. stała się udoskonaleniem tablic 
mdolfińskich i przyniosła Marii europejską sławę.
          Astronomka była najbardziej znaną w Eu-
ropie kobietą- naukowcem. Ze względu na jej do-
konania nazwano ją Śląską Pallas. Na jej cześć 
jeden z kraterów na Wenus nazwano Cunitia.

Tekst: Miłosz Grabarz
Zdjęcia: Internet

Niewielu z nas wie, że na na-
szym terenie żyli i tworzy-
li znani, szanowani na całym 
świecie naukowcy i artyści. 
Dziś przybliżymy sylwetkę 
astronomki, która właśnie w 
Łubnicach stworzyła swoje 
największe dzieło naukowe.
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Na Wylot- Aktywni są wśród nas

MAESTRIA – TANIEC I MUZYKA
 Początki grupy tanecznej ,,Maestria” 
przy orkiestrze Dętej OSP Łubnice sięgają 9-u lat 
wstecz, kiedy to obecny kapelmistrz orkiestry-Pan 
Artur Krzęć powołał do życia amatorską grupę 
taneczną składającą się z kilkunastu dziewcząt.
 Na pomysł założenia grupy wpa-
dła Pani Paulina Pawińska, która w dalszym 
cigu jest jej prowadzącą oraz nauczycielką.
Na początku była to tylko zabawa lecz później prze-
rodziło to się w poważniejsze plany na przyszłość. Po 
dość długim czasie grupa zakupiła pierwsze pompo-
ny oraz pierwsze elementy stroju. Na złożenie całej 
kreacji trzeba było troszkę poczekać, ale było warto. 

Założenie zespołu tanecznego nie było łatwe. Cięż-
kie wielogodzinne próby przyniosły jednak efekty 
i po wielu trudach powstały pierwsze układy. Na 
początku głównym naszym celem były układy two-
rzone typowo pod marsze orkiestry lecz później do-
łączyły również układy do zwyczajnych piosenek.
Ludzie coraz to większa wagę przywiązywa-
li do orkiestry oraz mażoretek, co mobilizo-
wało nas do osiągania wyższych poziomów.
      

 Po kilku latach grupa wprawdzie zmie-
niła swój skład, ale także urozmaiciła swój ta-
niec układami z pałeczka (batonem). Grupę se-
niorek tworzą dziewczyny od 13 lat w górę. 
Juniorki to nasze młodsze koleżanki, które rze-
telnie naśladują nasza pracę i starają się nam do-
równać. Mamy również w naszym zespole ka-
detkę, która swoje umiejętności prezentuje solo
Grupa w szybkim tempie rozwinęła się do takich 
rozmiarów, że nasze siły i determinację postano-
wiłyśmy sprawdzić już drugi raz na mistrzostwach. 
W tamtym roku niestety nie udało się zajść bardzo 
wysoko, lecz to nas zmobilizowało do dalszych 

prób oraz tworzenia i ulepszania nowych tańców.
       Więcej możecie zobaczyć na naszej stronie in-
ternetowej www.orkiestralubnice.pl gdzie ,możecie 
poczytać o nas i zobaczyć galerie zdjęć z występów. 
Jeśli chcecie nas zobaczyć zapraszamy również na mi-
strzostwa w Opolu, które odbędą się 3/4 maja 2013r. 

Tekst: Anita Otorowska
Zdjęcia: Internet

R E K L A M A
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Sukces na miarę marzeń

Wiadomo, że aktywność fizyczna jest 
ważnym elementem życia każdego czło-
wieka. Wiedzą o tym także miesz-
kańcy gminy Łubnice, wśród których 
znaleźć można wielu uzdolnionych spor-
towców z przeróżnych dziedzin sportu.

 Na pewno nie jedna drużyna marzyła o takich 
sukcesach, jakie odnoszą Łubniczanie. Z  ubiegłego  
roku   możemy wyróżnić cztery sukcesy na miarę marzeń. 
 Pierwszy z nich to seria zwycięstw chłopców z Orli-
ka o Puchar Donalda Tuska. Droga, jaką przebyli nasi 
zawodnicy, począwszy od turnieju gminnego do Fina-
łów Wojewódzkich w Łodzi była niezwykle emocjo-
nująca i dostarczyła wielu wrażeń kibicom. Tak daleko 
zaszli młodzi sportowcy pod opieką animatora Pana 
Andrzeja Cielka, który niezłomnie mobilizował mło-
dych sportowców. Kolejnym sukcesem jest dojście 
PG z Łubnic do turnieju ogólnopolskiego w Unihoke-
ju, który odbędzie się w Elblągu. Tak wysokie wyniki 
zawdzięczamy nie tylko zawodnikom,     ale również 
nauczycielowi wychowania fizycznego Panu mgr Mi-
chałowi Pazkowi. Następnym osiągnięciem LKS’u 
START ŁUBNICE było zajęcie I miejsca w „Lidze 
Młodzieży” w sezonie 2011/2012. Szkoleniowcem tej 
drużyny jest wspomniany już wcześniej Pan Pazek. 

