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Z URZĘDU...

…. Z SESJI RADY GMINY

Zgodnie z kolejnym punktem 
porządku obrad rada została zapo-
znana z wykonaniem budżetu gmi-
ny za I półrocze 2017 roku.

W dalszej części spotkania pod-
jęto następujące uchwały w spra-
wie:
- zmiany uchwały nr 

XXIX/105/2009 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009 
r. w sprawie uchwalenia regula-
minu wynagradzania nauczycie-
li,

- likwidacji Publicznego Gimna-
zjum w Łubnicach,

- zmiany uchwały Nr XVIII/83/16 
Rady Gminy Łubnice z dnia 25 
maja 2016 r. w sprawie przezna-
czenia do najmu lokalu użytko-
wego w trybie bezprzetargowym,

- przekazania do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyj-
nego w Kielcach skargi Pro-
kuratora Rejonowego w 
Staszowie z dnia 22 lipca 2017 
roku, sygn. akt PRPa144.2017  
na uchwałę nr XXIX/127/2017 
Rady Gminy Łubnice z dnia 30 
marca 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Łub-
nice w 2017 roku,

- wyrażenia zgody na przystąpie-
nie Gminy Łubnice do realizacji 
projektu, pn. "Szczęśliwe dziecia-
ki" realizowanego przez Publicz-
ną Szkołę Podstawową w Budzi-
skach na podstawie wniosku nr 
RPSW.08.03.01-26-0040/17 w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 dla Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Poddziałanie 
8.3.1 Upowszechnianie i wzrost 
jakości edukacji przedszkolnej 

– konkurs nr RPSW.08.03.01-
-IZ.00-26-088/17.

- zmian w budżecie gminy na 2017 
rok.
Sprawozdanie z działalności w 

okresie międzysesyjnym przedstawi-
ła wójt gminy Anna Grajko.

Interpelacji i wniosków nie zgło-
szono. 

Na zakończenie obrad poru-
szono m.in. temat dofinansowania 
zakupu samochodu terenowego 
dla Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Staszowie, oświetlenia 
ulicznego i współfinansowania re-
montu drogi powiatowej w Budzi-
skach. 

Kolejne XXXIII/17 posiedzenie 
Rady Gminy odbyło się 12 wrze-
śnia br. Po przyjęciu proponowa-
nego porządku obrad i protokołu 
z poprzedniej sesji, rada podjęła 
uchwały dotyczące: 
- wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy partnerskiej na rzecz re-
alizacji Projektu pn.: „Wzrost wy-
korzystania odnawialnych źródeł 
energii na terenie gmin partner-
skich Połańca, Oleśnicy, Łubnic”,

- zmian w budżecie gminy na 
2017 rok,

- wyrażenia zgody na oddanie w 
użyczenie na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łubnicach nie-
ruchomości gruntowych stano-
wiących własność Gminy Łubni-
ce.
Ponadto rada jednogłośnie zde-

cydowała aby przystąpić do składa-
nia wniosku dotyczącego rewitaliza-
cji Łubnic. Zaś negatywna decyzja 
została podjęta w sprawie przystą-
pienia do wykonania audytu ener-
getycznego (oświetlenia ulicznego) 
oraz współfinansowania remontu 
drogi powiatowej w Budziskach. 

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala

W dniu 29 sierpnia br. w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się XXXII/17 
w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łubnice. Sesję otworzył przewod-
niczący Rady Gminy Marian Komasara przedstawiając proponowany 
porządek obrad, który zatwierdzono jednogłośnie, podobnie jak protokół 
z poprzedniej sesji, po czym przystąpiono do wyboru zastępcy prze-
wodniczącego Rady Gminy. Po wyborze członków Komisji Skrutacyjnej, 
zgłoszono kandydatów na zastępce przewodniczącego w osobach: Ane-
ta Kowalska i Edward Kwiecień. Następnie Komisja Skrutacyjna prze-
prowadziła głosowanie w wyniku którego zastępcą przewodniczącego 
został radny Edward Kwiecień.

Drogi gminne
W dniu 3 lipca br. Gmina Łubni-

ce otrzymała Promesę z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych w wysokości 324.000,00 zł na 
dofinansowanie zadania w roku 2017: 
„Remont drogi gminnej nr 001946T 
Budziska Kępa od km 0+786 do km 
1+286”

W dniu 24 sierpnia br. odbył się 
przetarg nieograniczony na wykona-
nie remontu drogi. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Dro-
gowe Sp. z o.o. DYLMEX INWESTYCJE 
Sp. k., ul. Rakowska 33, 28-200 Sta-
szów.

W dniu 25 lipca br. Gmina Łubni-
ce otrzymała Promesę z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych w wysokości 109.000,00 zł 
na dofinansowanie zadania w roku 
2017: „Remont drogi gminnej nr 
001867T Słupiec Nowa Wieś od km 
0+000 do km 0+825”

W dniu 15 września br. odbył się 
przetarg nieograniczony na wykona-
nie remontu drogi. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Dro-
gowe Sp. z o.o. DYLMEX INWESTY-
CJE Sp. k., ul. Rakowska 33, 28-200 
Staszów. Planowane zakończenie w/w 
remontów: 31.10.2017 rok. 

Barbara Dudek

Odnawialne Źródła Energii
W dniu 12 września br. podjęto 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy partnerskiej na 
realizację projektu „Wzrost wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii 
na terenie gmin partnerskich Połań-
ca, Oleśnicy, Łubnic.” Po podjęciu 
uchwały gmina Łubnice przystąpiła 
do projektu unijnego realizowanego 
przy współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 celem pozyskania dotacji 
dla mieszkańców na indywidualne in-
stalacje Odnawialnych Źródeł Energii. 
Dofinansowanie wyniesie do 60 % 
wartości inwestycji kosztów kwalifiko-
wanych. Na podstawie złożonych an-
kiet jest prowadzona inwentaryzacja 
techniczna w 109 nieruchomościach 
obejmująca określenie warunków 
technicznych niezbędnych do monta-
żu wybranego Odnawialnego Źródła 
Energii oraz dobór urządzenia. 

Anna Jarzyna
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MOJA KARIERA W MOICH RĘKACH

Z RADOŚCIĄ 
DO PIERWSZEJ KLASY!KALENDARIUM

Z URZĘDU...

Realizatorem projektu pt.: „Moja 
kariera w moich rękach” jest Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Łubnicach. 
Projekt realizowany jest od stycznia 
2017r. do czerwca 2018r.

Wsparciem w ramach projektu zo-
stało objętych 21 mieszkańców Gmi-
ny Łubnice, zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, będących 
w wieku aktywności zawodowej.

W miesiącu lipcu br. rozpoczęły 
się kursy zawodowe. Przed zakwalifi-
kowaniem każdy z uczestników został 
skierowany na badania pod kątem 
udziału w poszczególnych szkole-
niach. Kwalifikacja na konkretny kurs 
opierała się ponadto na indywidu-
alnych predyspozycjach uczestnika, 
opinii doradcy zawodowego oraz sy-
tuacji na lokalnym rynku pracy.

Uczestnicy ukończyli szerokomodu-
łowe kursy zawodowe, m.in.:

Kosmetyczka + Wizaż + Stylizacja 
paznokci + Obsługa urządzeń steryli-
zujących,

Palacz kotłów centralnego ogrze-
wania + Eksploatacja urządzeń, in-
stalacji i sieci elektroenergetycznych o 
napięciu do 1 kV + Obsługa pilarek i 
wykaszarek spalinowych przy pielęgna-
cji zieleni,

Przedstawiciel handlowy + prawo 
jazdy kat. B,

Magazynier/sprzedawca + obsłu-
ga kas fiskalnych + obsługa wózków 
jezdniowych podnośnikowych z me-
chanicznym napędem podnoszenia,

Operator koparko ładowarki w 
zakresie III klasy uprawnień + Eksplo-
atacja urządzeń, instalacji sieci elektro-

energetycznych o napięciu do 1 kV,
Kucharz + elementy piekarnictwa 

+ organizacja przyjęć okolicznościo-
wych + carving + minimum sanitarne.

Ukończone kursy spełniły oczekiwa-
nia uczestników Projektu.

W ramach projektu sfinansowane 
zostaną również 6-miesięczne staże, 
które będą odbywać się u lokalnych 
pracodawców w okresie od paździer-
nika 2017 do marca 2018 roku. Staż 
zostanie sfinansowany dla 10 uczestni-
ków Projektu.

Pracodawcy za utworzenie bądź 
wyposażenie stanowiska pracy, związa-
nego z odbywaniem stażu, otrzymają 
wsparcie finansowe.

30% grupy docelowej, tj. 7 osób, po 
zakończeniu udziału w projekcie podej-
mie zatrudnienie.

Całkowity budżet projektu to kwota 
– 537 817,50 zł, w tym:

- kwota dofinansowania – 443 
953,50 zł,

- wkład własny Gminy – 93 864,00 
zł.

Krystyna Barszcz

Projekt realizowany przez Gminę Łubnice/ Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łubnicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Działanie 9.1 
Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Dziesięcioro uczniów rozpoczynają-
cych naukę w klasach pierwszych z terenu 
naszej gminy otrzymało plecaki wraz z wy-
posażeniem. To prezent od PGE Dystrybu-
cja S.A. Rzeszów.

Uczniów wytypował Ośrodek Po-
mocy Społecznej, a w dniu 25 sierpnia 
w Urzędzie Gminy Łubnice dyrektor 
Rejonu Energetycznego w Staszowie 
Damian Sierant wraz z kierownikiem 
Posterunku Energetycznego w Połań-
cu Piotrem Fortuną w obecności wójta 
gminy Łubnice Anny Grajko i kierowni-
ka OPS dokonali uroczystego wręcze-
nia plecaków wytypowanym uczniom.

Po plecaki przybyli uczniowie wraz 
z rodzicami. Po otrzymaniu plecaków 
niemalże każde dziecko zaglądało co 
kryje szkolna wyprawka i z jakich przy-
borów będzie korzystało.

Na koniec wójt gminy złożyła po-
dziękowania przedstawicielom Rejonu 
Energetycznego w Staszowie za za-
angażowanie w akcję przeprowadzo-
ną przez PGE Dystrybucja S.A. za tak 
wspaniałą inicjatywę, a uczniom życzy-
ła sukcesów i pięknych ocen w szkole.

„Wszystko bardzo się przyda” - 
mówiła jedna z mam, której dziecko 
otrzymało plecak.

