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Z URZĘDU...

KONWENT 
WÓJTÓW I BURMISTRZÓW 

W POWIECIE STASZOWSKIM

INWESTYCJE 
NA DROGACH 

GMINNYCH
W 2015 roku wykonano następujące 

zadania:
- Remont drogi gminnej nr 001870T 

Czarzyzna-Słupiec od km 0+000 
do km 0+400 uszkodzonej w wy-
niku powodzi i nawalnego desz-
czu (maj-czerwiec 2010r.)

- Remont drogi gminnej nr 
001725T Orzelec Duży poprzecz-
na od km 0+000 do km 0+760 
i od km 1+945 do km 1+850 
uszkodzonej w wyniku powodzi 
i nawalnego deszczu (maj-czer-
wiec 2010r.)

- Remont drogi gminnej nr 
001952T Budziska od km 0+000 
do km 0+300 (uszkodzonej w wy-
niku powodzi w czerwcu 2013r.). 
Inwestycje zostały wykonane na 
ogólną kwotę 205.541,80zł.

Barbara Dudek

W dniu 24 lipca br., w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Staszowie odbył się Konwent Wójtów i 
Burmistrzów Powiatu Staszowskiego. 
W spotkaniu, któremu przewodniczył 
wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, 
uczestniczyli także starosta staszowski 
Michał Skotnicki oraz Jerzy Chudy – czło-
nek Zarządu Powiatu Staszowskiego. 

Obrady Konwentu rozpoczęto 
od omówienia tematu tegorocznych 
powiatowych dożynek, które ustalo-
no na dzień 30 sierpnia br. w Połań-
cu. W związku z tym, zwrócono się 
do obecnych z prośbą o dostosowa-
nie programów dożynek gminnych, 
tak aby możliwe było przeprowa-
dzenie powiatowego konkursu na 
najładniejszy wieniec dożynkowy. 
Kolejnym punktem programu kon-
wentu była analiza problemów 
wynikających z zagrożenia powo-
dziowego. Następnie omówiono 
procedurę określania warunków 
zabudowy w kontekście ochrony 
przeciwpowodziowej. W dalszej 
części konwentu, m.in. zwrócono 
uwagę na możliwość wnioskowania 
przez powiat o środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz 
omówiono sposoby zwalczania tzw. 
„barszczu Sosnowskiego”, którego 
występowanie stwierdzono w ostat-

nim czasie na terenie kilku gmin 
powiatu. Po wyczerpaniu porządku 
obrad przewodniczący konwentu 

wójt Władysław Brudek oficjalnie 
zakończył spotkanie.

Aleksandra Stachniak

Jacek Tarnowski burmistrz miasta i gminy Połaniec i Anna Grajko wójt gminy Łubnice podczas konwen-
tu. Źródło: www.staszowski.eu
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MECZ TOWARZYSKI 
OLEŚNICA - ŁUBNICE

Puchar dla „najlepszego sołtysa”
Gratulacje dla Tomasza Klimczaka kapitana drużyny od Leszka Judy wójta 

gminy Oleśnica

Drużyna reprezentująca gminę Łubnice

Zawody rodzinne w przeciąganiu liny

Z ŻYCIA GMINY...

W niedzielne popołudnie 26 lipca 
2015 roku na boisku w Borzymowie 
rozegrany został mecz towarzyski piłki 
nożnej pomiędzy drużynami gmin Ole-
śnica i Łubnice. O godz. 17.00 przedsta-
wicieli gmin, drużyny i zgromadzonych 
kibiców przywitał wójt gminy Oleśnica 
Leszek Juda, prezes Borzymowskiego 
Klubu Inicjatyw Kulturalnych Tadeusz 
Kawa oraz dyrektor Centrum Kultury w 
Łubnicach Aleksandra Stachniak.

Od początku spotkania drużyna 
gminy Łubnice miała przewagę nad 
gospodarzami. Ostatecznie wygrała 
wynikiem 3:1, do czego z pewno-
ścią przyczynił się doping wyjątkowo 
licznie zgromadzonych kibiców z te-
renu gminy Łubnice. Wśród nich nie 
zabrakło przewodniczącego Rady 

Gminy Mariana Komasary, sekreta-
rza gminy Leszka Ziółka, radnych i 
sołtysów oraz strażaków ochotników 
z jednostki OSP Łubnice.

Cel spotkania miał charakter in-
tegracyjny, liczyła się przede wszyst-
kim dobra zabawa i aktywne spę-
dzenie czasu wolnego. Sportowa 

rywalizacja z pewnością wzmocniła 
relacje pomiędzy gminami i przyczy-
ni się do jeszcze lepszej współpra-
cy. Drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary i piłki ufundowane przez 
wójta gminy Oleśnica oraz Centrum 
Kultury w Łubnicach. 

Na zakończenie spotkania ka-

pitan zwycięskiej drużyny Tomasz 
Klimczak podziękował organizato-
rom, zawodnikom oraz kibicom za 
gorący doping zapraszając tym sa-
mym na mecz rewanżowy do Łub-
nic.

W programie imprezy plenerowej 
znalazły się także zawody rodzinne, 
w których najlepsza w przeciąganiu 
liny okazała się rodzina Państwa 
Szeligów z Beszowej. Nie mniej emo-
cji publiczności, jak i uczestnikom 
przyniósł turniej sołtysów. Każdy z 
nich musiał wykazać się m.in. w roz-
bijaniu jajka cepem, rżnięciu drzewa 
na czas i strzelaniem do „dzika”. Tu 
bezkonkurencyjny okazał się Paweł 
Zając reprezentujący sołectwo Orze-
lec Mały w gminie Łubnice.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
dzielnie wspierali naszych reprezen-
tantów. Szczególne podziękowania 
dla pana Szczepana Witka za ufun-
dowanie koszulek dla drużyny a za-
wodnikom życzymy kolejnych emo-
cjonujących spotkań.  

Aneta Śmiszek
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DOŻYNKI GMINNE 2015

Anna Grajko wójt gminy Łubnice w towarzystwie starostów tegorocznych dożynek 
Zdzisławy Witek i Janusza Kowalskiego

I miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zdobyło sołectwo 
Orzelec Duży

Z ŻYCIA GMINY...