Ostatnim powodzeniem jest awans Seniorów do 
Klasy Okręgowej. Tę drużynę od wielu lat  trenu-
je i wspiera Pan Marian Baniak, który wcześniej 
sam był częścią dryżyny  LKS-u. Z naszej gminy 
możemy również wyodrębnić takie drużyny jak:
 - Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Wójcin 
Prezes Tomasz Pawlik 
 - Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” 
Dzietrzkowice 
Prezes - Henryk Szynczewski
 - sekcja szachowo - warcabowa - opiekun 
Henryk Szynczewski
 - sekcja piłki siatkowej - opiekun Henryk 
Szynczewski
 - Koło Ligi Obrony Kraju „SNAJ-
PER” w Wójcinie Prezes Koła - Jerzy Śmiałek.
 Wszystkie zgrupowania odnoszą więk-
sze lub mniejsze sukcesy. Przy czym nale-
ży podkreślić, że to dzięki aktywnemu spę-
dzaniu wolnego czasu promują oni zdrowy 
tryb życia, mobilizując młodych do działania.
        Jak widzimy ubiegły rok dostarczył wielu 
emocji i był godny uwagi. Mamy nadzieję, że te-
goroczne zmagania będą równie owocne dla na-
szych uzdolnionych sportowców. Z całego ser-
ca życzę wszystkim klubom takich sukcesów.

Tekst: Miłosz Grabarz 
Zdjęcia: Michał Toruński
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A muzyka w sercu gra...
 Prawie wszyscy łubniczanie znają i szanują 
naszą wspaniała Orkiestrę Dętą. Jej zasługi i osią-
gnięcia są powodem do dumy. Widać to szczególnie 
kiedy nasi muzykanci wracają z konkursów i prze-
glądów muzycznych. 
Witani są wtedy przez 
licznych mieszkańców, 
którzy gromadzą się by 
posłuchać występów 
wieńczących konkur-
sowy dzień.  Począt-
ki Orkiestry sięgają lat 
siedemdziesiątych XIX 
wieku, ale za datę po-
wstania orkiestry uważa 
się rok 1916. Za 3 lata 
orkiestra będzie obchodziła 100-lecie istnienia. Jej 
założycielem był Pan Piotr Mendel. Pierwsze suk-
cesy orkiestra zaczęła 
osiągać od 1968r. pod 
batutą Pana Bolesła-
wa Polusa. Później 
orkiestrą kierował 
Pan Tadeusz Strza-
ła. Od 01.10.1999r. 
nieprzerwanie kapel-
mistrzem orkiestry 
jest Pan Artur Krzęć.
Od początku jego 
kierowania orkiestra 
ożyła. Już po krótkim czasie zaczęła odnosić po-
ważne sukcesy. Obecnie orkiestra liczy 45 czynnych 
muzyków. Przy orkiestrze działa grupa Mażoretek 
„Maestria” kierowana przez Panią Paulinę Pawińską. 

Orkiestra obsługuje ważne uroczystości państwowe 
i kościelne. Uświetnia ona także różnego rodzaju 
imprezy tj. festyny, dożynki. Bierze ona także udział 
w regionalnych i ogólnopolskich przeglądach or-

kiestr dętych. W roku 
2012 orkiestra wzięła 
udział w Regionalnym 
Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Polanicy
-Zdrój, a rok wcześniej 
w Ogólnopolskim Prze-
glądzie Orkiestr Dę-
tych w Inowrocławiu. 
Orkiestra organizuje 
również koncerty. Je-
sienią odbył się koncert 

pt. WEEKENDOWE GRANIE I KONCERTOWA-
NIE 06.10 - 07.10.2012 r. , natomiast zimą odbył 

się KONCERT KO-
LĘD 06.01.2013. 
Podczas koncertów 
orkiestra prezentuje 
utwory specjalnie 
przygotowane na 
tę okazję. Zaprasza 
ona także inne or-
kiestry do współ-
pracy i prezentacji 
podczas koncertów. 
Dotychczas udział 

wzięły m.in. Orkiestra Reprezentacyjna Mniej-
szości Niemieckiej z Łowkowic oraz Or-
kiestra Dęta Wierzchlas. Zainteresowanych 
orkiestrą i jej dotychczasowymi dokonaniami zapra-
szamy na strone orkiestry: www.orkiestralubnice.pl

Tekst: Monika Hącel
Zdjęcia: Internet
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WŁASNY BIZNES – POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ
Dopasowanie profilu działalno-
ści gospodarczej do potrzeb 
lokalnego rynku bywa niezwy-
kle trudne, dlatego konieczne 
jest zapoznanie się z charakte-
rystyką danego regionu. Jakie 
przedsiębiorstwa rozwijają się 
w gminie najlepiej? Jakie plany 
rozwojowe ma gmina na nad-
chodzące lata? Na te i inne py-
tania odpowiada przedstawiciel 
lokalnych władz, wójt gminy 
Łubnice - pan Henryk Ciosek

Na wylot: Jakie przedsiębiorstwa rozwinęły się w naszej gminie?