Krystyna Barszcz

- 21 sierpnia br. na terenie 
ENEA Elektrownia Połaniec odbyło 
się spotkanie władz powiatu sta-
szowskiego i powiatu mieleckiego 
oraz wójtów i burmistrzów; spotka-
nie dotyczyło budowy bloku energe-
tycznego opalanego paliwem RDF 
pozyskiwanym z odpadów komu-
nalnych;

- 5 września br. odbyła się uro-
czystość z okazji pożegnania od-
chodzącej na emeryturę po wielu 
latach owocnej pracy mgr Teresy 
Krzystek dyrektor Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Budziskach; od 
września dyrektorem szkoły jest mgr 
Agnieszka Telka; 

- 22 września br. odbył się Kon-
went wójtów i burmistrzów w gmi-
nie Skalbmierz; podczas konwentu 
zostały omówione sprawy dotyczące 
planów i realizacji inwestycji w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, aktualny stan 
wdrożenia reformy oświatowej, fi-
nansowanie przez Narodowy Fun-

dusz Zdrowia usług świadczonych 
przez placówki opieki zdrowotnej, 
oraz dofinansowanie zadań w 2018 
roku w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej;

- 1 października br. odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady Gmi-
ny Łubnice, mieszkańcy miejscowo-
ści Przeczów spośród trzech kan-
dydatów: Ewy Bąk, Lidii Kowalskiej 
i Ryszarda Podskarbiego, wybrali 
radnego reprezentującego ich miej-
scowość, którym została Ewa Bąk.

- w br. podczas naboru wnio-
sków w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020 pozytywną weryfikację z te-
renu gminy Łubnice przeszło pięć 
podmiotów, z czego na ten moment 
dwa podpisały już umowy.

Aleksandra Stachniak

GMINNE
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DOŻYNKI POWIATU STASZOWSKIEGO
Z ŻYCIA GMINY...

Rolnicy ziemi staszowskiej 
świętowali w niedzielę, 27 sierp-
nia br. Tegoroczne ,,Dożynki Po-
wiatu Staszowskiego” odbyły się 
wspólnie z ,,Dniem Chleba” w Sta-
szowie.

Korowód dożynkowy wyruszył o 
godz. 11:45 z Parku im. Adama Bie-
nia. Uroczysta msza święta dożynko-
wa, pod przewodnictwem ks. kan. 
Szczepana Janasa, została odpra-
wiona w Sanktuarium świętego Jana 
Pawła II. Część oficjalna odbyła się 

w Kompleksie Rekreacyjnym ,,Zalew 
nad Czarną” w Staszowie. Tam sta-
rostowie dożynek: Grażyna Dyrduł z 
Łazisk i Tadeusz Graca z Szydłowa 
wręczyli staroście staszowskiemu Mi-
chałowi Skotnickiemu dorodny bo-
chen chleba. Włodarz obiecał dzielić 
go sprawiedliwie, głównie z myślą o 
najbardziej potrzebujących. 

Gminę Łubnice reprezentowa-
li wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
przewodniczący Rady Gminy Marian 
Komasara, radny powiatu Janusz 
Bąk, radny gminny Eugeniusz Kozioł 
orz mieszkańcy sołectwa Grabowa. 

W konkursie na najpiękniejszy 

wieniec dożynkowy powiatu staszow-
skiego zwyciężył wieniec sołectwa 
Niemścice z gminy Staszów. Drugie 
miejsce w konkursie powiatowym 
zajął wieniec reprezentujący miasto 
i gminę Osiek. Trzecie miejsce zajął 
wieniec z gminy Bogoria. 

Część estradową rozpoczęło trio 
Klubu Piosenki ,,Rytm” ze Staszow-
skiego Ośrodka Kultury. Wystąpili tak-
że: zespół folklorystyczny ,,Furmani”, 
zespół folkowy ,,Modesta Pastiche”, 
kabaret DNO i gwiazda wieczoru Ka-
sia Kowalska z zespołem, której kon-
cert rozpoczął się o godz. 20:30.

Aneta Śmiszek

W niedzielę 3 września br., 
rolnicy ziemi świętokrzyskiej, 
wspólnie z przedstawiciela-
mi władz samorządowych, izb i 
związków rolniczych, kół gospo-
dyń wiejskich i zespołów ludo-
wych, zjechali do Masłowa na 
XVII Świętokrzyskie Dożynki Wo-
jewódzkie. Gospodarzami rol-
niczego święta, oprócz Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach, 
były w tym roku władze powiatu 
kieleckiego.

Rolnicy z ziemi świętokrzyskiej 
podziękowali za tegoroczne plo-
ny. Uroczystości dożynkowe roz-
poczęły się pod pomnikiem Jana 
Pawła II w Masłowie, gdzie zebra-
li się goście i przeszli w barwnym 
korowodzie do kościoła pod we-
zwaniem Przemienienia Pańskiego. 

XVII ŚWIĘTOKRZYSKIE 
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 

Z NASZYM UDZIAŁEM
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„ZAPACH 
PIECZONEGO CHLEBA”

Z ŻYCIA GMINY...

Po mszy świętej i poświęceniu do-
żynkowych wieńców przedstawicie-
le wszystkich 13 powiatów naszego 
województwa poprowadzeni przez 
starostów dożynek przeszli na lot-
nisko. - Staropolskim zwyczajem 
kłaniamy się rolnikom i dziękujemy 
im za pracę i za plony - dodał mar-
szałek województwa świętokrzyskie-
go, Adam Jarubas. Przypomniał, że 
tegoroczny rok był trudny dla rolni-
ków. - Zbiory zbóż były dobre, ale 
ceny w skupie nie pokrywają kosz-
tów produkcji - kontynuował. Zado-
woleni mogą być tylko rolnicy, którzy 
uzyskują najwyższe plony z hektara. 
Pojedynczym rolnikom trudno utrzy-
mać się na rynku. Spośród 13 wień-
ców dożynkowych przygotowanych 
przez każdy powiat specjalna ko-
misja wybrała najpiękniejszy, który 
pojedzie na Dożynki Prezydencie 
w Spale. Zaszczyt reprezentowa-
nia naszego województwa przypadł 
powiatowi sandomierskiemu - wy-
brano wieniec z Koprzywnicy. Po 
części oficjalnej scenę zajęły ze-
społy ludowe. 15 hektarów płyty 
lotniska wypełniło się straganami, 
na których prezentowano lokalne 
produkty. Stoisko Powiatu Staszow-
skiego zostało przygotowane przez 
pracowników Centrum Kultury w 
Łubnicach i panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wilkowej. O godzinie 
20 odbył się koncert zespołu Czer-
wone Gitary.

Serdeczne podziękowania za 
pomoc w przygotowaniu stoiska 
promocyjnego dla: Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Wilkowej, Ryszarda 
Bryka, Szczepana Witka, Wawrzyń-
ca Zająca i Marty Kotlarz. 

Aleksandra Stachniak

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Gosposia” w Słupcu realizuje 
projekt pn. „Zapach pieczone-
go chleba” w ramach Programu 
PAFW „Działaj Lokalnie”.

Podczas realizacji tego progra-
mu organizowane są warsztato-
we spotkania w świetlicy wiejskiej. 
Celem spotkań jest propagowanie 
dawnych receptur pieczenia chle-

ba, przygotowywanie ciast, robienie 
sałatek i innych potraw. Są także 
spotkania poświęcone nauce deko-
rowania stołu i potraw. Zaintereso-
waniem cieszyła się lokalna wysta-
wa dawnych urządzeń do wyrobu 
ciasta oraz prezentacja dla dzieci 
„Od ziarenka do bochenka”. Pod-
sumowaniem projektu będzie rajd 
rowerowy lub wycieczka śladami hi-
storii i wspólne ognisko.

Zofia Gil
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„JAK NIE MY TO KTO”
Z ŻYCIA GMINY...

Orzelec Duży może pochwalić się 
nową inicjatywą. Powstaje tam sto-
warzyszenie o nazwie „Jak nie my to 
kto”, z inicjatywy Agnieszki Gil. Póki 
co członkostwo zadeklarowały same 
kobiety, ale męska część miejsco-
wości będzie równie mile widziana. 
Celem stowarzyszenia „Jak nie my 
to kto” jest przede wszystkim wspól-
na praca mieszkańców na rzecz roz-
woju Orzelca Dużego.

Na początek wspólnej działalności 
panie zorganizowały w świetlicy wiej-
skiej zajęcia fitness, dwa razy w tygo-
dniu, gdzie chętnie przychodzą żeby 
poćwiczyć i mile spędzić czas.

W najbliższych planach jest zor-
ganizowanie w świetlicy zabawy An-
drzejkowej dla mieszkańców. Będzie 
to pierwsza inicjatywa stowarzyszenia. 
Miejmy nadzieję, że udana i na pewno 
nie ostatnia.

Panie nie zapominają o swoich naj-
młodszych mieszkańcach. Pomysłów 
jest wiele, z myślą o dzieciach chcą or-

ganizować rożnego rodzaju warsztaty 
o dowolnej tematyce m.in. malarskie, 
udzielania pierwszej pomocy, kulinar-
ne, robienie lampionów z dyni. Wszyst-
ko to aby pokazać dzieciom, jak moż-
na spędzić wolny czas w inny sposób, 
a może nawet ciekawszy bez telewizji, 
telefonu i tabletu.

Jak wiemy w grudniu wypadają Mi-
kołajki, dlatego z myślą o dzieciach, 
zorganizowana zostanie zabawa Mi-
kołajkowa.

Ważne będzie wspólne zaangażo-
wanie, które z pewnością pozwoli na 
realizację tych planów, czego szczerze 
życzymy.