W tym roku Dożynki Gminne od-
były się 23 sierpnia. Uroczystości po-
przedziła dziękczynna Msza Święta 
w kościele parafialnym w Beszowej, 
którą odprawił ks. Krzysztof Serafin. 
Dalsza część uroczystości miała miej-
sce na placu rekreacyjnym w Łub-
nicach. Tu starostowie tegorocznych 
dożynek Zdzisława Witek i Janusz 
Kowalski przekazali gospodarzowi 
gminy tradycyjny bochen chleba po 
czym wójt gminy Łubnice Anna Graj-
ko i przewodniczący Rady Gminy 
Łubnice Marian Komasara powitali 
zgromadzonych mieszkańców gminy i 
przybyłych gości. Wójt gminy podzię-
kowała rolnikom za trud, za upór i 
przede wszystkim za wielomiesięcz-
ny wysiłek nagrodzony tegorocznymi 
plonami. Złożyła również serdeczne 
podziękowania radnym, sołtysom, za-
proszonym gościom oraz wszystkim, 
którzy wzięli udział w tegorocznych 
dożynkach i ich przygotowaniu, życząc 
wszystkim sołectwom powodzenia w 
konkursie na najpiękniejszy wieniec 
oraz udanej zabawy.

Podczas uroczystości głos zabra-
li również starosta staszowski Michał 
Skotnicki, burmistrz Miasta i Gminy 
Połaniec Jacek Tarnowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Połańcu Sta-
nisław Lolo oraz ks. Krzysztof Serafin 
proboszcz parafii Beszowa.

Po przemówieniach wójt gminy, 
z pomocą przewodniczącego Rady 
Gminy podzieliła chleb dożynkowy 
upieczony z tegorocznych plonów po-
między uczestników dożynek. 

Następnie gospodarze poszcze-
gólnych miejscowości dokonali oceny 
wieńców dożynkowych przygotowa-
nych z wielką starannością i pomysło-
wością. W tym roku do konkursu na 
najładniejszy wieniec dożynkowy zgło-
siło się siedemnaście sołectw z terenu 
gminy. Pierwsze miejsce i dyplom z 
rąk władz samorządowych otrzymało 
sołectwo Orzelec Duży, które repre-
zentowali gospodarze Jolanta Nowak 
i Krzysztof Tłomak oraz Weronika Su-
choń, Aleksandra Woźniak, Mateusz 
Krokosz i Sebastian Tłomak.

Program artystyczno-obrzędowy 
w tym dniu zaprezentował zespół „SI-
CHOWIANIE”.

Atmosferę dożynkową podkreślił 
występ Zespołu Estradowo – Ludowe-
go „ŁUBNICKA NUTA” oraz stoisko 
gastronomiczne przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowej. 

Dożynki Gmin-
ne okazały się 
również wspaniałą 
okazją do uroczy-
stej nominacji dy-
rektora Centrum 
Kultury w Łub-
nicach Aleksan-
dry Stachniak do 
stopnia kapitana 
Polskich Drużyn 
Strzeleckich oraz 
nadania Krzyża 
Czynu Zbrojnego. 
Wręczenia odzna-
ki pamiątkowej 
dokonał Naczelny 

Komendant Korpusu PDS RP ppłk D.S. 
Wiesław Kuca oraz radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Grzegorz 
Gałuszka.

Wśród atrakcji znalazł się także 
turniej sołtysów i radnych, który przy-
niósł wiele emocji zarówno uczestni-
kom, jak i publiczności.

W dalszej części programu zapre-
zentował się zespół „PLUS” przy mu-
zyce którego wspólne biesiadowanie 
trwało do późnych godzin nocnych.

Organizatorzy Święta Plonów Wójt 
i Rada Gminy oraz Centrum Kultu-
ry w Łubnicach pragną z głębi serca 
podziękować Wszystkim osobom pry-
watnym i firmom za okazałą wielką 
życzliwość i wsparcie przy organizacji 
dożynek. Podziękowania zechcą przy-
jąć:
• Maria i Szczepan Witek - Przedsię-

biorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe

• Paweł Chałoński – Piekarnia „Zdro-
wiej” Podmaleniec

• Paweł Trela - Firma Handlowo-
-Usługowa

• Zenon Łoboda, Zborówek
• Delikatesy Centrum Ryszard Kro-

kosz
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju Oddział Łubnice
• Jacek Dach, Zakład Produkcyjno–

Usługowy „ENIA”
• Ochotnicza Straż Pożarna w Łubni-

cach
• Koło Gospodyń Wiejskich w Wilko-

wej
• Powiatowa Straż Pożarna w Staszo-

wie
• Radni Rady Gminy w osobach: Ja-

nusz Kowalski, Izabela Siwek-Oleś, 
Ryszard Bryk, Leszek Nogacki

• Pracownicy Urzędu Gminy w Łub-
nicach

Aneta Śmiszek

Dożynki to ważne dla rolników oraz wszystkich mieszkańców terenów wiejskich 
ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polo-
wych. Jest to wspaniała okazja do zaprezentowania starannie wykonanych wieńców z 
płodów ziemi oraz lokalnych tradycji związanych głównie ze żniwami. To czas wypo-
czynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy na roli.
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DOŻYNKI 
POWIATOWE

SPOTKANIE 
INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE 

W SPRAWIE LSR NA LATA 2016-2023

Uczestnicy spotkania informacyjno – konsultacyjnego, 
źródło: www.dorzeczewisły.pl

Warsztaty z diagnozy obszaru, 
źródło: www.dorzeczewisły.pl

Z ŻYCIA GMINY...

Naszą gminę reprezentowała 
delegacja w miejscowości Orze-
lec Duży z wieńcem, który podczas 
naszych gminnych dożynek zajął 
pierwsze miejsce.

Jednak miano najładniejszego 
wieńca w konkursie powiatowym 
zdobył wieniec z Turska Małego i 
Turska Małego Kolonii. Oczarował 
on jury i został uznany za najpięk-
niejszy. Wieniec ten reprezentował 

W trakcie dożynek rozstrzygnięto 
jeszcze jeden konkurs na ,,Piękną i 
bezpieczną zagrodę przyjazną śro-
dowisku”. W konkurencji tej zwy-
ciężyło gospodarstwo Edyty i Zbi-
gniewa Grochowskich z Szydłowa, 
miejsce drugie przypadło gospo-
darstwu Marty i Zbigniewa Zająców 
z Orzelca Dużego z gminy Łubnice. 
Zwycięzcom gratulujemy!

Mariusz Bolon

W tym roku w Połańcu odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe. Połaniec miał za-
szczyt gościć delegacje dożynkowe z całego powiatu i z gminy Połaniec. Lokalna Gru-
pa Działania „Dorzecze Wisły” zorganizowała specjalnie na tą okoliczność stoisko 
promocyjne, na którym aktywnie promowano gminy zrzeszone w stowarzyszeniu licz-
nymi publikacjami i gadżetami promocyjnymi. Na stoisku znalazły się również moje 
rzeźby oraz wystawa prac i wyroby z wilkowskiej truskawki pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Wilkowej.

ziemię staszow-
ską na dożyn-
kach wojewódz-
kich, gdzie 
również zajął 
pierwsze miej-
sce, natomiast 
na Prezydenc-
kich Dożynkach 
w Spale zajął 
miejsce II. Stoisko promocyjne

W dniu 22 września w Urzędzie Gmi-
ny w Łubnicach odbyła się pierwsza tura 
spotkań konsultacyjno-informacyjnych 
z zakresu tworzenia lokalnej strategii 
rozwoju (LSR), przygotowania strategii 
komunikacyjnej lokalnej grupy działania 
(LGD) i angażowania społeczności lokal-
nych w przygotowanie i realizację LSR. 