Henryk Ciosek: Jeżeli chodzi o gminę to jest ona typowo rolnicza oczywiście z przewa-
gą uprawy zbóż, hodowlą trzody chlewnej. Występują również podmioty gospodarcze m.in. 
dwie ubojnie i dwie masarnie, trzy zakłady dziewiarskie, dwa zakłady stolarskie, kilka zakła-
dów fryzjerskich, sklepy. Szeroko rozwinął się transport. Mamy jedna fabrykę tektur i drukarnie. 

NW: Ile powstaje rocznie przedsiębiorstw w naszej gminie?

H.C.: Od 4 do 5. Jedne powstają drugie się rozwiązują. 

NW: Czy to duża liczba? 

H.C.: Myślę, że to całkiem zadawalający wynik choć jak wiadomo zawsze trzeba dążyć do maksimum. 
Małe miejscowości rozwijają się teraz coraz prężniej, między innymi dzięki dofinansowaniom jakie ofe-
ruje Unia Europejska. Osoby, które chcą założyć nowe przedsiębiorstwa, w ramach mikro przedsiębiorstw 
mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100 000, przy tym otwierane są też nowe miejsca pracy. 

NW: A czy takie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc z gminy? Czy gmina wspiera osoby, które chcą 
założyć własne przedsiębiorstwo?

H.C.: Kiedyś gmina posiadała taka uchwale dotyczącą zniesienia podatków na okres 5 lat dla przedsiębiorców 
zakładających własną działalność. Jednak z uwagi na to, że ilość podmiotów jest ustabilizowana odeszliśmy 
od tego, bo jeżeli mamy umorzenia, to musi być przyjęte kryterium. Jest bardzo ciężko takie kryterium przy-
jąć, ponieważ firmy pod względem zatrudnienia są różnorodne, zazwyczaj jednoosobowe, ale są też zakłady 
zatrudniające do 100 osób. W związku z tym ciężko ustalić komu sprawiedliwie przyznać te ulgi. Oprócz tego 
w gminie działa specjalny wydział zajmujący się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, gdzie przyszły 
przedsiębiorca może uzyskać wszelkie niezbędne informacje i wskazówki ułatwiające prace nad wnioskiem. 

Artykul
konkursowy
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NW: Wiemy już, że mamy przedsiębiorców działających na naszym lokalnym rynku, a co z osobami, które 
nie wykazują inicjatywy lub nie znajdują zatrudnienia? Ile obecnie wynosi procent bezrobocia?

H.C.: Na tle całego powiatu gmina Łubnice odznacza się jednym z najniższych poziomów bezrobocia. Dane 
z 2012 roku wskazują na to, że z terenu naszej gminy w urzędzie pracy zarejestrowane były 224 osoby. 

NW: Co jest więc przyczyną takiego stanu? 

H.C.: Jeśli chodzi o zatrudnienie to przyczynę można upatrywać w niewystarczającej liczbie podmiotów 
gospodarczych. Jest ich niewiele powyżej 200. Pośrednią przyczyną bezrobocia w gminie jest rozwój no-
wych technologii, które redukują ilość osób potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw.

NW: Czy gmina podejmuje jakieś działania aby przeciwdziałać bezrobociu?  

H.C.: Gmina dąży do tego, żeby przyciągnąć inwestora, który stworzy i poszerzy rynek pracy. Jesteśmy do-
brze usytuowani pod względem terytorialnym i obszarowym, ponieważ sąsiadujemy z powiatem kępińskim, 
który jest  zagłębiem meblowym.

 NW: Jaki zawód więc trzeba mieć, żeby znaleźć zatrudnienie w naszej gminie?

H.C.: Ze względu na zagłębie meblarskie, preferowane są osoby wykształcone zawodowo, takie jak tapicer , 
szwaczka, osoba z uprawnieniem do kierowania wózkiem widłowym – zawody związane z wykonywaniem 
pracy przy meblach.

NW: Czy gmina ma plan rozwoju, który będzie realizować w przyszłości?