Agnieszka Gil

EDUKACJA

WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Szczęśliwe Dzieciaki w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Budziskach

Nowo powstały odział przedszkolny dla dzieci w wieku 
od 2 do 5 lat otrzymał dofinansowanie w ramach projek-
tu „ Szczęśliwe Dzieciaki”. Przedszkole funkcjonuje od 1 
września br. w godzinach od 6.30 do 16.00. Zapewnienie 
opieki dla nowej grupy dzieci w tych godzinach umożliwi 
rodzicom pełną aktywność zawodową. Zakupione zosta-
ną nowe meble, stoliki, krzesełka, leżaki, wykładzina oraz 
szereg zabawek, pomoce dydaktyczne i materiały papier-
nicze. Sala przedszkolna już wygląda bajecznie i koloro-
wo, a to za sprawą utalentowanego plastyka Mariusza 

Bolona, który zamienił klasę lekcyjną w cudowną krainę 
lubianego przez dzieci Kubusia Puchatka. Ze względu na 
możliwości finansowe rodziców dostęp dzieci do szer-
szej oferty edukacyjno- wychowawczej w Budziskach jest 
ograniczony. Aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci w 
tym zakresie w stosunku do ich rówieśników z większych 
ośrodków miejskich oraz aby ujednolicić standardy edu-
kacji przedszkolnej w naszym przedszkolu projekt prze-
widuje udział wszystkich dzieci w dodatkowych zajęciach: 
j. angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia ma-
tematyczne, zajęcia z przedsiębiorczości oraz warsztaty z 
psychologiem. Projekt przewiduje również budowę nowo-
czesnego placu zabaw, który zapewni dzieciom atrakcje 
podczas słonecznych dni. Zabawy na świeżym powietrzu 
na pewno korzystnie wpłyną na stan zdrowia dzieci oraz 
sprawią, że ich pobyt w przedszkolu będzie ciekawszy i 
urozmaicony. Zajęcia w naszej placówce będą prowadzo-
ne przy pomocy nowoczesnych metod tj. metoda Montes-
sori, Krakowska oraz Integracja Sensoryczna. Utworzenie 
dodatkowej grupy przedszkolnej w naszej placówce przy-
czyni się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w istniejącym 
już oddziale przedszkolnym.

Anna Pawlik

Świętujemy Rok Rzeki Wisły
Ze względu na położenie Budzisk nie można przejść 

obojętnie wobec takiego wydarzenia, jakim było ogłosze-
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nie roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Nasza przygoda z ob-
chodami tego całorocznego święta ma na celu zdobycie 
jak najszerszej wiedzy o królowej polskich rzek. Pod ha-
słem „Wisła bez tajemnic”, według naszego autorskiego 
programu, wiosną postanowiliśmy wyruszyć na pieszą wy-
cieczkę nad Wisłę. Z zainteresowaniem obserwowaliśmy 
otaczającą nas faunę i florę, robiliśmy notatki, zdjęcia, 
rysunki, z których następnie powstały dekoracje w szko-
le. Skoro już nieco poznaliśmy bieg Wisły, w miejscu, w 
którym mieszkamy zapragnęliśmy udać się do źródeł. O 
naszych planach i ich zamiarach napisaliśmy do zaprzy-
jaźnionej Fundacji ING Dzieciom w Wiśle. Tradycyjnie już 
wspaniały Zarząd organizacji nie pozostał obojętny wo-
bec naszych zamierzeń.

23 września wesoły autobus z uczniami i nauczyciela-
mi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach ruszył 
w okolicę skąd początek bierze nasza Wisła. Na miejscu 
zostaliśmy serdecznie i ciepło powitani przez niezawod-
ną i kochaną Jolę Bujok i cudownych pracowników Regli. 
Wspaniały i niezwykle przyjazny zarząd Fundacji poznali-
śmy następnego dnia w osobach: Agata Tomaszewska – 
prezes Zarządu, Barbara Śpiewak-Wielogórska – dyrektor 
Biura Fundacji oraz Agata Niemczyk- dyrektor Ośrodka.

Jak zawsze pobytowi w Wiśle towarzyszyło mnóstwo 
niezapomnianych wrażeń i atrakcji. Wycieczki rozpoczęli-

śmy w chacie Kawuloka w Istebnej. Gawędziarskie zdol-
ności pana Janka przykuwają uwagę nawet najbardziej 
opornych słuchaczy. W sposób niezwykle atrakcyjny, a 
przy tym humorystyczny zapoznał nas z tradycjami, zwy-
czajami i życiem codziennym górali. A swoją drogą cieka-
we były sposoby były na pamięć i resetowanie twardego 
dysku. Następnie udaliśmy się do Centrum Pasterskiego w 
Koniakowie. Wsłuchani w opowieści młodej góralki wyko-
naliśmy ręcznie aniołki z wełny i popróbowaliśmy owcze-
go i koziego sera. Każdy z nas dobrze zna znaczenie po-
wiedzenia „ Kto mo owce, ten mo co chce”. Z Koniakowa 
udaliśmy się tam, gdzie witają się trzy państwa: Polska , 
Czechy i Słowacja. W promieniach słońca buszowaliśmy 
beztrosko po terenach granicznych i swobodnie prze-
mieszczając się z jednego kraju do drugiego. W ośrodku 
czekały nas zajęcia lekcyjne, pyszna kolacja, zabawy na 
świetlicy, grota solna i wygodne łóżka.

Kolejnego dnia powędrowaliśmy z Jolą przez Wisłę, 
przy fontannie słuchaliśmy legendy o powstaniu rzeki Wi-
sły. Później niejeden miał chrapkę na czekoladowego Ma-
łysza (sama uwielbiam białą czekoladę) , aż dotarliśmy 
do Muzeum Beskidzkiego. Tam czekały na nas kolejne 
wspaniałe opowieści, gręplowanie wełny, pobyt w kuźni i 
dawnej szkole. Warto dodać, iż gęsie pióra w muzealnej 
sali szkolnej od wielu lat pochodzą z Budzisk i to za naszą 
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sprawą. Zapoznani z dawnym życiem górali i bogatsi o 
nową wiedzę, wróciliśmy do ośrodka, a tam natchnieni 
tworzyliśmy własne legendy i wiersze o Wiśle. Oto jeden 
z nich :

Ballada o Wiśle 
Od szczytu gór, aż po morza fale

Płynie Wisła, nie zatrzymuje się wcale
Spieniona woda przepływa Polskę,
Napoiła przy tym niejedną gąskę

Warszawa, Kraków i Budziska
Cieszą się, że Wisła jest im bliska

Omija Wawel, nawadnia lasy
Na drzewie rosną różne frykasy

W Warszawie wita tamtejsza Syrenkę,
Zygmunta Wazę łapie za rękę

Jest wielką atrakcją dla rybaków
Pływa też po niej wiele kajaków
Miasto Wisłę też warto zwiedzić

Muzeum Adama Małysza odwiedzić
Wyjść za granicę, przekroczyć Polskę,
A potem wrócić obejrzeć Trójwioskę.

Eliza Kurowska

Następnie słowa za pomocą farb przełożyliśmy na pa-
pier, aby powstał pamiątkowy album.

Będąc w Wiśle nie mogliśmy pominąć Chlebowej 
Chaty. Kto był wie, że własnoręcznie robione podpłomyki 
z masłem i miodem to „niebo w gębie”. Dodatkowymi 
atrakcjami było zwiedzanie stodoły, historia pszczół i opo-
wieści z dawnej góralskiej chaty. Niektórzy mieli okazję 
umyć się w blaszanej bali, a dziewczęta z pewnością za-
pamiętały, ze doskonałym sposobem na urodę jest zimna 
woda. Wieczorem na świetlicy oddaliśmy się emocjonują-
cym grom. Następnie wspaniałej zabawy dostarczyło nam 
karaoke.

Kolejny dzień to kowbojskie miasteczko Twinpigs. Pięk-
na pogoda, cała gama atrakcji, wspaniałe pokazy rodem 
z dzikiego zachodu wywoływały uśmiech, okrzyki zachwy-
tu i radości. Wycieczka batyskafem zapierała dech w pier-
siach, a pobyt w podziemiach sprawiał, że włosy na gło-
wie stawały dęba. Wieczorem na dyskotece Eliza i Magda 
uczyły nas różnych kroków tanecznych. Belgijka wychodzi 
nam już całkiem nieźle.

Następnego dnia czekała na nas prawdziwa uczta dla 
ducha. W Teatrze Lalkowym Banialuka obejrzeliśmy spek-
takl pod tytułem: „Buratino”. Wszystkich nas pochłonęły 
przygody drewnianego pajaca, a później zakulisowe opo-
wieści aktorów i spacer po teatrze. 

Każdego, kto ma ochotę zobaczyć fotorelację z pobytu 
w Wiśle zapraszamy na nasz profil na facebooku Publicz-
na Szkoła Podstawowa Budziska.
Ciąg dalszy nastąpi...

Anna Nowakowska-Gromny

W stronę kultury - wycieczka do Krakowa
27 września uczniowie klas IV - VII Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gacach Słupieckich kolejny raz przybyli 
do Krakowa. Kolejny też raz zasiedli na teatralnej widow-
ni. Tym razem obejrzeli spektakl pt. "Tajemniczy ogród", 

adaptację teatralną powieści Frances Hodgson Burnett 
pod tym samym tytułem. Przedstawienie zostało przygo-
towane przez Teatr Bagatela. Miało ono formę musicalu. 
Uczniowie z zainteresowaniem przenieśli się w świat Mary 
Lennox, gdzie piękno, prawda, przyjaźń i miłość otworzy-
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ły bohaterom drogę do serc bliskich, a młodym widzom 
pozwoliły odkryć tę ważną prawdę. Po spektaklu młodzi 
widzowie dzielili się na gorąco wrażeniami, porównując 
obejrzane przedstawienie do innych, które już widzieli 
podczas wcześniejszych wizyt w krakowskich teatrach. 

Kolejnym punktem wycieczki do Krakowa było od-
wiedzenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krako-
wie - Łagiewnikach. Jest to miejsce związane z życiem i 
działalnością św. Faustyny Kowalskiej, obecnie miejsce 
pielgrzymek związanych z obecnością obrazu Jezusa Mi-
łosiernego i oraz grobu Faustyny. Uczestnicy wycieczki 
wysłuchali opowieści o św. Faustynie Kowalskiej, zwiedzili 
Sanktuarium oraz podziwiali panoramę Krakowa z wieży 
widokowej. Wycieczka przyniosła wiele wrażeń jej uczest-
nikom, zwłaszcza, że i wrześniowa pogoda sprawiła miłą 
niespodziankę... A do Krakowa na kolejne przedstawienie 
teatralne uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ga-
cach Słupieckich na pewno jeszcze przyjadą.

Renata Domagała

Sprzątanie świata – Polska 2017
„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynaro-

dowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Głównym 
celem tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” było uka-
zanie korzyści płynących z poszanowania środowiska i 

segregacji odpadów. Idea rozumiana jest jako łańcuch 
działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich 
selektywna zbiórka i kończący ją recykling. 