Spotkanie miało charakter otwar-
ty dla wszystkich mieszkańców, 
uczestnikami były zarówno osoby z 
sektora publicznego, społecznego, 
gospodarczego jak i mieszkańcy. 
W pierwszej części szkolenia uczest-
nicy spotkania zapoznali się w for-
mie prezentacji multimedialnej z 
najnowszymi zagadnieniami doty-
czącymi tworzenia lokalnej strate-

gii rozwoju, informacjami na jakie 
rodzaje projektów będzie można 
uzyskać wsparcie, kto będzie mógł 
być beneficjentem środków itp. 
Druga część spotkania poświęcona 
została warsztatom z diagnozy ob-
szaru. W celu określenia kierunku 
rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
istotne jest poznanie opinii miesz-
kańców, dlatego też najważniejszym 
elementem służącym zbudowaniu 
LSR jest przeprowadzenie szczegó-
łowej analizy SWOT. Uczestnicy po-

dzieleni zostali na grupy zadanio-
we i opracowywali słabe i mocne 
strony obszaru, jak również szanse 
i zagrożenia. Następnie zaprezen-
towane zostały wyniki poszczegól-
nych elementów analizy SWOT. 
Ostatnim tematem warsztatów było 
konstruowanie celów głównych i 
szczegółowych. Wypracowane cele 
LSR oraz wskaźniki z pewnością będą 
wartościowym materiałem do wyko-
rzystania w pisaniu LSR.

Aleksandra Stachniak
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NIEPOKONANY 
„FC PRZECZÓW”

Z ŻYCIA GMINY...

Areną zmagań było boisko szkolne przy PG w Łubnicach

Gratulację dla drużyny „FC Przeczów” od organizatorów

Podziękowania w stronę uczestników oraz sponsorów skierował radny gminy 
Tomasz Klimczak

Siedem drużyn rywalizowało w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy Łubni-
ce, jaki został zorganizowany dzięki inicjatywie i zaangażowaniu radnego gminy To-
masza Klimczaka. Zawody rozegrano 5 września 2015 r., areną zmagań było boisko 
szkolne przy Publicznym Gimnazjum w Łubnicach.

Udział w turnieju wzięły drużyny 
z miejscowości: Czarzyzna, Łubni-
ce, Orzelec Duży, Przeczów, Wilko-
wa, dwie drużyny ze Słupca. 

Celem imprezy była integracja 
społeczeństwa, wdrażanie sporto-
wej rywalizacji wśród mieszkańców 

REMONT 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

W ORZELCU DUŻYM 
ZAKOŃCZONY, 

CZAS NA PLAC...
W dniu 24 września 2015 roku została podpisana umowa 

pomiędzy Centrum Kultury w Łubnicach a Zakładem Remon-
towo- Budowlanym ,,ROB-BUD" Robert Pietryka ze Słupi, 
gm. Pacanów. 

Celem umowy jest rozbudowa utwardzenia działki 
budowlanej przy świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym 
(droga dojazdowa, wejście, opaska). Termin zakoń-
czenia robót strony ustaliły na 19 października 2015 
r., a wartość robót zgodnie z najniższą ofertą wynosi 
11.069,98 zł brutto. 

Aleksandra Stachniak

gminy oraz propagowanie zdrowe-
go stylu życia poprzez różne formy 
aktywności fizycznej. Podczas tur-
nieju można było zaobserwować 
duże zaangażowanie zawodników, 
co bardzo cieszyło organizatorów. 

Ostatecznie zwyciężyła drużyna 
„FC Przeczów”, 
która w meczu 
finałowym poko-
nała ekipę „Orli-
ki Wilkowa”.

Na zakoń-
czenie turnieju 
odbyło się wrę-
czenie pucharu i 
bonu towarowe-
go dla najlepszej 
drużyny oraz dy-
plomów i nagród 
rzeczowych dla 

wszystkich drużyn uczestniczących 
w rozgrywkach. Nagrody wręczali 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
dyrektor Centrum Kultury w Łub-
nicach Aleksandra Stachniak oraz 
radny gminy Tomasz Klimczak, 
jednocześnie sędzia turnieju. 

Organizatorzy Rada Gminy 
Łubnice oraz Centrum Kultury w 
Łubnicach składają serdeczne po-
dziękowania za wsparcie finanso-
we i rzeczowe turnieju, które prze-
kazali:
- F.H.U. „TYGRYS” Danuta Ko-

zioł, Łubnice
- Sklep Spożywczo–Przemysłowy 

Jacek Legiecki, Budziska
- Mini Market Mariusz Król, Łub-

nice
- Delikatesy Centrum Ryszard 

Krokosz, Łubnice
- Przedsiębiorstwo Handlowo-

-Usługowo-Produkcyjne Jan To-
masik, Gace Słupieckie

- Firma Handlowo-Usługowa Pa-
weł Trela, Łubnice

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowe Szczepan 
Witek, Pacanów.
Finałem dnia była biesiada na 

placu Centrum Kultury, gdzie na 
uczestników czekała kiełbaska z 
grilla i pieczone ziemniaki. 

Zwycięzcom gratulujemy wywal-
czonych miejsc, wszystkim zawod-
nikom dziękujemy za uczestnictwo 
i życzymy powodzenia w kolejnych 
turniejach, które mamy nadzieję 
wpiszą się na stałe w kalendarz 
imprez organizowanych na terenie 
gminy.

Aneta Śmiszek
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,,WILKOWSKA” TRUSKAWKA
 MARKĄ NASZEGO REGIONU

Mieszkańcy Wilkowej podczas degustacji ciast konkurs

Panie z KGW podczas prezentacji projektu

Z ŻYCIA GMINY...

W siedmiu gminach powiatu staszow-
skiego trwa IX edycja Programu „Działaj 
Lokalnie“ finansowanego ze środków 
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści, realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce. 