H.C.: W 2013/2014 mamy zamiar opracować strategie – plan zagospodarowania przestrzennego, to jest 
taki dokument planistyczny, który zawierać będzie informacje, w jakim kierunku ma dążyć gmina. Już 
dziś wiemy, że na pewno zachowamy charakter rolniczy z wykorzystaniem podmiotów gospodarczych. 
Musimy rozważyć i przeanalizować nasze warunki. Na pewno gminę charakteryzuje to, że na tle całe-
go  powiatu wieruszowskiego ma  dobre gleby, dlatego musimy uwzględnić miejsce rolnictwa w daleko 
idących planach rozwoju. W tej strategii zakładamy, że będziemy kłaść także nacisk  na rozwój oświa-
ty, bo uważamy, że człowiek, to najlepsza inwestycja. To właśnie jednostka, dzięki własnemu rozwojo-
wi zdobywa świat. Człowiek musi być do tego przygotowany nie tylko pod względem moralnym ale i 
technicznym. Uważam, że duże pole do popisu mają tutaj szkoły, które wtłaczają wiedze i informacje. 
Chcemy żeby szkoły oferowały  wysoki poziom nauczania. Będzie to przyczynkiem do tego, że młodzi 
ludzie zechcą dalej się kształcić, co spowoduje wzrost ich konkurencyjność na rynku pracy. Z analiz wy-
nika ze człowiek im więcej posiada wiedzy, tym lepiej radzi sobie w życiu, zarówno zawodowym jak i 
prywatnym. Oprócz tego mamy na uwadze także rozwój fizyczny mieszkańców. W tym celu powstał or-
lik i organizowane są różne imprezy sportowe. Następnie chcemy inwestować w infrastrukturę, bo dzię-
ki niej możliwa jest szybka komunikacja, a także dzięki temu mieszkańcy są bardziej aktywni. W planie 
rozwoju uwzględniona jest także ochrona środowiska. Przy czym należy zaznaczyć, że nasza gmina jest 
jedna z najczystszych w powiecie, a to dlatego że jest ona w 90% skanalizowana. Będziemy także zwra-
cać szczególna uwagę na podmioty gospodarcze, które chcą rozpocząć własna działalność gospodarczą.
 
NW: To wszystko brzmi bardzo obiecująco i mamy nadzieję, że dzięki tym inwestycjom my też będziemy się 
rozwijać. Być może w przyszłości jako przedsiębiorcy 

H.C.: Chce wam jeszcze podziękować za to, że zaangażowaliście się  w  takie przedsięwzięcie. Tematyka 
ekonomiczna jest bardzo ciekawa, a interesowanie się nią w tak młodym wieku na pewno zaowocuje w 
przyszłości.

NW: My również bardzo dziękujemy za wywiad.  

Opracowanie: Głowacki Marcin, Idasiak Szymon, Osadnik Sebastian, Lipieta Kamila, Szymanek Ola
Zdjęcie: Idasiak Szymon
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 Wizja rozwoju gospodarczego gminy Łubni-
ce jest wizją budowania lepszego i bardziej funkcjo-
nalnego, lokalnego środowiska życia, przez rozwija-
nie najbardziej pilnych problemów dnia codziennego 
i tworzenie nowej, jakości środowiska. Powstaje ona 
w związku z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb lu-
dzi, których spełnianie należy do zadań gminy. Chcie-
libyśmy by nasz region efektywnie i trwale rozwijał 
się pod względem gospodarczym, a także by towa-
rzyszyła temu poprawa jakości życia lokalnej spo-
łeczności. Istotne jest także zapewnienie ładu prze-
strzennego z uwzględnieniem ekologii, stąd pomysł 
rozbudowy kanalizacji i wykorzystywanie terenów 
zielonych gminy, do celów rekreacyjnych.  
 Najważniejszym problemem Łubniczan 
są drogi. Obecnie ich stan jest krytyczny, dlate-
go też warto skupić się nad ich naprawą w całej 
gminie. Wielu mieszkańców nie ma pracy, a to 
skłoniło nas do tego żeby stworzyć korzystne wa-
runki dla inwestorów, by umożliwić im zakłada-
nie przedsiębiorstw, a co za tym idzie stwarzanie 
nowych miejsc pracy. Pozwoliłoby to młodym 
mieszkańcom podjąć pracę na miejscu, bez ko-
nieczności przymusowego wyjazdu za granicę.