Tradycją jest , że uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Gacach Słupeckich corocznie biorą udział 
w akcji „Sprzątanie świata”. Podobnie było w tym roku, 
15 września uczniowie klasy VI zaopatrzeni w worki na 
zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny 
uczestniczyli w tej akcji ekologicznej. Akcję rozpoczęto po-
gadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych 
celów tego przedsięwzięcia. Uczniowie pozytywnie zmoty-
wowani szczytnym celem posprzątali teren wokół szkoły, 
w tym boisko sportowe, plac zabaw oraz pobocza drogi 
w okolicach szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie 
akcja przebiegła szybko i sprawnie, a w workach znalazły 
się puszki aluminiowe, szkło i różnego rodzaju plastiki. 
Wszyscy uczestniczy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że 
ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej 
obfita w porozrzucane śmieci. Akcja sprzątania pokaza-
ła, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska 
nie jest coroczna zbiórka śmieci, lecz zmiana nawyków w 
codziennym życiu. 

Teresa Dudzińska

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Już po raz kolejny obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka. Dzień ten dostarczył dzieciom z oddziału 
przedszkolnego w Łubnicach wielu okazji do wesołej za-
bawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Od 
samego rana dzieci z zaciekawieniem czekały na zapla-
nowane atrakcje, których w tym dniu nie brakowało. 

Już po śniadaniu dzieci spotkały się z policjantami z 
Komendy Powiatowej ze Staszowa. Przybyli goście w cie-
kawy i mądry sposób opowiadali dzieciom o zasadach 
poruszania się po jezdni, a także o różnych zagrożeniach 
wynikających z nie przestrzegania zasad ruchu drogowe-
go. Miłym zaskoczeniem dla maluchów było pojawienie 
się psa policyjnego. Przedszkolaki miały okazję dowie-
dzieć się wielu ciekawych rzeczy o jego ciężkiej i niebez-
piecznej pracy, jak też podziwiały efekty długiego i żmud-
nego szkolenia psa- Robiego.

Następnie w barwnym korowodzie przemaszerowali-
śmy do budynku gminy, gdzie dzieci spotkały się z przed-
stawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach. 
Wszyscy mieliśmy okazję usiąść za kierownicą samochodu 

strażackiego i przymierzyć hełm strażacki. Opowiadaniom 
nie było końca, ale musieliśmy wracać do przedszkola, 
gdzie czekały na nas przygotowane konkursy, zabawy, 
wspólne tańce i oczywiście słodki poczęstunek.

Dzień przedszkolaka to bardzo ważne święto wszyst-
kich dzieci w wieku przedszkolnym. Z tej okazji przeka-
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zujemy wszystkim tym małym, tym średnim i tym całkiem 
dużym najlepsze życzenia ,,Rośnijcie jak na magicznych 
drożdżach, uczcie się codziennie czegoś nowego i bawcie 
się w najlepsze”.

Nauczyciele PSP w Łubnicach

Wyjazd pełen „energii”
W środę 27 września klasy I-III Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Łubnicach wraz z wychowawcami odwiedzili 
elektrownię w Połańcu. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób 

elektrownia korzysta z wód Wisły, jak jest monitorowana 
przez jednostki ochrony przyrody, a także obejrzeliśmy 
halę turbin i tzw. ,,zielony blok” opalany biomasą.

Przewodnik opowiedział także, jak skomplikowany 
jest proces produkcji energii elektrycznej, ile wysiłku elek-
trownia wkłada w oczyszczenie spalin i schłodzenie oraz 
czystość zwracanej do Wisły wody. Pamiętajcie – gaście 
światło, jeśli z niego nie korzystacie – przyczynicie się do 
ochrony środowiska naturalnego. Każdy z uczestników z 
zadowoleniem wrócił do domu pełen „energii”.

Nauczyciele PSP w Łubnicach

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

Na wesoło, rodzinnie i sportowo
W tradycję Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilko-

wej już na stałe wpisał się festyn rodzinny ,,Mama, Tata i 
Ja”, organizowany corocznie z okazji trzech wyjątkowych 
świąt: Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka, na który 
zostali zaproszeni rodzice i rodzeństwo naszych wycho-
wanków. Impreza ta odbyła się 22 czerwca br. i stała się 
okazją do wspólnej zabawy, zaprezentowania umiejętno-
ści sportowych oraz zacieśnienia współpracy z lokalnym 
środowiskiem. Festyn rozpoczął się turniejem sportowym. 
Chętni uczniowie startowali w indywidualnych konkuren-
cjach lekkoatletycznych w kilku kategoriach wiekowych. 
Był bieg slalomem, rzut kółkami serso oraz rzut do celu. 
Gra toczyła się o wysoką stawkę, ponieważ na zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody – złote, srebrne i brązowe me-
dale oraz słodycze. Tego dnia najwięcej powodów do ra-
dości mieli zwycięzcy turnieju. Byli to: Paweł Świerk (odział 

przedszkolny), Bartosz Macias (kl. I), Kacper Mnich (kl. II), 
Jakub Czerwiec (kl.III), Paweł Majczak (kl. IV), Adam Nie-
zgoda (kl. VI). Następnie odbył się mecz piłki nożnej, w 
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którym rywalizowali uczniowie klas IV-VI. Po sportowych 
rozgrywkach, które dostarczyły mnóstwo emocji zarówno 
młodym sportowcom, jak i kibicującej im publiczności, 
rozpoczęło się wspólne biesiadowanie przy grillu oraz gry 
i zabawy na świeżym powietrzu. Tego dnia pogoda do-
pisywała, podobnie jak dopisywały nam dobre humory. 
Rodzinny festyn okazał się miłym i radosnym wstępem do 
zbliżających się letnich wakacji.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Spotkanie z policjantem
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa to priorytetowe 

zadanie dorosłych. Dzieci mają bowiem małe doświad-
czenie życiowe, często są nieświadome zagrożeń swojego 
zdrowia czy też życia. Ciekawą lekcją kształtowania nawy-

ków unikania różnych niebezpieczeństw, ale też radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach jest spotkanie dzieci z policjan-
tem. Przedszkolaki i uczniowie kl. I z PSP w Wilkowej miały 
taką okazję we wrześniu bieżącego roku szkolnego. Policjant 
Stanisław Żugaj przypomniał najmłodszym podstawowe 
zasady poruszania się pieszych po drodze i przechodzenia 
przez jezdnię. Uświadamiał także, jak ważne jest noszenie 
przy odzieży elementów odblaskowych oraz podróżowanie 
dziecka w foteliku samochodowym. Policjant przypomniał 
również o numerach alarmowych, o tym, kiedy należy z nich 
korzystać i jakich informacji udzielać przyjmującemu zgło-
szenie. Zaprezentował też elementy umundurowania wyko-
rzystywane w służbie policyjnej. Dzieci aktywnie brały udział 
w spotkaniu, z zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek 
gościa. Na zakończenie miały okazję obejrzeć radiowóz. 

Izabela Nowak

BIESIADA ŁUBNICKA 
NA ŚLĄSKĄ NUTĘ

KULTURA

22 lipca na placu rekreacyj-
nym w Łubnicach bawiły się tłumy 
podczas ,,Biesiady Łubnickiej " na 
śląską nutę. Impreza rozpoczęła 
się występami dzieci z sekcji ta-
necznej działającej przy Centrum 
Kultury w Łubnicach oraz śpiewa-
jącej młodzieży z terenu gminy. 

Dobrą muzykę i świetną zabawę 
zgromadzonej publiczności zapew-
nił także Zespół Estradowo- Ludowy 
,,Łubnicka Nuta". Śląska Kabareto-
wa Grupa Biesiadna FEST doskona-
le wprowadziła wszystkich w śląskie 
klimaty. Grupa FEST to rewelacyjnie 
dobrany humor kabaretowy oraz do-
bra i niezapomniana muzyka. Atrak-
cją imprezy był niewątpliwie koncert 
Mariusza Kalagi z zespołem. Muzycz-
ny koktajl szlagierów rozbawił publi-
kę i porwał do tańca. Niesamowity 
kontakt z publicznością, interpretacje 
wykonywanych utworów i duża skala 
głosu na długo zapadnie w pamięci 

uczestnikom biesiady. Gwiazdą wie-
czoru była formacja wokalno- ta-
neczna JORRGUS. To bez wątpienia 
jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
gwiazd polskiej sceny muzyczno- roz-
rywkowej. Wieczorną zabawę uświet-
nił występ zespołu SEKRET z Połańca. 

Uczestnicy biesiady mogli również 
podziwiać wystawę prac powstałych 

podczas Pleneru Wikliniarskiego, któ-
ry odbył się w dniach 17- 22 lipca br. 

Podczas imprezy można było rów-
nież wspomóc 4-letnią Gabrysię, któ-

ra walczy z bardzo rzadkim i ciężkim 
guzem mózgu. 

Patronat Honorowy nad wydarze-
niem objął marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, wo-
jewoda świętokrzyski Agata Wojty-
szek, starosta staszowski Michał Skot-
nicki oraz wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko. Patronat medialny objęli: 
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Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, 
Radio Kielce i Radio Leliwa. Organi-
zatorem imprezy było Centrum Kultu-
ry w Łubnicach.

Serdecznie dziękujemy za wspar-
cie sponsorom tegorocznej imprezy, 
a byli to:
• Huta Szkła Gospodarczego Tade-

usza Wrześniaka w Grzybowie,
• Starostwo Powiatowe w Staszowie,
• Lasy Państwowe i Nadleśnictwo 

Staszów,
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju, 
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju Oddział Łubnice
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

-Handlowo-Usługowe Maria i 
Szczepan Witek,

• Sklep Wielobranżowy A-Z Małgo-
rzata Stolicka,

• Jerzy Karwasiński – Pośrednictwo 
Ubezpieczeniowe,

• F.H.U. „TYGRYS” Danuta Kozioł, 

• Ewa i Janusz Bąk
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

– Marian Nowak
• Zakład Remontowo – Budowlany 

Mieczysław Dudek
• Zakład Betoniarski – Magdalena 

Wiśniewska-Pietraszewska

• Supermarket HELENA Helena i 
Jan Suska,

• Firma Handlowo-Usługowa Paweł 
Trela,

• Delikatesy Centrum Ryszard Kro-
kosz.