Nie byłoby tego programu gdy-
by nie wkład finansowy pochodzący 
z budżetów gmin: Łubnice, Staszów, 
Rytwiany, Szydłów, Bogoria, Osiek 
i Połaniec oraz Fundacji Aktywizacji 
i Rozwoju Młodzieży, która od 3 lat 
prowadzi Ośrodek Działaj Lokalnie 
w Staszowie i koordynuje program w 
powiecie staszowskim.

są od lipca do grudnia 2015 roku. 
Wśród grup, które otrzymały dofinan-
sowanie jest Koło Gospodyń Wiej-
skich w Wilkowej wraz z przedstawi-
cielami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszyscy zgodnie uznali, że "wil-
kowska" truskawka jest marką, któ-
ra ich wyróżnia. Podczas warsztatów 
kulinarnych powstały różnorodne 
przetwory z truskawek: dżemy, cia-
sta, nalewki, wino. Wszystko przy-
gotowane według starych receptur. 
Specjałów można było posmakować 
podczas Biesiady Łubnickiej oraz Do-
żynek Gminnych w Łubnicach. Na 
zakończenie projektu gospodynie 
przygotowały dla swoich mieszkań-

W tym roku aż 17 grup otrzymało 
dofinansowanie na różnorodne dzia-
łania tj. warsztaty, pikniki, wystawy, 
odnowę starych zabytków, powstanie 
miejsc spotkań i inne. Dzięki działa-
niom tych grup zmienia się otocze-
nie, w którym żyjemy i dzieje się wiele 
dobrych rzeczy. Projekty realizowane 

ców wydarzenie pod nazwą „Dzień 
Plackarza“ w dniu 26 września br., 
podczas którego mieszkańcy Wil-
kowej mogli skosztować pyszności i 
wziąć udział w konkursie na najlep-
sze ciasto z truskawkami. W ramach 
projektu zakupiono również wyposa-
żenie świetlicy niezbędne do realizacji 
zadania. Należy również wspomnieć 
o ciekawej stronie internetowej, która 
stała się jednym z narzędzi promocji 
KGW. Wszelkie działania pań można 
podziwiać na stronie: www.gospody-
nie-wilkowa.pl. Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich życzymy dalszego 
rozwoju i realizacji kolejnych planów. 

Aleksandra Stachniak

FILM I SPOTY 
PROMUJĄCE GMINĘ ŁUBNICE 

I LGD DORZECZE WISŁY
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem 

i spotami promującymi naszą gminę oraz obszar Lo-
kalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i 
spotach promocyjnych zostały przedstawione najcie-
kawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z 
gmin członkowskich. 

Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ra-
mach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Fil-
my i spoty dostępne na stronie: www.lubnice.eu, www.
cklubnice.pl, oraz www.dorzeczewisly.pl.

Aleksandra Stachniak

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 25 sierpnia 2015 rok zmarł tragicznie

MAREK KOTLARZ
Radny Rady Gminy z miejscowości Wolica.

Był człowiekiem niezwykłej prawości i skromności, 
życzliwy ludziom, 

przez całe życie niosący im pomoc.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia 
i szczerego żalu.

Zespół Redakcyjny Nowin Łubnickiej Gminy
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Piknik rodzinny z pieczeniem ziemniaka podsumowujący projekt

Rajd rowerowy nad zalew w Połańcu

Z ŻYCIA GMINY...

NASZA WAKACYJNA UCIECZKA 
OD NUDY

30 września 2015 roku w Wolicy 
zakończyła się realizacja przedsięwzię-
cia pt. „Wakacyjna ucieczka od nudy”, 
które zostało zorganizowane w ramach 
projektu „Świętokrzyski Fundusz Mło-
dych Inicjatyw. Wzmacnianie oddzia-
ływania inicjatyw lokalnych poprzez 
animację oraz udzielanie małych gran-
tów” pod patronatem Stowarzyszenia 
Integracja i Rozwój oraz Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki inicjatywie nieformalnej 
grupy „Aktywni Woliczanie”, której 
liderem jest pani Maria Świerk, a 
członkami: Danuta Mazur, Agniesz-
ka Buczek, Maria Jewiarz, Mirosław 
Bryki, Małgorzata Kotlarz, Karolina 
Kotlarz, Marek Kotlarz, Agnieszka 
Telka, powstał projekt „Wakacyj-
na ucieczka od nudy”. Adresatami 
przedsięwzięcia były dzieci, mło-
dzieży i ich rodziny z naszej miej-
scowości. Głównym założeniem 
podjętej inicjatywy było uatrakcyj-
nienie najmłodszym mieszkańcom 
wsi spędzania czasu wakacyjne-
go, zdobycie nowych umiejętności, 
kultywowanie lokalnych tradycji, 
rozbudzenie artystycznych pasji, 
poznanie nowych miejsc naszego 
powiatu oraz zwiększenie integracji 
międzypokoleniowej.

Realizacja pro-
jektu odbyła się w 
terminie od 1 lip-
ca do 30 września 
2015 roku. Akty-
wizacja młodszych 
i starszych miesz-
kańców odbyła się 
dzięki zaplanowa-
nym imprezom i 
działaniom, wśród 
których znalazły 
się: rajd rowero-
wy nad zalew w 
Połańcu, warsztaty 
pieczenia chleba 
i wyplatania ko-
szyków, wyjazd na 
basen w Połańcu, 
rajd rowerowy do 
klasztoru w Ry-
twianach, zawody 
sportowe, warsz-
taty plastyczne: 
„Moje wspomnienie z wakacji”, pik-
nik rodzinny z pieczeniem ziemnia-
ków. Całkowity koszt realizacji pro-
jektu to 4.931,00 zł.

Wszystkim zaangażowanym w 
przygotowanie i realizację projektu 
serdecznie dziękuję.

Agnieszka Telka

EDUKACJA

W ubiegłym roku szkolnym w dniach 
18.05.2015 do 01.06.2015 przeprowa-
dzona była w naszej szkole ewaluacja ze-
wnętrzna. Polegała ona na zebraniu i prze-
analizowaniu informacji nt. funkcjonowania 
szkoły w następujących obszarach:
1. Uczniowie nabywają wiadomości i 

umiejętności określone w podstawie 
programowej.

2. Szkoła lub placówka wspomaga 
rozwój uczniów z uwzględnieniem 
ich indywidualnej sytuacji.

3. Szkoła lub placówka, organizując 
procesy edukacyjne, uwzględnia 
wnioski z analizy wyników spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego, 
egzaminu maturalnego, egzami-
nu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe oraz innych badań ze-
wnętrznych i wewnętrznych.
Ewaluacja miała także na celu usta-

lenie poziomu spełniania przez szkołę 
wymagań zawartych w rozporządzeniu 
MEN z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmia-
nami z dnia 10.05.2013r. 

Badaniem objęto uczniów, rodziców 
i nauczycieli. W badanu uwzględniono 
wywiady z przedstawicielami samorzą-

dowymi, partnerami szkoły oraz anali-
zę dokumentów i obserwacje lekcji.

W wyniku przeprowadzonych ba-
dań ustalono, że:
1. Podejmowane w szkole działa-

nia pomagają uczniom nabywać 
kompetencje określone w podsta-
wie programowej i przyczyniają się 
do zadowolenia z otrzymywanych 
ocen. 