 Jedną z ważniejszych wizji jest upowszech-
nienie miejsc rozrywki. W naszej gminie młodzież 
nie ma gdzie spędzać wolnego czasu, stąd wziął się 
pomysł aby zainwestować w basen, kino czy Mc-
Donald ’a. Następnie zależy nam na zwiększeniu 
bezpieczeństwa. Jak już wspominaliśmy w jednym 
z artykułów o bezpańskich psach, warto by było po-
myśleć nad otwarciem schroniska dla zwierząt. Je-
żeli już mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, trzeba 
również wspomnieć o ścieżkach rowerowych, któ-
rych nie posiadamy zbyt wiele. Ich wybudowanie 
nie tylko wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na 
drogach, ale także podniesie atrakcyjność turystycz-
ną naszego regionu. Problem, nad którym należy się 
skupić jest brak dogodnych połączeń autobusowych, 
co jest dużym utrudnieniem, ponieważ wielu miesz-
kańców znalazło prace poza miejscem zamieszkania. 
 Uważamy, że sukces rozwoju gminy tkwi w 
porozumieniu i współpracy między wioskami. Je-
śli podzielimy gminę na różne ośrodki na przykład 
oświatowe, kulturalne czy sportowe, to nie narazimy 
się na zbędne inwestycje. Żyjemy w trudnych cza-
sach, ale myślimy, że gmina Łubnice będzie mogła 
sprostać naszym śmiałym oczekiwaniom, poprzez 
realizacje daleko idących planów rozwojowych. 
Przy czym musimy pamiętać, że to od nas samych 
zależy jak potoczą się losy naszych miejscowości.

Tekst: Miłosz Grabarz, Kasia Kaleta, Patrycja Golińska, Marta Olek
Zdjęcia: Internet

POROZUMIENIE 
SZANSĄ NA TRWAŁY ROZWÓJ

R E K L A M A

Artykul
konkursowy
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Na Wylot- Rozrywka

Skąd się wziął tytuł „Na Wylot”?
Historia jego powstania, prawda czy mit?

 Dawno, dawno temu w maleńkiej osadzie, która liczyła ponad sto osób, panowało straszne ubóstwo. 
Ludziom żyło się naprawdę ciężko, narzekali, że tak dużo czynności muszą wykonywać sami. „Gdyby istniało 
coś, co mogłoby chociaż trochę zastąpić naszą pracę, nie musielibyśmy się tak męczyć” – mówili niektórzy. 
Inni zaś twierdzili: „Nie mamy pieniędzy na jedzenie, a co dopiero na jakieś wynalazki. A tak w ogóle to jak-
by je zrobić? To jest niemożliwe.” I tak żyli przez długie lata. Męczyli się robiąc wszystko ręcznie, aż pewnej 
nocy jednego z mieszkańców nawiedziło coś niespodziewanego. Objawiło mu się – jak sam twierdził – jakieś 
stworzenie. Nie było ani duże, ani małe. Ubrane cale na czarno, w kapturze na głowie. Stało i stało. Ani drgnęło, 
nic nie powiedziało. „Nie wiedziałem, czy jest to rzeczywistość, czy może zapadłem w sen” – mówił Dobromir.
- Kim jesteś? – zapytał go, on odpowiedział:
- Przybywam z przyszłości i mam dla was dobre wieści.
- To mów szybko, co to za nowiny?! – ponaglił go, ale zjawa jakby powoli zbierała myśli i powiedziała:
- Na początku musicie wykonać dla mnie zadanie.
 Mieszkaniec zaczął się zastanawiać co ta zjawa może od niego chcieć i co może mieć ta-
kiego do powiedzenia. Sytuacja stawała się coraz bardziej tajemnicza. Dobromir myślał, czy 
na pewno nie śni, i że może lepiej się wcale nie odzywać i czekać aż stwór sam sobie pójdzie.
Czekał i czekał jednak gość nadal stał bez ruchu. Podjął decyzję, że cokolwiek miało-
by to być, wykona wspomniane zadanie. Duch jakby czytając w jego myślach od razu powie-
dział: „Do jutrzejszego wieczora idź na południe, w kierunku słońca, na sam skraj waszej osa-
dy. Tam prawie w lesie znajduje się mur, którego nikomu nie udało się zniszczyć. Jeśli przebijesz go 
na wylot, dowiesz się co miałem Ci do powiedzenia.” Po tych słowach nieznajoma istota zniknęła. Miesz-
kaniec był już pewien, że to była rzeczywistość, ale nie wiedział co ma zrobić, jak zniszczyć mur, który 
do tej pory sprawiał tyle trudności? Skoro świt Dobromir wyruszył w wyznaczonym kierunku. Droga była 
bardzo długa i ciężka z powodu rzęsistego deszczu. Zmęczony podróżą przysiadł na kamieniu przy stru-
myku, wtem w wodzie ujrzał płynącą butelkę. Wyłowił ją. Butelka była brudna, stara i zniszczona. Myślał, 
że w środku będą jedynie piach i kamienie, dlatego chciał ją wyrzucić z powrotem do wody. Jednak cieka-
wość zwyciężyła. Okazało się, że w środku był uwięziony mały skrzat błagający o uwolnienie. Mieszkaniec 
uznał, że nie ma nic do stracenia i po wielu próbach udało mu się wyciągnąć stary korek. Z otworku wyszła 
mała istota i opowiedziała Dobromirowi swoją historię, a ten z kolei wspomniał o zadaniu, które dostał do 
wykonania. Skrzat Marzyciel od zawsze chciał pomagać ludziom, dlatego postanowił iść z człowiekiem. 
Podróż we dwoje minęła im szybko i jeszcze przed południem dotarli na wyznaczone miejsce. Mieszkaniec 
osady był przekonany, że mur należy zniszczyć siłą, jednak skrzat uświadomił mu, że do pokonania takiej 
przeszkody wystarczy mieć dobre serce i odrobinę rozsądku. W murze znaleźli lekkie pęknięcie. Marzy-
ciel przyłożył tam butelkę, która od razu przeleciała przez szczelinę i zrobiła większy otwór. Przez dziurę 
zaczęły wpadać promienie słońca, które sprawiły, że mur zaczął pękać, aż w końcu cały runął.  Oczom wę-
drowców ukazał się cudowny blask i dobrobyt, który powoli zaczął przechodzić na drugą stronę stojącego 
niegdyś muru. Okazało się, że kluczem do zniszczenia przeszkody była dobroć i mądrość jaką okazał Do-
bromir uwalniając skrzata. Po powrocie do osady nawiedziła ich ponownie tajemnicza zjawa. Powiedziała:
- ”Dziękuję wam za odczarowanie mojej krainy.Teraz zrozumieliście, że czasem potrzeba chwilę przysiąść i 
pomyśleć. W nagrodę przekazujemy wam część skarbu i naszych bogactw, aby wasze życie było łatwiejsze. 
Ale pamiętajcie, używajcie tego rozsądnie” – po tych słowach zniknęła i już nigdy więcej się nie pojawiła.