Aleksandra Stachniak

Tegoroczne obchody święta planów z racji niekorzystnych warunków pogodowych odbyły się w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w Łubnicach, gdzie mieszkańców gminy i przybyłych gości powitała wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko. Następnie starostowie tegorocznych dożynek Dorota Komasara i Józef Dulęba uroczy-
ście przekazali gospodarzowi gminy tradycyjny bochen chleba i bukiet dożynkowy. 
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Komisja konkursowa w składzie: 
przewodniczący Leszek Ziółek sekre-
tarz gminy, członkowie: ks. Krzysztof 
Serafin proboszcz parafii Beszowa i 
Mariusz Bolon - Centrum Kultury w 
Łubnicach, dokonała oceny wieńców 
przygotowanych przez poszczególne 
sołectwa. 

Pierwsze miejsce w konkursie na 
najładniejszy wieniec dożynkowy po 
raz drugi z rzędu zdobyło sołectwo 
Grabowa, które reprezentowali go-
spodarze Renata Głozowska i Michał 
Dach.

Uczestnicy dożynek mieli okazję 
posłuchać i potańczyć na sali wido-
wiskowej Centrum Kultury przy wy-
stępach zespołów „Pacanowianie”, 
„Kasztalon” i „Łubnicka Nuta”. 

Aneta Śmiszek 
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Warsztaty rodzinne przeprowa-
dzaliśmy w świetlicach wiejskich 
znajdujących się na terenie naszej 
gminy: 7 lipca byliśmy w Czarzyźnie, 
11 lipca w Orzelcu Dużym, 12 lipca 
w Wilkowej, 13 lipca w Przeczowie, 
3 sierpnia w Beszowej, 24 sierpnia 
w Słupcu. Zajęcia te były nietuzin-
kową propozycją na ciekawą formę 
spędzenia wolnego czasu z dala od 
telewizora, komputera i okazały się 
twórczą zabawą z dzieckiem. Tema-
tyka warsztatów była różnorodna. 
Wykonywaliśmy bąbelkowe rybki, 
filcowe breloczki, łódki, mini akwa-
rium, a także obrazki na ścianę. 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły 
w warsztatach, wykazywały się dużą 
pomysłowością wkładając w swoją 
pracę całe serce. Na zakończenie 
rozpalaliśmy ognisko, wspólnie pie-
kliśmy kiełbaski, jednak pieczony 
chleb smakował najlepiej.

Wycieczki rozpoczęliśmy od wy-
jazdu do ENERGYLANDII. W dniu 
28 czerwca br. 100 – osobowa gru-
pa młodzieży odwiedziła park roz-
rywki w Zatorze.

1 sierpnia pojechaliśmy do Par-
ku Miniatur i Rozrywki „Sabat” w 
Krajnie. Park ten zlokalizowany 
jest u podnóża Gór Świętokrzy-
skich, nieopodal Świętej Katarzyny. 
Na miejscu czekała na nas prze-

wodnik, która oprowadziła grupę 
po Alei Miniatur. Jest to niezwykłe 
miejsce, gdzie zwiedzisz cały świat 
w parę godzin i poznasz kulturę i 
architekturę z najróżniejszych za-
kątków globu. Zobaczyć tu można 
miniaturę placu św. Piotra w Waty-
kanie, KrzywąWieżę w Pizie, Colo-
seum,Wieżę Eilffla, Operę w Sidney, 
Fontannę Di Trevi, Łuk Triumfalny, 
Taj Mahal, Statuę Wolności, Biały 
Dom, Big Ben, Akropol, Piramidę 
Cheopsa i wiele innych sławnych 
dzieł architektury światowej. W par-
ku znajdują się też jedyne w Europie 
miniatury nieistniejących już wież 
World Trade Center. Rajem dla naj-
młodszych była w Lunaparku karu-
zela Crazy Yacht (symulująca łódź 
podczas sztormu), elektryczne sa-
mochodziki autodrom, park liniowy 
(gdzie śmiałkowie testowali swoje 
umiejętności i zwalczali słabości), 
zorbing (zabawa w napompowanej 
kuli wodnej w basenie), eurobange 
(będący sprawdzianem dla akroba-
tów), dmuchany plac zabaw ze zjeż-
dżalnią, elektryczne motorki z torem 
zmagań oraz łódeczki. W tym ma-
gicznym miejscu nikt nie może się 
nudzić, każdy znalazł coś dla sie-
bie. Skorzystaliśmy prawie z każdej 
atrakcji, było super!

2 września byliśmy w Sandomie-

rzu. Miasto położone jest na nad-
wiślańskiej skarpie, które stanowi 
strome zakończenie Gór Święto-
krzyskich. Warto zobaczyć najstar-
szy i najcenniejszy Zespół Klasztor-
ny Dominikanów z kościołem św. 
Jakuba, Bazylikę Katedralną, rene-
sansowy Ratusz, a także Zamek Ka-
zimierski – dawną siedzibę królów 
i książąt Polski. Zwiedzanie rozpo-
częliśmy od Podziemnej Trasy Tury-
stycznej. Wejście do podziemi znaj-
duje się przy Rynku 12, natomiast 
wyjście- w budynku sandomierskie-
go Ratusza. Trasa składa się z 34 
połączonych ze sobą pomieszczeń, 
położonych od 4 do 12 metrów pod 
powierzchnią. Składają się na nią 
pochodzące z XIV i XV wieku kupiec-
kie piwnice i składy. Długość trasy 
liczy 470 metrów. Sandomierskie 
lochy owiane są licznymi legenda-
mi. Najsławniejsza jest o Halinie 
Krępiance. Legenda mówi, że kiedy 
Tatarzy po raz trzeci w 1287 roku 
zawitali do bram Sandomierza, Ha-
lina córka Piotra z Kępy udała się 
do obozu tatarskiego. Tam tłuma-
cząc swe przybycie chęcią zemsty za 
doznane od sandomierzan krzywdy, 
podjęła się przeprowadzić Tatarów 
tajnym przejściem podziemnym do 
miasta. Napastnicy zachęceni wi-
zją ogromnych zdobyczy weszli za 
Haliną do lochów i wtedy umówieni 
mieszczanie zasypali wejścia, grze-
biąc wrogów. Jako znak do zasy-
pania w odpowiednim momencie, 
Halina miała z sobą gołębia. Po 
wypuszczeniu gołębia, mieszkańcy 
już wiedzieli, że to czas na zasypa-
nie wejścia i wyjścia. Halina ponio-
sła śmierć w podziemiach, ale mia-
sto zostało uratowane. W miejscu, 
gdzie spłynęła krew wyrosła psze-
nica o czerwonawym zabarwieniu, 
zwana odtąd „sandomierską”.

Wychodząc z lochów prosto 
udaliśmy się do kamienicy, w której 
znajduje się Muzeum serialowego 
Ojca Mateusza. Wystawa pieczoło-
wicie odtwarza wnętrza serialowego 
kościoła, plebanii- z kuchnia go-
spodyni księdza i ogrodową altaną, 
komendy policji z celą i pałacu bi-
skupa. W poszczególnych pomiesz-
czeniach witali nas woskowe figury 
przedstawiające głównych bohate-
rów serialu: księdza Mateusza Żmi-
grodzkiego (granego przez Artura 
Żmijewskiego, gospodynię Natalię 
Borowik (rola Kingi Preis), inspekto-
ra Oresta Możejkę (granego przez 

LATO Z QLTURĄ

Wakacje 2017 mamy już za sobą. Teraz nadszedł czas na podsumo-
wanie naszej pracy w tym okresie. Centrum Kultury w Łubnicach przy-
gotowało dla dzieci i młodzieży różnorodny program aktywnych wakacji. 
Tegoroczne lato wyjątkowo długo rozpieszczało nas piękną pogodą, któ-
rą mogliśmy w pełni wykorzystać organizując warsztaty rodzinne, zaba-
wy ruchowe na świeżym powietrzu, ogniska, wyjazdy do Parku Rozrywki 
w Zatorze i Krajnie oraz wycieczkę do Sandomierza.
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SZCZEPIENIA CHRONIĄ

Piotra Polka) oraz aspiranta Mieczy-
sława Nocula (odtwarzanego przez 
Michała Pielę). Podczas zwiedzania 
towarzyszyła nam serialowa muzy-
ka oraz charakterystyczne zapachy 
kuchni Natalii, kawy na posterun-
ku, czy kadzidła w kościelnej ka-
plicy. Chętni mogli wsiąść na ro-
wer, którym ksiądz Mateusz często 
przemieszcza się po Sandomierzu, 
zrobić sobie zdjęcie na tle tabli-
cy „aresztowany”, czy odbić palce 
na tablicy daktyloskopijnej. Na-
stępnym punktem naszej wycieczki 
był wąwóz Królowej Jadwigi. Przez 
ucho igielne, furtę w murze obron-
nym przeszliśmy do wąwozu Świę-

tojakubskiego. Nim wyszliśmy koło 
kościoła św. Jakuba do wąwozu 
Królowej Jadwigi. Wąwóz ten roz-
dziela wzgórza Świętojakubskie i 
Świętopawelskie. Jest to największy 
wąwóz spośród lessowych wąwo-
zów sandomierskich. Strome ściany 
tego blisko półkilometrowego jaru 
dochodzą do 10 metrów wysokości. 
Zbocza wąwozu i jego korona po-
rośnięte są gęsto drzewami i krze-
wami.

Ważną i nową atrakcją Sando-
mierza jest Bulwar nad Wisłą im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, na 
którym znajdują się m.in.: nowocze-
sna przystań dla sprzętu pływające-

go, a także informacyjno – rekre-
acyjny Budynek Sportów Wodnych. 
Wzdłuż brzegu Wisły rozciąga się 
wspaniała promenada, będąca do-
skonałym miejscem na spacery. My 
udaliśmy się w rejs statkiem po Wi-
śle. Rejs po rzece uprzyjemnił kontakt 
z przyrodą, podziwialiśmy piękną 
panoramę miasta i gór Pieprzowych. 
W Sandomierzu jest jeszcze wie-
le innych ciekawych miejsc wartych 
uwagi, ale nam zabrakło niestety 
czasu, aby je zobaczyć. Może jeszcze 
odwiedzimy to królewskie miasto, a 
wam serdecznie je polecamy .