2. Nauczyciele powszechnie kształtują 
u uczniów umiejętność komuniko-
wania się w języku ojczystym oraz 
uczenia się. 

3. W celu skutecznego wspomagania 
rozwoju dzieci szkoła podejmuje 
współpracę z różnymi podmiotami 
działającymi w lokalnym środowi-
sku, co przyczynia się do zaspoka-
jania potrzeb edukacyjnych, wycho-
wawczych i opiekuńczych uczniów.

4. Nauczyciele uwzględniają indywi-
dualizację procesu edukacyjnego 
oraz motywują uczniów do angażo-

wania się podczas zajęć, co sprzyja 
ich uczeniu się.

5. Szkoła podejmuje liczne działania 
antydyskryminacyjne, co ułatwia 
rozwiązywania pojawiających się 
problemów w tym zakresie.

6. W szkole analizuje się wyniki 
sprawdzianu zewnętrznego, for-
mułuje wnioski, na podstawie któ-
rych planuje się i podejmuje dzia-
łania. 

7. W szkole formułuje się i wdraża 
wnioski wynikające z monitorowa-
nia oraz analizowania osiągnięć 
uczniów, z badań zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
We wszystkich badanych obsza-

rach szkoła uzyskała poziom B - ozna-
czający wysoki poziom wypełniania 
wymagania przez szkołę. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzy-
skania przez naszą placówkę tak wy-
sokich wyników ewaluacji. 

Agnieszka Cyranowska

EWALUACJA PROBLEMOWA 
W PSP W GACACH SŁUPIECKICH
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EDUKACJA

JESIENNE 
PODRÓŻOWANIE...

EWALUACJA 
ZEWNĘTRZNA 

W drodze na Jarzębatą

Bal przebierańców

W Parku Minatur w Ochabach

Już trzeci raz uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Gacach Słupiec-
kich wyjechali na zieloną szkołę do Wi-
sły. Tegoroczny pobyt przypadł w dniach 
od 25 września do 9 października. Wy-
jazd ten był możliwy dzięki fundacji ING 
Dzieciom, która pokryła wszystkie koszty 
pobytu uczniów. Skorzystało z niego 36 
osób z klas: III, IV, V, i VI.

podziwiać figury dinozaurów, miniatu-
ry sławnych budowli, a także... żywe 
krokodyle! Wielu uczniów skorzystało 
również z projekcji filmu w kinie 6D. 

Ciekawe zajęcia odbyły się w "Chle-
bowej Chacie" w Brennej. Dzieci mo-
gły samodzielnie tradycyjną metodą 
przygotować podpłomyki, które po 
upieczeniu w prawdziwym piecu chle-
bowym, pałaszowały z apetytem, popi-
jając kawą zbożową. W Wiśle znajduje 
się Zameczek - rezydencja Prezydenta 
RP. Oczywiście dzieci zwiedziły również 
i to miejsce, a w drodze do Zamecz-
ku obejrzały Skocznię Narciarską im. 
Adama Małysza, sławnego polskiego 
skoczka narciarskiego, który mieszka 
właśnie w tym mieście. Wieczorami ra-
czej nikt nie oglądał telewizji, nikt rów-
nież nie korzystał z komputera. I można 
powiedzieć, że nikt za tym specjalnie 
nie tęsknił. Wieczory były poświęcone 
na wspólne gry i zabawy na świetlicy, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, dys-
koteki, bal przebierańców, wieczorne 
spacery po mieście. 

Pobyt na zielonej szkole w Wiśle 
udał się znakomicie, zwłaszcza, że 
pogoda była wymarzona. Żal było wy-
jeżdżać i wracać do codzienności, ale 
przecież pozostaną miłe wspomnienia!

Renata Domagała 

W dniach 8-9 i 11 czerwca 2015 r. w PSP w 
Wilkowej została przeprowadzona przez wizyta-
torów Kuratorium Oświaty w Kielcach ewaluacja 
zewnętrzna. Kontrolą objęto następujące obszary:

I. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie programowej.

II. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

III. Szkoła lub placówka, organizując procesy edu-
kacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu matu-
ralnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrz-
nych.

22 czerwca 2015 r. na stronie www.npseo.pl został 
opublikowany raport podsumowujący ewaluację ze-
wnętrzną, w którym stwierdzono spełnienie powyższych 
wymagań na wysokim poziomie (B).

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Zielona szkoła to oczywiście zaję-
cia lekcyjne, ale także piesze wyprawy 
po urokliwych górach Beskidu Śląskie-
go, i wycieczki autokarowe do cieka-
wych miejsc w okolicy Wisły. W czasie 

tegorocznego wyjazdu uczniowie mieli 
okazję blisko obcować z naturą w Par-
ku Leśnych Niespodzianek w Ustroniu 
i obejrzeć tam pokazy lotów ptaków 
drapieżnych. Wielkim powodzeniem 
cieszył się wyjazd do parku linowe-
go w Ochabach. Tu większość dzieci 
sprawdzała swoją sprawność fizyczną 
i hart ducha podwieszona na linach 
wspinaczkowych, 
pokonując prze-
szkody na nieła-
twej ścieżce. Tu 
także można było 
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EDUKACJA

NADSZEDŁ KOLEJNY 
WRZESIEŃ

Uczestnicy wycieczki na krakowskim rynku Spotkanie z funkcjonariuszem Policji

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Pełni zapału rozpoczęliśmy zatem 
zajęcia dydaktyczne, na tym jednak 
nie koniec. Wrzesień obfitował bo-
wiem w naszej placówce w różnego 
rodzaju wydarzenia pozalekcyjne. 
Na początek w trosce o bezpieczeń-
stwo naszych milusińskich odbyło się 
spotkanie z funkcjonariuszami Poli-
cji, podczas którego mieliśmy okazję 
zobaczyć bardzo efektowny pokaz z 
psem policyjnym w roli głównej.

W kolejnym tygodniu pierwsze-
go miesiąca nauki pojechaliśmy na 

spotkanie z kulturą wysoką do kra-
kowskiego teatru Groteska. Z nie-
kłamaną satysfakcją obejrzeliśmy 
przedpremierowe wydanie sztuki pod 
tytułem „Ania z Zielonego Wzgórza”. 
Doskonała gra aktorska, wspaniała 
oprawa muzyczna oraz fantastycz-
na scenografia powaliły na kolana 
wszystkich uczestników wycieczki. Po 
tej obfitej uczcie dla ducha udaliśmy 
się, po co nieco dla ciała na niesa-
mowicie pyszne warsztaty w Manu-
fakturze czekolady. Atmosfera i wra-

żenia były wprost oszałamiające, a 
wszechobecnie unoszący się zapach 
czekolady przyprawiał nas o zawrót 
głowy. Stamtąd wyposażeni we wła-
snej produkcji wyroby cukiernicze 
oraz dyplomy udaliśmy się na spacer 
po krakowskim rynku. Tam wysłu-
chaliśmy hejnału z wieży mariackiej 
i szczęśliwi podążyliśmy w kierunku 
Placu Matejki, gdzie czekał na nas 
nasz ulubiony kierowca- pan Paweł.