Tekst: Asia Dziekan

LEGENDA
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Na Wylot- Rozrywka

 
 

 
 
Baran 
(21.03 – 
20.04)  
  

 
Nie bądź uparty, bądź 
otwarty na nowe propozycje. 
Zaufanie, to podstawa w 
biznesie.  
 

 
Byk 
(21.04 -
20.05)

  
  
 
W tym 

miesiącu szczęście Ci 
sprzyja, ryzykuj a wygrasz 
wszystko. Znakiem do 
działania będą słowa Twojej 
księgowej. 

 
 
 
Bliźnięta 
(21.05 –  
21.06) 
  

Pracowity okres, choć może 
wydawać Ci się niezbyt 
atrakcyjny to przyniesie Ci 
zyski. Twój szef wynagrodzi 
Ci wszelkie trudy i 
nadgodziny. 
 

 
Rak (22.06 – 
22.07) 

 
 
Nowy 
biznesplan 

weź pod lupę, spokojnie się 
zastanów. Pośpiech to zły 
doradca – może lepiej poradź 
się żony/męża. 
 

Lew (23.07 
– 22.08)

 

 
Za rogiem 
czyha na 

Ciebie godny przeciwnik, 
bądź czujny to konkurencja
A wiadomo, że konkurencja 
ma problemy ze snem. 
 

 
Panna (23.08 
– 22.09) 

  
Nie wszystko 
złoto co się 

świeci, szanuj akcje no i 
ludzi, a potem Ci się 
wszystko zwróci. Pracownik 
też człowiek, kiedyś wyspać 
się musi. 

 
Waga 
(23.09 – 
22.10) 
  
Postępuj z 

wyczuciem, nie popełniaj 
gafy, bo możesz wiele 
stracić. Sprawdź ostatnie 
notowania na giełdzie.  

 
 
Skorpion 
(23.10 – 
21.11) 
  

W twe ręce już niedługo 
wpadnie dobra oferta. Nie 
przegap jej!!!  

 

Strzelec 
(22.11 –

 

21.12)

 

 
Nie każda 

oferta jest dla Ciebie, może 
tym razem warto 
zrezygnować. Chytry dwa 
razy traci. 

 

 

 
Koziorożec 
(22.12 –

 19.01) 

  
 Poczujesz przepływ sił, chęć 
do działania. Będziesz 
działać szybko i z 
rozmachem. To efekt urlopu 
lub jego przyszłej wizji. 

 Wodnik 
(20.01 –  
18.02) 

 

 
Mowa jest srebrem, 
milczenie złotem. Zachowaj 
zatem dystans i 
powściągliwość w słowach i 
czynach.  