Wszystko co dobre szybko się 
kończy, ale radosny nastrój, do-
bra zabawa połączona z eduka-
cją, spontaniczny śmiech i dziecięcy 
gwar, który towarzyszył nam przez 
całe 2 miesiące zachowamy w pa-
mięci do następnych wakacji. Jest 
co wspominać. Frekwencja przero-
sła nasze najśmielsze oczekiwania, 
z akcji „Lato z Qulturą” skorzystało 
prawie 400 osób, wiek uczestników 
był naprawdę różnorodny i rozcią-
gał się od przedszkolaka do senio-
ra. Wakacje 2017 przechodzą do 
historii jako baaaardzo udane. Za-
praszamy za rok.

Ewa Murdza

Szczepienia ochronne zna-
cząco zmniejszyły liczbę za-
chorowań na choroby zakaźne, 
praktycznie wyeliminowały takie 
choroby jak ospa prawdziwa, 
błonica czy polio. Dziś nie można 
sobie wyobrazić epidemii, która 
wyludnia całe wsie i miasta, za-
bijając ponad 20 milionów ludzi. 
A działo się tak w wyniku pande-
mii grypy niecałe 100 lat temu, 
po pierwszej wojnie światowej.

Szczepionki zawierają żywe, o 
osłabionej zjadliwości lub zabite 
drobnoustroje lub ich fragmenty, 
które po wprowadzeniu do orga-
nizmu wywołują odpowiedź układu 
odpornościowego przeciw określo-
nym czynnikom chorobotwórczym. 
Są szczególnie ważne dla dzieci, 
gdyż „uczą” układ odpornościowy 
dziecka walki z zagrożeniem bez 

konieczności przechodzenia niebez-
piecznej choroby.

Bezpieczeństwo stosowanych 
szczepionek potwierdzono w sze-
roko zakrojonych badaniach kli-
nicznych, prowadzonych również 
w Polsce. Dowiodły one, że liczba 
odczynów poszczepiennych u dzieci 
jest mniejsza od liczby poważnych 
powikłań spowodowanych przej-
ściem zakażenia. Zastosowanie 
szczepionek pediatrycznych może 
wiązać się z wystąpieniem czaso-
wych działań niepożądanych: go-
rączka, reakcja w miejscu szczepie-
nia, wysypka, senność, zmniejszenie 
apetytu czy drażliwość. Ale nie są 
to na tyle poważne objawy aby się 
bać. O przeciwwskazaniach do 
szczepień decydują lekarze. 

Zaniechanie szczepień, a tym 
samym zmniejszenie liczby uod-
pornionych osób, grozi powrotem 
epidemii. Niezaszczepienie jedne-
go dziecka może mieć negatywny 

wpływ zarówno na jego zdrowie, 
jak i na zdrowie innych dzieci lub 
członków rodziny. Osoby, które się 
nie szczepią, nie tylko nie chronią 
siebie indywidualnie, ale działa-
ją też na szkodę społeczeństwa, 
gdyż zagrożona zostaje  odporność 
„środowiskowa”, która daje ochro-
nę osobom niezaszczepionym.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Staszowie informuje, że 
szczegółowe dane  o szczepieniach 
i szczepionkach można uzyskać na 
stronie internetowej Głównego In-
spektoratu Sanitarnego www.szcze-
pienia.gis.gov.pl oraz na stronie 
Narodowego Instytut Zdrowia Pu-
blicznego – Państwowy Zakład Hi-
gieny: www.szczepienia.info.     

Wszystkie informacje na por-
talach są przygotowywane przez 
ekspertów oraz współpracujących 
lekarzy wakcynologów, w oparciu o 
aktualne fakty naukowe.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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ZLOT KARAWANINGOWY 
W ŁUBNICACH 

Zlot rozpoczął się wernisażem wy-
stawy fotograficznej pt. ,,Kamperem 
na wysokościach" ks. Mariusza Chmu-
ry, który jest wiceprezesem KSK ,,Ra-
zem w Drodze", a jednocześnie pre-
fektem parafii w Szydłowie. Wystawa 
fotograficzna przedstawiająca zdję-
cia z tegorocznego wakacyjnego wy-
jazdu w Dolomity i Alpy Włoskie oraz 
Alpy Francuskie zachwyciła wszystkich 
uczesników wernisażu. Zdjęcia autor-
stwa ks. Mariusza Chmury przedsta-
wiają najpiękniejsze zakątki Europy, 
w tym La Salette - piękne Santuarium 
Matki Bożej Płączącej, położone 
wśród szczytów alpejskich, ale i jedne 
z najniebezpieczniejszych dróg Euro-
py - Passo dello Stelvio czy przełęcz 
Cime de Bonette (obie na wysoko-
ściach prawie 3000 m n.p.m.). Na 
podstawie zdjęć powstał również al-
bum promocyjny poświęcony wspo-
mnianej wyżej wystawie. Wystawa 
została zaprezentowana również w 
Gminnym Centrum Kultury w Szydło-
wie, Samorządowym Centrum Kultury 
w Morawicy oraz Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Samsonowie.

Na otwarciu wystawy i zlotu nie 
mogło zabraknąć znakomitych go-
ści. Swoją obecnością zaszczyciła nas 

wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
radni powiatu staszowskiego: Janusz 
Bąk i Jerzy Karwasiński, wójt gminy 
Szydłów Jan Klamczyński, prezes KSK 
Włodzimierz Rybczyński, radni Gminy 
Łubnice: Henryka Adaś, Eugeniusz 
Kozioł, Edward Kwiecień, Marian 
Golba i Robert Stefaniak, przedsta-
wiciel Echo Dnia Agnieszka Kuraś, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

W dniach 8- 10 września br. na terenie gminy Łubnice odbyło się V Terenowe Spotkanie Członków Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Karawaningowego ,,Razem w Drodze". Do Łubnic przybyło 25 załóg (55 osób) z 
całej Polski. Załoga, która pokonała najwięcej kilometrów, by spotkać się w Łubnicach, przyjechała aż z Wej-
herowa. Coraz więcej fanów zyskują samochody z przyczepą i kampery, które wielu nazywa pieszczotliwie 
,,domkami na kółkach". W europejskich krajach moda na taką formę wypoczynku święci triumfy od dawna. 
W Polsce karawaning szybko zdobywa nowych zwolenników. Wśród mieszkańców gminy Łubnice kampery i 
przyczepy stacjonujące na placu rekreacyjnym wzbudzały bardzo duże zainteresowanie. 

w Szydłowie Maria Stachuczy, pro-
boszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła w 
Beszowej ks. Krzysztof Serafin, o. Piotr 
Graduszewski z Klasztoru Trynitarzy w 
Budziskach, prezes OSP Łubnice Jó-
zef Dulęba oraz wiele osób chcących 
obejrzeć wystawę i posłuchać prelek-
cji nt. karawaningu. 

Drugi dzień zlotu obfitował w 
zwiedzanie ciekawych miejsc na tere-
nie gminy Łubnice i gmin sąsiadują-
cych z nią. Uczestnicy zlotu byli pod 
ogromnym wrażeniem klasztoru w 
Budziskach i kościoła pw. św. Piotra i 
Pawła w Beszowej, zobaczyli Muzeum 
Drogownictwa w Szczucinie. Kolejne 
wyjątkowe miejsce, które odwiedzili 
to Bazylika Mniejsza w Pacanowie, 
a ostatnim punktem wycieczki było 
zwiedzanie Klasztoru w Pustelni Zło-
tego Lasu w Rytwianach. Wspólne 
wieczorne ognisko poprzedziło kara-
oke, przy którym doskonale bawili się 
uczestniczy zlotu. 

 W niedzielę załogi uczestniczyły w 
Mszy św. Parafialnej, a zlot zakończył 
się wspólną kawą i przyśpiewkami. 
Organizatorami Zlotu Karawaningo-
wego była Gmina Łubnice, Centrum 
Kultury w Łubnicach oraz Katolickie 
Stowarzyszenie Karawaningowe ,,Ra-
zem w Drodze".

Aleksandra Stachniak
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BIWAK „ŚLADAMI DUKTÓW 
PARTYZANCKICH” W BOGORII

W piątek 6 października nasza 
gromada wyjechała na Biwak w 
Bogorii zorganizowanym przez 
Hufiec Staszów, 21 BDH oraz 23 
BDH. Pierwszym etapem biwaku 
była piesza wędrówka spod ko-
ścioła w Szczeglicach do Bogorii, 
gdzie zostaliśmy zakwaterowani w 
hali sportowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej. 

Pogoda nam sprzyjała, a trasa, 
którą wędrowaliśmy była bardzo 
urokliwa. Włóczykije bardzo dobrze 
sobie poradziły z przejściem prawie 
6 km. Po zakwaterowaniu i zjedze-
niu kolacji przyszedł czas na wspólne 
pląsy, piosenki i zabawy prowadzone 
przez druhny. Był też czas powagi w 
trakcie świecowiska na którym dru-
żyna z Bogorii przygotowała montaż 
słowno-muzyczny o „Jędrusiach” i 
czasie okupacji niemieckiej. Dzień 
zakończyliśmy wspólnym kręgiem z 
przekazaniem sobie iskierki przyjaź-
ni, po czym każdy zaczął przygotowy-
wać się do ciszy nocnej.

Drugi dzień rozpoczęliśmy poran-
nym apelem. Przekazany został dalszy 
plan biwaku, który składał się między 
innymi z gry terenowej z zaliczeniem 
5 punktów, na których czekały na nas 
różne zadania do wykonania i zali-
czenia. Po obiedzie dla harcerzy była 
przygotowana druga część gry tere-
nowej, natomiast zuchy mogły plą-
sać, bawić się i wspólnie śpiewać na 
sali gimnastycznej. Dzień zakończył 
się wspólnym apelem, na którym zo-
stały rozdane puchary i dyplomy za 
grę terenową oraz podsumowaniem 
całego biwaku.

 Biwak harcerski jest zawsze 
okazją do pogłębienia wiedzy i umie-
jętności nie tylko harcerskich, do 

rozwijania swoich pasji, a także do 
integracji w grupie. Młodzi harcerze 
przygotowując i przeprowadzając za-
jęcia dla młodszych uczą się w działa-
niu organizacji czasu, odpowiedzial-
ności oraz współpracy w większej 
grupie. Zuchy bawiąc się kształtują 
swoją wyobraźnię i rozwijają kreatyw-
ność, stają się bardziej samodzielne. 

Harcerskie biwaki zawsze bardzo do-
brze zapisują się w pamięci uczestni-
ków tak było i tym razem.