W ostatni dzień miesiąca święto-
waliśmy Dzień Chłopaka w połącze-
niu z Dniem Pieczonego Ziemniaka. 
Ponieważ pogoda była słoneczna 
opuściliśmy mury szkoły i udaliśmy się 
na plac obok Żwirowni, skąd docho-
dził zapach pieczonych ziemniaków i 
kiełbasek przygotowanych przez na-
szych wspaniałych Rodziców.

Wrzesień minął, a o tym, co przy-
niesie październik w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Budziskach z pewno-
ścią przeczytacie w kolejnym numerze 
Nowin.

Anna Nowakowska-Gromny

Nowy rok szkolny uważam za rozpoczęty w pełni. Nadszedł kolej-
ny wrzesień, a z nim nowy rok szkolny i kolejne wyzwania przed nami. 
Uczniowie cali i zdrowi po wakacyjnym wypoczynku stawili się w komple-
cie i pełnej gotowości do pracy. Choć pogoda była jeszcze wakacyjna 1 
września o godzinie dziewiątej w Publicznej Szkole Podstawowej w Budzi-
skach nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Czeka 
nas kolejne dziesięć miesięcy wytężonej pracy.

AKCJA” KOCHANE PIERWSZAKI”
Najliczniejsza, bo licząca aż 25 

uczniów, I klasa Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Łubnicach, jako jedyna w 
tym roku reprezentowała Gminę Łub-
nice w tegorocznej Akcji „ Kochane 
Pierwszaki” w Pacanowie.

15 września 2015 r. u progu roz-
poczęcia nauki odbyła się VIII już 
edycja przedsięwzięcia edukacyjno 
– profilaktycznego „Kochane Pierw-
szaki” dla szkół podstawowych. Tym 
razem zorganizowana w Europejskim 
Centrum Bajki w Pacanowie wspól-
nie przez Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty, Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Wojewodę Święto-

krzyskiego, Diecezję Kielecką, Komen-
dę Wojewódzką Policji oraz władze 
samorządowe gminy Pacanów. Spo-
tkanie uczniów klas 
pierwszych miało 
na celu uwrażli-
wienie dzieci na 
potrzebę prze-
strzegania zasad 
bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 
oraz kształtowanie 
umiejętności i na-
wyków bezpiecz-
nego zachowania 
się w sytuacjach 
zagrożenia.

W uroczystości wzięło udział oko-
ło 1200 pierwszoklasistów ze szkół 
podstawowych z 10 powiatów. Jego 

 „Kochane Pierwszaki” w ECB w Pacanowie
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EDUKACJA

Tuż po występie...

Ekscelencja ksiądz Biskup Marian Flor-
czyk z pomocą prześlicznego aniołka 
poświęcił dzieciom tornistry i przybory 
szkolne. Uczniowie otrzymali zawieszki 
odblaskowe ufundowane przez Urząd 
Marszałkowski, „Bilety do szkoły” w 
formie zakładki do książki przekaza-
ne przez Wydawnictwo „Jedność” oraz 
plakaty „Kodeks Bezpiecznego Pierw-
szaka” sponsorowane przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego. 

W czasie wspólnej zabawy dzieci 
mogły pogłębić wiedzę na temat za-
grożeń wypadkami drogowymi, prze-
widywania skutków zabaw w pobliżu 
jezdni. Funkcjonariusze Policji prak-
tycznie uczyli jak bezpiecznie zachować 
się w ruchu drogowym, zaprezentowali 
też specjalistyczny sprzęt policyjny oraz 
tresurę psów. Przez kilka godzin plac w 
Europejskim Centrum Bajki w Pacano-
wie rozbrzmiewał muzyką, spontanicz-
nym śpiewem i pląsami Pierwszaków. 
Po słodkim poczęstunku zadowoleni 
uczniowie powrócili do szkoły.

BADANIA PRZESIEWOWE 
SŁUCHU 

W trosce o zdrowie 25 uczniów kla-
sy pierwszej naszej szkoły w dniu 16 
września 2015 r. zostało objętych „Pro-
gramem badań przesiewowych słuchu 
u dzieci z terenów wiejskich”. 

 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników, Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesły-
szących i Niedosłyszących „Człowiek - 
Człowiekowi” od września br. realizują 
w roku szkolnym 2015/2016 ogólno-
polski program badań przesiewowych 
słuchu u dzieci ze szkół podstawowych 
w gminach wiejskich.

Celem kontynuowanego obecnie, 
czwartego programu badań przesie-
wowych słuchu jest:
•  wczesne wykrycie zaburzeń komu-

nikacyjnych u dzieci przystępujących 
do obowiązku szkolnego. W pro-
gramie wykorzystywane są audio-
metry przesiewowe z możliwością 
przesyłania wyników do centralnej 
bazy danych i ich analizy w rzeczy-
wistym czasie ich wykonywania;

• objęcie opieką diagnostyczną, tera-
peutyczną i rehabilitacyjną dzieci z 
wykrytymi zaburzeniami słuchu; 

• wyłonienie ośrodków pilotażowych 
badań przesiewowych;

•  zwrócenie uwagi rodziców tych 
dzieci, pedagogów i społeczeństwa 

na znaczną skalę problemu zabu-
rzeń słuchu wśród uczniów w wieku 
wczesnoszkolnym. 
Kilkuminutowe badanie obejmo-

wało ankietę audiologiczną i audio-
metryczne badanie słuchu w zakresie 
częstotliwości 500-8000 Hz. Wyniki ba-
dań są zastrzeżone do wyłącznej wia-
domości rodziców. Dzieci z wykrytymi 
zaburzeniami komunikacyjnymi otrzy-

mają wskazania do dalszej diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji w ramach 
świadczeń refundowanych przez NFZ. 
Kontynuowany w latach 2015/2016 
program badań przesiewowych słuchu 
u dzieci z terenów wiejskich służy wy-
równywaniu szans rozwojowych i edu-
kacyjnych dzieci u progu ich edukacji 
szkolnej. 

 Paulina Kosińska

Współczesny świat przyniósł szybki 
rozwój różnorodnych technologii, a wraz 
z nim ogromny wybór elektronicznych 
zabawek, gier komputerowych oraz ła-
twy dostęp do rozrywek proponowanych 
przez Internet i telewizję. 