 
Ryby 
(19.02 – 
20.03) 
  
Bądź 
czujny, 

uważaj na wszelkie haczyki i 
kruczki. Najlepiej zasięgnij 
opinii prawnika albo 
teściowej – oboje znają się 
na wszystkim.  

Tekst: Aleksandra Kędzia, Patrycja Golińska, Marta Olek
Ilustracje: world-coins.pl
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Na Wylot- Rozrywka

Czy ekonomia i przedsiębiorczość to Twój żywioł?

1. Wyobraź sobie, że zostajesz przedsiębiorcą. Jaką dziedzinę przedsiębiorstwa wybierasz?
a. Z pewnością będzie to zakład produkcyjny.
b. Nic nadzwyczajnego – będę siedzieć za biurkiem i podpisywać różne papiery.
c. Nie ma mowy! Nie będę mieć własnego przedsiębiorstwa – to nie dla mnie; ja wolę wykonywać to, co 
powie mi szef.

2. Dostałeś trzy zaproszenia – każde na inną uroczystość. Możesz pójść tylko na jedną. Którą wybierasz?
a. Urodziny szefa.
b. Kolega/Koleżanka chce opowiedzieć mi o ekonomii.
c. Pobliski przedsiębiorca zaprasza mnie do siebie, ponieważ chce pokazać mi swoją siedzibę – na pewno 
dużo się nauczę!

3. Który obrazek podoba Ci się najbardziej?
a. fotel      b. pusta przestrzeń    c. bieg
        

4. Gdybyś wygrał 1.000.000 zł, na co byś je wydał?
a. Na pierwsze maszyny do mojego zakładu.
b. Na dobroczynny cel – np. do domu dziecka.
c. Kupiłbym wyposażenie do mojego biura.

5. Twój przyjaciel/przyjaciółka ma urodziny. Co mu/jej kupisz?
a. Czekoladki.
b. Kwiaty – sam je ubiorę.
c. Notes i długopis.

Policz odpowiedzi. Których znaczków miałeś najwięcej.
A teraz sprawdź odpowiedzi...

 

 

 

Większość „a” - ekonomista to Twój żywioł, a twym „powołaniem” jest być przediębiorcą. Wszelkie 
środki zwykle przeznaszacz na to, by się rozwijać. Nie umiesz usiedzieć na miejscu. Bardzo dobrze - masz 
świetlaną przyszłość
Większość „b” - może nie jesteś zapalonym ekonomistą, ale mimo wszystko - przedsiębiorczość też się 
dla Ciebie liczy. Chciałbyś, by wszystko było na swoim miejscu i poukładane - dobrze, ale by być jeszcze 
lepszym przediębiorcą, trzeba czasem puścić wodzę fantazji
Większość „c” - jesteś dobry i czasem wolisz zrobić coś dla innych, ale pamiętaj, że posiadanie własne-
go przedsiębiorstwa też nie jest złe...

Opracowanie: Marcelina Błach



27

Na Wylot- Rozrywka
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Na Wylot- Rozrywka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oto trzej gimnazjaliści, którzy interesują się ekonomią, ale niestety… 
nie zawsze wszystko wiedzą… 

Młodzi ekonomiści rozmawiają w szkole… 

W jaki sposób 
oszczędzacie? 

Ja wrzucam 
pieniądze do 
skarbonki. 

A ja chowam pod 
poduszkę. 

Niestety, jeszcze mi się 
pieniądze nie przyśniły… 

Chyba 
sobie 

żartujecie! 
Jest 

przecież o 
wiele 
lepszy 

sposób!!! 
Nie wierzę! 
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Na Wylot- Rozrywka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nic nie 
wiecie?! 

Kiedy 
chowacie 
pieniądze 
– te tracą 

na 
wartości… 

Chyba 
zwariuję! 

…o wiele 
korzystniej 
jest wpłacić 
pieniądze 

do banku… 

Człowieku!!! 
Jesteśmy za 
młodzi na 
posiadanie 

konta w banku! 
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Na Wylot- Rozrywka
 
 

Przecież 
każdy z nas 

może założyć 
konto 

młodzieżowe! 

Przecież 
to będzie 

tyle 
trwało! 

Właśnie! 

Zakładanie 
konta 

młodzieżowego 
trwa tylko 10 

minut! 

 I wszystko 
jasne!!! 

Teraz już 
wiemy, że 

ciągle tracimy, 
chowając 

pieniądze w 
domu! 

I, że z łatwością 
możemy temu 

zapobiec, wpłacając 
pieniądze na nasze 

konta młodzieżowe, 
które zrobimy w 10 

minut! 

Autor: Marcelina Błach 
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Na Wylot- Dodatki
Na Wylot - Rozrywkowo 

 

JJaakk  wwyykkoonnaaćć  nnootteess  eekkoonnoonnoommiissttyy??  
  