Dziękujemy bardzo rodzicom za 
pomoc w trakcie trwania biwaku oraz 
wójtowi gminy Łubnice za udostęp-
nienie autobusu szkolnego na wyjazd 
Zuchów na biwak.

Mariusz Bolon
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OTWARTE MISTRZOSTWA 
„CHAŃCZA 2017”

Tegoroczna edycja mistrzostw 
dała się we znaki uczestnikom. Mo-
mentami wiał silny i porywisty wiatr 
oraz padał obwity deszcz. Szesnasta 
z kolei edycja Mistrzostw Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Grup Szybkie-
go Reagowania na Wodzie została 
zorganizowana przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego oraz Komendę Wo-
jewódzką Państwowej Straży Pożar-
nej, Zarząd Wojewódzki Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go w Kielcach, Świętokrzyski Oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W za-
bezpieczeniu ratowniczym mistrzostw 
uczestniczyło Stowarzyszenie Święto-
krzyskie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe.

W sobotę od godziny 9.00 na za-
lewie Chańcza drużyny reprezentują-
ce głównie: Państwową i Ochotniczą 
Straż Pożarną oraz Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe i Policję - 
stanęły do rywalizacji o miano najlep-
szej na tegorocznych mistrzostwach. 
Wśród startujących zawodników były 
drużyny kobiece oraz drużyny miesza-
ne. W zawodach uczestniczyło ponad 
200 zawodników. Oprócz jednostek 
z terenu województwa w zawodach 
wzięła udział drużyna Rejonowego 
WOPR w Zamościu.

Po powodziach, które wystąpiły 

na terenie województwa świętokrzy-
skiego, organizacja mistrzostw jest 
jednym z ważniejszych przedsię-
wzięć, których celem jest sprawdzenie 
umiejętności ratowników, wymiana 
doświadczeń z zakresu ratownictwa 
wodnego oraz popularyzacja  ratow-
nictwa i  ochrony ludności. W pierw-
szych mistrzostwach w 2002 roku 
wzięło udział 16 drużyn. W kolejnych 

W dniu 26 sierpnia br. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „CHAŃ-
CZA” k/ Rakowa odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Święto-
krzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie.

latach liczba zdecydowanie się po-
większała do ponad 50-60 drużyn 4 
– osobowych.

Ratownicy wzięli udział w zawo-
dach, których praktycznymi elemen-
tami był:

wyścig równoległy na łodziach 
motorowych, wyścig drużynowy na 
łodziach motorowych,

wiosłowanie łodzią na dystansie 
100 m, wyścig drużynowy na  ponto-
nie z pagajami.

Oprócz konkurencji, które były 
rozgrywane na wodzie przeprowa-
dzona została reanimacja na fanto-
mie oraz rzut rzutką rękawową.

Na tegoroczną XVI edycję mi-
strzostw zgłosiło się 60 drużyn. Zawo-
dy ukończyły 53 drużyny. Zwycięstwo 
w szesnastej edycji  mistrzostw obro-
niła drużyna JRG PSP Nr 1 z Kielc. 
Ekipa z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej Nr 1 w Kielcach tryumfowała 
na Chańczy również przed rokiem. 
Na drugim miejscu w klasyfikacji 
generalnej uplasowała się drużyna 
z Komendy Powiatowej PSP w Sta-
rachowicach, a na trzecim miejscu 
drużyna z Komendy Powiatowej PSP 
z Opatowa. Nasza jednostka zaję-
ła 15 miejsce, co jest bardzo dużym 
wyróżnieniem dla startującej drużyny, 
w składzie której znaleźli się: Mariusz 
Komasara, Mateusz Gawior, Mateusz 
Skop i Karol Komasara. Drugą druży-
ną reprezentującą naszą gminę była 
OSP Słupiec. W tym składzie po raz 
pierwszy na tego typu zawodach, ale 
dzielnie walcząc zajęła 50 miejsce.

Mariusz Bolon
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Co czytać jesienią? Po jakie ty-
tuły warto sięgnąć? Z jakimi książ-
kami jesień nie będzie nudna? 
Sprawdźcie! Gminna Biblioteka 
w Łubnicach proponuje najlepsze 
książki, które zapewnią przyjemną 
rozrywkę na popołudnia i długie 
wieczory. Oto niektóre z nich:

„Czarny młyn”- Marcina Szczygielskiego
Książka zdobyła Grand Prix w 

drugiej edycji Konkursu Literackiego 
im. Astrid Lindgren organizowanego 
przez Fundację ABC XXI – Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom, w kategorii wie-
kowej 10-14 lat. Ta doskonała, za-
krawająca o horror, mroczna powieść 
trzyma w napięciu już od pierwszych 
zdań. Wszystko dzieje się w małej, za-
niedbanej wiosce, w której zostało już 
tylko kilka upadających gospodarstw. 
Niczego się tu nie uprawia ani nie 
hoduje zwierząt, bo z niewiadomych 
przyczyn nic nie chce tu rosnąć. Wo-
kół wyrastają jedynie słupy wysokiego 
napięcia, a w tle straszą ruiny kombi-
natu dawnej spółdzielni rolniczej. To 
ponure, nieprzyjazne miejsce, skąd 
wszędzie jest za daleko i gdzie nawet 
nie odbiera telewizja – to cały świat 
jedenastoletniego Iwo i grupki jego 
przyjaciół. Swoista izolacja i koniecz-
ność samodzielnego organizowania 
sobie zabaw, spowodowana brakiem 
dostępu do popularnych rozrywek, 
tworzą między dziećmi silną więź i 
poczucie wzajemnej odpowiedzial-
ności. To właśnie ona pozwoli im 
razem przetrwać nadchodzący kosz-
mar. Pewnego razu we wsi zaczynają 
się bowiem dziać dziwne, trudne do 
wyjaśnienia zjawiska, które z każdym 
dniem przybierają coraz bardziej 
makabryczny obrót. Na domiar złe-
go okazuje się, że z nieobliczalnym 
żywiołem dzieci muszą się zmierzyć 
zupełnie same. W jaki sposób przy-
gotują się do decydującej wyprawy? 
Czy uda im się rozwikłać zagadkę 
Czarnego Młyna i stawić czoła jego 
destrukcyjnej energii? I jaką rolę ode-
gra w tym wszystkim upośledzona 
siostra głównego bohatera?

„Współczesny savoir -vivre dla nastolat-
ków” Joanny Jabłczyńskiej

Savoir-vivre nie musi kojarzyć się 
z nudną i staroświecką etykietą, o 

czym przekonu-
ją autorzy książ-
ki - doświadczo-
ny dziennikarz i 
znana aktorka. 
Poprzez zabaw-
ne przykłady i 
praktyczne po-
rady wprowa-
dzają młodych 
ludzi w tajniki 

dobrych manier. Podpowiadają, jak w 
dzisiejszym, pełnym technicznych no-
winek świecie zachować się popraw-
nie, nie urazić innych, a jednocześnie 
nie uchodzić za sztywniaka. Z tej 
książki dowiecie się między innymi: 
Czy wypada odebrać cudzy telefon 
pod nieobecność jego właściciela? 
Czy wypasiony dzwonek polifoniczny 
może okazać się złym wyborem?Czy 
amory w miejscach publicznych to 
obciach? Jak się zachować, gdy po-
pełniło się gafę? Co to jest netykieta 
i dlaczego każdy nastolatek powinien 
ją znać? Polecamy lekturę książki - to, 
czego nauczysz się dziś, z pewnością 
zaprocentuje w przyszłości. 

„Niech żyją dziewczyny. Poradnik dla 
przyszłych nastolatek”.

 Jeszcze nie nastolatka, a już 
nie dziecko, dziś nie jest łatwo być 
8-13-letnią dziewczynką! Nie wiesz, 
jak poradzić sobie z małymi zmar-
twieniami i dużymi kłopotami? Oto 
nareszcie poradnik, który odpowie na 
wszystkie trudne pytania! Jak być do-
brą koleżanką? Jak sprawić by dostać 
większe kieszonkowe? Jak pozbyć się 
nieśmiałości i uwierzyć w siebie? Jak 
osiągnąć sukces w szkole? Znajdziesz 
tu odpowiedzi ekspertów na te i inne 
pytania, a także wiele pomysłów 
dziewczyn w twoim wieku, bo tylko 
dziewczyny mogą cię zrozumieć.

„Gra o tron”-Georga R. R. Martina
W Zachodnich 

Krainach o ośmiu 
tysiącach lat zapi-
sanej historii wid-
mo wojen i kata-
strofy nieustannie 
wisi nad ludźmi. 
Zbliża się zima, 
lodowate wichry 
wieją z północy, 

gdzie schroniły się wyparte przez lu-
dzi pradawne rasy i starzy bogowie.  

Zbuntowani władcy na szczęście po-
konali szalonego Smoczego Króla, 
Aerysa Targaryena, zasiadającego 
na Żelaznym Tronie Zachodnich Kra-
in, lecz obalony władca pozostawił 
po sobie potomstwo, równie szalone 
jak on sam... Tron objął Robert - naj-
znamienitszy z buntowników. Minęły 
już lata pokoju i oto możnowładcy 
zaczynają grę o tron. Wszystko to 
jest jednak niczym, w porównaniu 
z niebezpieczeństwem czyhającym 
za Murem. Lodowate wichry wieją z 
północy. Zbliża się zima, a wraz z nią 
przerażające istoty, które zagrażają 
całej ludzkiej rasie.

Powieść „Gra o tron” to zaledwie 
I tom cyklu pt. „Pieśni lodu i ognia”. 
My zachęcamy do przeczytania całe-
go cyklu.

„Przed egzekucją” - Elizabeth L. Silver
Fascynująca powieść o hi-

storiach, które opowiadamy 
sami sobie, aby przetrwać, o bli-
znach, które nigdy nie znikną, i o 
prawdzie, jaką sami wybieramy. 
 Noa P. Singleton nie wypowiada na-
wet słowa podczas krótkiego proce-
su, po którym zostaje uznana za win-
ną morderstwa pierwszego stopnia. 
Dziesięć lat później, sześć miesięcy 
przed egzekucją, młoda kobieta czeka 
w celi śmierci w więzieniu o zaostrzo-
nym rygorze na wykonanie wyroku. 
 Niespodziewanie odwiedza ją Mar-
lene Dixon, wpływowa filadelfijska 
prawniczka, a jednocześnie matka 
kobiety, za zabicie której Noa zo-
stała skazana. Twierdzi, że zmieniła 
zdanie na temat kary śmierci i wyro-
ku Noa i że zrobi wszystko, co w jej 
mocy, aby przekonać gubernatora do 
złagodzenia kary na dożywocie – o 
ile Noa wreszcie zdradzi, co dopro-
wadziło ją do popełnienia zbrodni. 
 Noa i Marlene stają się nierozerwal-
nie związane przez prawo, wspólne 
poczucie winy i nieodwracalne błędy, 
które układają się w surową opowieść 
o miłości, cierpieniu i zdradzie, rów-
nie nieprzewidywalną, jak imponują-
co oryginalną.