Wszystko to stanowi konkurencję 
dla książki, która niestety, często prze-
grywa z migającym kolorami ekranem 
komputera czy telewizora. Trudne za-
danie stoi przed szkołą, która wspie-
rając rozwój młodego człowieka, po-
winna kształtować jego osobowość, 
wrażliwość, gust i wskazywać warto-
ściowe źródła wiedzy o człowieku i 
świecie, stąd starania wszystkich na-
uczycieli, pracujących w naszej szko-
le, aby uczniowie częściej sięgali po 
wartościowe książki. Nic tak nie roz-
wija dziecięcej wyobraźni jak czytanie. 
Literatura pogłębia wiedzę o świecie, 
rozwija zainteresowania i uzdolnie-
nia, rozszerza słownictwo. Ale przede 
wszystkim książka może stać się praw-
dziwym przyjacielem, który potrafi po-
cieszyć, a nawet wspierać w trudnych 
życiowych momentach. Niejedno-
krotnie daje szanse oderwania się od 
smutnej rzeczywistości, może też wska-

Multimedialny misz-masz a…książka
zać sposoby rozwiązywania różnych 
problemów. 

W naszej szkole podejmowane 
są różne działania zmierzające do 
tego, aby zachęcić jak najszerszy krąg 
uczniów do sięgania po książkę. Orga-
nizujemy zajęcia Koła Czytelniczego, 
włączamy uczniów w ogólnopolską 
akcję ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
Nauczyciel bibliotekarz prowadzi zaję-
cia czytelnicze w bibliotece, w ramach 
których odbywają się konkursy, ran-
kingi czytelnictwa, wystawki tematycz-
ne. Przy bibliotece mieści się kącik czy-
telniczy, gdzie uczniowie na co dzień 
mogą korzystać z prasy. Co roku pani 
Bożena Głogowska organizuje uroczy-
ste obchody Dnia Książki. W ubiegłym 
roku szkolnym pod jej kierunkiem 
uczniowie klasy VI przygotowali spek-
takl pt. „Dziwne przygody Koziołka 
Niematołka”. Zadbali o odpowiednią 
oprawę scenograficzną i choreografię. 
Dyrektor szkoły Bogusława Strzępek 
podziękowała wykonawcom, gratulu-
jąc wspaniałego występu i podkreśli-
ła wagę działań podejmowanych na 
rzecz szerzenia czytelnictwa.

Grażyna Żak, Monika Pyrz
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Głos oddany pod czujnym okiem komisji

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał mąż zaufania

WYDARZENIA Z ŻYCIA 
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁUBNICACH

„SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS”
Samorząd Uczniowski pełni w 

szkole wiele funkcji, m.in. przygo-
towuje młodzież do życia w społe-
czeństwie obywatelskim. Aby uczyć 
samorządności, pokazywać, czym 
jest demokracja, przeprowadzamy 
prawdziwie demokratyczne wybory 
do władz SU. Dzięki temu wzrasta 
ranga samorządu, uczniowie wie-
dzą, że w szkole w pełni respekto-
wane są ich prawa.

wybierali swoją faworytę spośród 4 
kandydatek. Były nimi Aleksandra 
Farmas, Aleksandra Głuc, Wikto-
ria Kobos i Katarzyna Moryto, które 
to przez 2 tygodnie poprzedzające 
wybory starały się o poparcie jak 
największej ilości osób. Szkoła była 
przepełniona atmosferą rywalizacji, 
a każdy z uczniów nosił przypinkę z 
imieniem swojej faworytki! Na ko-
rytarzach pojawiły się plakaty, ko-
lorowe ulotki czy zabawne „buźki” 
zachęcające go wzięcia udziału w 
wyborach. Kandydatki przygotowały 
też swoje programy wyborcze.

W dniu wyborów każdy uczeń 
oddał swój głos pod czujnym okiem 
komisji wyborczej składającej się z 
czterech miłych dziewczyn- Mileny 
Pawłowskiej, Kamili Stanek, Małgo-
rzaty Antoń i Olgi Kality. Nad pra-
widłowym przebiegiem czuwał mąż 
zaufania- Marcin Wolak. Wybór 
przewodniczącej odbył się sprawnie 
i już po 4 przerwach nasz zespół 
zabrał się za liczenie głosów! Mini-
malną przewagą jednego głosu wy-
grała Katarzyna Moryto, tuż za nią 
była Aleksandra Głuc , na trzecim 
miejscu uplasowała się Ola Farmas 
z, a tuż za podium była Wiktoria Ko-
bos. Te wybory nasi uczniowie zapa-
miętają na długo, była to dla nich 
prawdziwa lekcja demokracji!

 Aleksandra Głuc, Joanna Kotlarz

Szkolny Dzień Profilaktyki w 
Publicznym Gimnazjum w Łub-

nicach
Ażeby człowiek stawał się coraz 

bardziej człowiekiem, ażeby bar-
dziej był, a nie tylko więcej miał, 
(…) ażeby również umiał bardziej 
być nie tylko z drugimi ale i dla dru-
gich”

 – Jan Paweł II.
To motto przyświecało nam w 

przygotowaniu Szkolnego Dnia Pro-
filaktyki. Ważnym zadaniem każdej 
szkoły jest wszelka działalność za-
pobiegająca szkodliwym zjawiskom 
czyli profilaktyka, dlatego w naszej 
placówce zorganizowaliśmy w dniu 
30 września 2015 r. Szkolny Dzień 
Profilaktyki. 

Z tej okazji zaprosiliśmy Panią 
Dorotę Wojnarowską przedstawi-
cielkę Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Staszowie oraz 
Pana Mariusza Domagałę rzecznika 
Powiatowej Komendy Policji w Sta-
szowie.

Celem działań było zachęcenie 
młodych ludzi do aktywnego i twór-
czego życia bez środków psychoak-
tywnych, uzależnień oraz skłonienia 
ich do refleksji nad własnym życiem i 
postępowaniem. W ramach działań 
nasi goście przeprowadzili prelek-
cje we wszystkich klasach, podczas 
których zapoznali gimnazjalistów ze 
szkodliwością dopalaczy, przekaza-
li informacje dotyczące profilaktyki 
uzależnień. Pan Mariusz Domagała 
przekazał informacje na temat od-
powiedzialności nieletnich za swoje 
czyny oraz zachowań ryzykownych. 
Uczniowie podczas spotkania obej-
rzeli również film „Stop Dopala-
czom”. Film opiera się na wspo-
mnieniach młodych osób, leczących 
się z uzależnień od narkotyków 
- dopalaczy. Młodzi ludzie opowia-
dają o skutkach swojego uzależnie-
nia. Ich zachowania opatrzone są 
komentarzem fachowców-lekarzy, 
psychologów, pracowników Sanepi-
du. „Walcz o swoje życie” to motto 
przewodnie filmu, który uczniowie 
przyjęli z dużym zainteresowaniem.