Na zamieszczonym niżej zdjęciu widać kartkę, która jest dodatkiem do gazety. Aby zrobić z 
niej notes wykonaj polecenia. 
 
 
 
 
 
1. Przetnij równo ze środkową linią. 2. Połóż kartkę z napisem ,,Notes Ekonomisty” 

na drugiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zepnij zszywaczem przez środek. 4. Złóż na pół. 
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Własność: ............................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notes Ekonomisty 
Dodatek do gazety 

,,NA WYLOT” 
ZAKAZ KOPIOWANIA! 

  
 
 
 
 
mię i nazwisko:.................................................................... 
Adres:................................................................................... 
Telefon:................................................................................ 
 
 
Imię i nazwisko:................................................................... 
Adres:................................................................................... 
Telefon:................................................................................ 
 
 
Imię i nazwisko:................................................................... 
Adres:................................................................................... 
Telefon:................................................................................ 
 
 
Imię i nazwisko:................................................................... 
Adres:................................................................................... 
Telefon:................................................................................ 
 
 
Imię i nazwisko:................................................................... 
Adres:................................................................................... 
Telefon:................................................................................ 

 
 
 
 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
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Imię:..................................................................................... 
Drugie imię:......................................................................... 
Nazwisko:............................................................................ 
Data urodzenia:.................................................................... 
Znak zodiaku:...................................................................... 
Miejsce zamieszkania:......................................................... 
Telefon:................................................................................ 
Zdjęcie lub rysunek mnie: 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 1.: Pokaż wszystkim, że jesteś prawdziwym 
ekonomistą! 
 
Potrzebujesz: 
► kartkę papieru, 
► długopis, 
► nożyczki, 
► klej. 
 
Wykonanie: 

1. Kartkę papieru przetnij na pół. 
2. Złóż ją na 4 równe części. Po rozłożeniu powinna 

wyglądać mniej więcej tak: 
 
 
 
 
 
 
3. Na drugiej części (od góry) napisz: 

,,EKONOMISTA” + swoje imię i nazwisko. 

4. Zegnij kartkę po liniach tak, aby górna część była 
sklejona z dolną i, by było widać napis. 
Powinno to wyglądać tak: 
 
 
 
 
Możesz narysować coś 
obok napisu. 
 
Zadanie 2.: Bądź zawsze gotowy na zapisanie 
najważniejszych rzeczy! 
 
Potrzebujesz: 
► plastikowy kubek, 
► kolorowy papier, 
► nożyczki, 
► klej, 
► długopis. 
 
Wykonanie: 

1. Oklej kubek od zewnątrz kolorowym papierem 
(wytnij odpowiednią ilość papieru i przyklej). 

2. Napisz na papierze: ,,Ekonomiczne długopisy”. 
3. Włóż długopisy do kubka, połóż obok ten notes i 

gotowe! 

 
 
 
 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
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AGROTURYSTYKA “NA NOWINACH”
UL. FRYDERYKA CHOPINA 1, WÓJCIN

98-432 ŁUBNICE
TEL. (62) 78 47 046

MARIA I HENRYK 
MAŚLANKA

DO ZOBACZENIA “NA NOWINACH”
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,,Warto oszczędzać”

Każdy z nas się zastanawia
i pytanie sobie stawia.
Ekonomia- me marzenie,
chyba dziś coś w sobie zmienię!
Poczytałam w internecie
czy coś może o tym wiecie?
Bardzo to ciekawa sprawa.
Więcej powiem! To zabawa.
Przedsiębiorczość jednym słowem
jest to mega odlotowe.
Dużo dzieci ma marzenia,
lecz niewiedza wszystko zmienia.
Szybko dowiem się więc o tym
i zapytam się Doroty,
która w banku pracowała,
wielu ludziom pomagała.
Założyłam konto sobie.
Młodzieżowe! Mówię Tobie.
Jeśli wiec chcesz zaoszczędzić,
oraz w długi się nie wpędzić
bierz ochoczo się kochana
zaoszczędzaj już od rana!

Anita Otorowska 
lat 15

Uczestnicy projektu - uczniowie Gimnazjum w 
Łubnicach wraz z opiekunem serdecznie dzięku-
ją organizatorom projektu ,,Na własne konto” oraz 
p. mgr Aleksandrze Maślance-Kowalskiej, dyr.
szkoły p. mgr Barbarze Mażarskiej, inż. Henry-
kowi Cioskowi wójtowi gminy Łubnice oraz p. 
Patrycji Gaj inspektorowi oświaty gminy Łubnice 
za umożliwienie udziału w projekcie i jego uatrak-
cyjnienie.          

nauczyciel opiekun
mgr inż. Iwona Chadryś
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