„Pięknym za nadobne”- Margaret Millar
 Kiedy do gabinetu Charlotte 

Keating trafia młoda kobieta z pro-
wincji w ciąży, prosząc ją o dokona-
nie nielegalnej aborcji, ta odmawia 
jej pomocy. Ale coś w młodej Violet 
O`Gorman nie daje spokoju lekarce. 
I postanawia ją odwiedzić w domu 



21NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KULTURA

wuja, gdzie tam-
ta się zatrzymała. 
Nie zastaje jej 
tam jednak. Za-
miast tego samą 
Charlotte zaczyna 
nękać wuj Vio-
let, Voss. Chce on 
szantażować le-
karkę. I ma moc-

ny argument: kochankiem Charlotte 
jest przecież żonaty Lewis Ballard, 
miejscowy prawnik. A gdy następne-
go dnia na plaży zostaną znalezione 
zwłoki, dla porucznika Eastera z miej-
scowej policji Charlotte szybko znaj-
dzie się w kręgu podejrzeń. I w kręgu 
jego prywatnych zainteresowań jako 
piękna kobieta... 

„Pułapka zza grobu”- Dennis Lehane
Angela Gen-

naro i Patrick 
Kenzie zostają 
wynajęci przez 
bogatego i śmier-
telnie chorego 
biznesmena Sto-
ne’a, by odnaleźć 
jego córkę Desi-
ree, która zniknę-

ła w tajemniczych okolicznościach. 
W trakcie dochodzenia wpadają 
na trop groźnej sekty o tajemniczej 
nazwie Lecznica Smutku, do której 
należała Desiree. Czy sekta ma coś 
wspólnego z zaginięciem dziewczy-
ny? W toku śledztwa Kenzie i Gen-
naro znów przekonają się, że nie 
należy ufać nikomu, bo każdy ze 
świadków ma własną wersję wyda-
rzeń...

„Wyznania chińskiej kurtyzany”- 
Miao Sing.

Napisana z humorem i ele-
gancką pikanterią, lekka powieść, 
rozgrywająca się w orientalnej sce-
nerii. W Londynie, przy herbatce, 
emerytowana kurtyzana opowiada 
koleżance o swoim życiu i bujnej 
erotycznej przeszłości. Jako nasto-
latka została sprzedana przez ro-
dziców na żonę pewnego starca. 
Potem trafiła do domu publicznego, 
a następnie wspinała się po szcze-
blach kariery kurtyzany, doskonaląc 
miłosne techniki i nieoczekiwanie 
znajdując w swym zawodzie coraz 
więcej przyjemności... W tle świetnie 
opisane Chiny i barwne orientalne 
obyczaje.

„Zrób mnie młodszą, zrób mnie piękną”- 
Tanya Valko

 Powieść osnuta na prawdziwych 
wydarzeniach, oparta na osobistym 
doświadczeniu autorki i perypetiach 
jej znajomych. Jej fabuła odkrywa 
blaski i cienie operacji plastycznych 
i zabiegów medycyny estetycznej. 
 Książka opowiada o grupie przyja-
ciół w średnim wieku, borykających 
się z codziennymi problemami. To 
ludzie wykształceni, którzy stanęli na 
rozdrożu i chcą odmienić swoje życie, 
tak aby za wszelką cenę zatrzymać 
młodość i poprawić swój wygląd. 
Nie zgadzają się na nadchodzą-
cą starość i postanawiają się jej nie 
poddać. Dzięki zabiegom podejmują 
rozmaite życiowe wyzwania, a nowy 
wygląd ma im dać szansę na odzy-
skanie witalności i wiary w siebie. 

 Tanya Valko, która jest w wieku 
swoich bohaterów, zderzając się na 
co dzień z podobnymi problemami, 
doskonale oddaje nadzieje, obawy i 
wahania związane z podjęciem decy-
zji o ingerencji we własne ciało. Oso-
biście uważa, że jeśli zmiana wyglą-
du jest czyimś marzeniem, należy je 
zrealizować, bo życie jest zbyt krótkie, 
aby cofać się przed podejmowaniem 
kontrowersyjnych decyzji - należy peł-
nymi garściami czerpać z jego uro-
ków i możliwości.

Jeśli chcesz zapoznać się z peł-
ną ofertą książek jaką proponujemy, 
przyjdź do biblioteki i wybierz coś 
dla siebie. Zapraszamy w godzinach 
pracy: wtorek, środa, piątek 11:00 – 
16:00, czwartek 15:00 – 20:00.

Murdza Ewa
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GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE

Gospodarzami tegorocznych zawodów 
była jednostka OSP Słupiec. W słoneczną 
sobotę 5 sierpnia na  słupieckich łąkach ro-
zegrane zostały Gminne Zawody Sportowo 
– Pożarnicze, których organizatorem był wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko, Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych  RP w Łubnicach przy współudziale 
Komendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Staszowie. W zawodach wzięły 
udział cztery jednostki z terenu naszej gminy: 
OSP Beszowa, OSP Budziska, OSP Łubnice, 
OSP Słupiec rywalizując w dwóch konkuren-
cjach.

Pierwsza konkurencją był bieg szta-
fetowy. Bieg przeprowadza się na to-
rze o długości 350 m podzielonym na 
7 odcinków po 50 m każdy. Polega on 
na tym, że zawodnik pierwszej zmiany 
dobiega do ustawionego na torze węża 
W-75, chwyta jeden z łączników z zada-
niem połączenia go z nasadą wlotową 
rozdzielacza. Następnie dobiega do 
strefy zmian i w tej strefie przekazuje prą-
downicę  następnemu zawodnikowi.  Po 
przyjęciu prądownicy zawodnik na dru-
gim odcinku przeskakuje nad płotkiem 
lekkoatletycznym. Zadaniem zawodnika 
na trzecim odcinku toru jest przeskocze-
nie wyznaczonego rowu, nie dotykając 
linii wyznaczających tę przeszkodę i stre-
fy pomiędzy tymi liniami. Na czwartym 
odcinku zawodnik pokonuje slalomem 
ustawione w rzędzie tyczki. Zawodnik 
na piątym odcinku przebiega po równo-
ważni, zeskakując z niej poza linię koń-
cową zeskoku. Po wykonaniu zadania 
przekazuje w strefie zmian prądownicę 
następnemu zawodnikowi. Zadaniem 
zawodnika na szóstym odcinku toru jest 
pokonanie ściany. Zawodnik ostatniego, 
siódmego odcinka po dobiegnięciu do 
ustawionego węża W-52 i rozdzielacza, 
łączy ze sobą w dowolnej kolejności roz-
dzielacz z wężem, a wąż z prądownicą i 
dobiega do mety.

W tej konkurencji były następujace 
wyniki:
Budziska: 69,96 + 5 pkt karnych - 74,96 
s, Słupiec: 72,52+3 pkt karne - 75,52 

s, Beszowa: (bez pkt karnych) - 77,37 s, 
Łubnice: 72,30+5 pkt karnych - 77,30 s

Drugą konkurencją, która rozgry-
wana była w trakcie zawodów były 
ćwiczenia bojowe. Obejmowały one 
sprawienie linii ssawnej, linii głównej 
zakończonej rozdzielaczem i dwóch 
linii gaśniczych. Zadaniem przodow-
ników roty i i II jest strącenie prądem 
wody pachołków z podstawy. Role po-
szczególnych zawodników są ściśle 
określone w regulaminie, co zmusza do  
nastawionego na dokładność technicz-
ną rozwinięcia linii. 

W tej konkurencji były następujące 
wyniki:
Łubnice: (bez pkt karnych)- 54,65 , Be-
szowa: 71,12+10 pkt karnych - 81,12, 
Budziska: 132,46+30 pkt karnych 
-162,46

Nad przebiegiem zawodów czuwała 
komisja sędziów pod przewodnictwem 
mł. ogn. mgr Janusza Juszczaka. Cało-
ścią zawodów dowodził z ramienia Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. 
kpt. mgr inż. Jarosław Juszczyk

Komisja sędziowska po zsumowaniu 
końcowych wyników przyznała następu-
jące miejsca:

I miejsce – OSP Łubnice z wynikiem 
131 s, II miejsce – OSP Beszowa z wyni-
kiem 158,49 s, III miejsce – OSP Budzi-

ska z wynikiem 237,42 s, OSP Słupiec 
nie ukończył ćwiczeń bojowych.

Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło 
uroczyste wręczenie pucharów i dyplo-
mów przez wójta gminy Łubnice Annę 
Grajko wicestarostę Tomasza Fąfarę 
oraz komendanta gminnego OSP Jó-
zefa Dulębę. Na zakończenie zawodów 
dla strażaków, ich rodzin oraz mieszkań-
ców gminy druhowie z Słupca zorgani-
zowali zabawę taneczną, a dla dzieci 
dmuchane zjeżdżalnie.

Celem takich zawodów  jest popula-
ryzacja wśród społeczeństwa zagadnień 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
mobilizowanie do stałego doskonale-
nia umiejętności obsługi sprzętu pożar-
niczego przez druhów strażaków, ocena 
stanu wyszkolenia oraz wyłonienie naj-
lepszej drużyny  do startu w zawodach 
wyższego szczebla. Gratuluję wszystkim 
drużynom osiągniętych wyników. Po-
dziękowania dla wszystkich osób, któ-
re brały czynny udział w przygotowa-
niu zawodów. W szczególności wyrazy 
wdzięczności dla organizatorów zawo-
dów, druhów z  jednostki OSP Słupiec 
za profesjonalne przygotowanie torów, 
sprawną obsługę techniczną zawodów 
oraz zorganizowanie całościowej opra-
wy tej imprezy.

Mariusz Bolon
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KULTURA

Lato z Qlturą
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Zlot Karawaningowy