Obchody Szkolnego Dnia Pro-
filaktyki uświetnił spektakl profi-
laktyczny pt. ”Sekret” w wykonaniu 
uczniów klas trzecich naszego gim-
nazjum. Młodzież zaprezentowała 
się przed rówieśnikami, nauczycie-
lami i gośćmi. Społeczność nasze-

W tym roku po raz drugi przy-
stąpiliśmy do programu organizo-
wanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej "Samorządy mają 
głos" pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Łubnicach poczuli się jak na 
prawdziwych wyborach. 

Wybory na przewodniczącą sa-
morządu szkolnego odbyły się 30 
września. Uczniowie naszej szkoły 
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go gimnazjum oglądała sztukę z 
zainteresowaniem, co świadczy o 
wrażliwości naszych wychowanków. 
Nasi uczniowie zaprezentowali się 
jak prawdziwi aktorzy za co otrzy-
mali od widowni ogromne brawa. 
Dzień profilaktyki oraz sztuka były 
przygotowane pod kierunkiem: Elż-
biety Zdziebko, Elżbiety Sroki, Anety 
Wójtowicz i Renaty Wójtowicz. Dzię-
ki uprzejmości Centrum Kultury w 
Łubnicach mogliśmy skorzystać z 
profesjonalnego oświetlenia, które 
zapewniło wrażenia jak w prawdzi-
wym teatrze. W przygotowaniu de-
koracji i oświetlenia pomagał pan 
Mariusz Bolon pracownik CK w Łub-
nicach. Fotografie z dnia profilakty-
ki wykonała pani Beata Gumuła.

Elżbieta Zdziebko, Elżbieta Sroka

III Amatorski Turnieju Tenisa 
ziemnego

19 września rozpoczął się III 
Amatorski Turniej entuzjastów Teni-
sa Ziemnego z miasta i gminy Poła-
niec. Aura początkowo nie sprzyjała 
zawodnikom którzy rozpoczynali 
turniej w deszczu i w chłodzie, przez 
co na kortach było ślisko i niebez-
piecznie. W miarę upływu czasu po-
goda była bardziej łaskawa, a gra 
zawodników coraz bardziej zacięta. 
W kategorii open wystartowało 8 

Nasi aktorzy

Od lewej: p.o. dyrektor OSiR w Połańcu Maciej Witek, Łukasz Łygan, 
Bartłomiej Sowiński i Wojciech Pasternak

Łukasz Łygan nauczyciel wychowania fizyczne-
go PG w Łubnicach

Zaproszeni goście wraz z młodzieżą gimnazjalną podczas oglądania filmu- ,,Stop Dopalaczom”

amatorów, gdzie najmłodszy z nich 
miał 14 lat a najstarszy 44.

W zawodach tych I miejsce za-
jął nauczyciel wychowania fizyczne-
go z Publicznego 
Gimnazjum w 
Łubnicach Łukasz 
Łygan, który w 
finale (dokończo-
nego z powodu 
braku „dobrej” 
pogody dopie-
ro we wtorek 22 
września) poko-
nał Bartłomieja 
Sowińskiego, a 
III miejsce zajął 
w nich najstarszy 
uczestnik Woj-
ciech Pasternak, 
który wygrał w 2 
setach z Karolem 
Skoczykiem. W 
zmaganiach te-
nisowych wzięli 
również udział: 
Jakub Gatny i Ja-

kub Garycki, Norbert Kazimierski 
oraz Kacper Łukaszek.

Łukasz Łygan
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Taki talent zdarza się bardzo 
rzadko. Czy jednak sam talent wy-
starczy, żeby dojść do mistrzostwa? 
Monikę Polak – 23 letnią mieszkan-
kę Czarzyzny, jeszcze nie tak daw-
no uczennicę Publicznego Gimna-
zjum w Łubnicach, a dziś studentkę 
IV roku ASP we Wrocławiu oprócz 
wielkiego talentu cechuje jeszcze 
jedno, ciężka praca, wrażliwość 
i niesamowita, jak na młody wiek 
dojrzałość artystyczna.

Tę dojrzałość mogliśmy podzi-
wiać oglądając obrazy Moniki. W 
dobie powszechnego obecnie kultu 
młodości oczarowało nas jej spoj-
rzenie na spracowanego, utrudzo-
nego wiejskiego człowieka, czasem 
sąsiada, a niekiedy zupełnie kogoś 
nieznajomego.

Ostatnie „Naszych” Portrety- to 
cykl obrazów olejnych na płótnie 
z wykorzystaniem gotowej wzorzy-
stej tkaniny. Zazwyczaj to zasłony, 
znalezione w sklepach z odzieżą 
używaną w najniższym systemie 
sprzedaży- 5zł lub 3zł/szt. Jednak 
ich cena nie gra tu ważniejszej roli, 
lecz cel. Zazwyczaj były to pojedyn-
cze sztuki, skrawki, które z reguły 
nie znajdują nabywców. Niechcia-
ne, niepotrzebne stają się dziełem 
sztuki, zyskują nowe, a zarazem 
ostatnie życie. Wzorzyste tkaniny 
tego typu metaforycznie i fizycznie 

integrują się z portretami starszych 
osób. Napięte na krosna malarskie 
tworzą podkład, z którego wyła-
niają się postacie. Te jednocześnie 
stają się jego częścią. Realistycznie 
namalowane portrety prezentują 
postacie lokalnych mieszkańców 
gminy Łubnice i powiatu staszow-
skiego. Są to zarówno sąsiedzi 
Moniki, bliskie osoby, jak i te przy-
padkowo spotkane, które swoim 
wizerunkiem zainteresowały artyst-
kę. Przedstawione w chwili opo-
wiadania pewnej historii, skłaniają 
do rozmowy, a swoim ładunkiem 
emocjonalnym, spojrzeniem do re-
fleksji. Dodatkowo rysunek potrak-
towany dość ekspresyjnie tworzy 
dużą siłę wyrazu.

Tytuł cyklu, a zarazem nazwa 
wystawy go prezentującej nie jest 
przypadkowy. Użycie hasła „ostat-
nie” pełni funkcję apelu. To próba 
zwrócenia uwagi i uwiecznienie 
odchodzącego pokolenia. Znane 
nam przemiany wsi i jej społeczeń-
stwa zacierają archaiczny świat, a 
zarazem magiczny kolorowy folk-
lor, pełen tajemniczych historii, 
głośnych przyśpiewek i zwyczajów. 

Autorka nie przedstawia nam go 
bezpośrednio. Przedstawione ob-
razy mają na celu rozbudzić u wi-
dza wyobraźnię przywołując dawne 
sceny z pamięci. Niekonwencjonal-
ne podejście użycia wielobarwnych 
tkanin i wykorzystanie powtarzal-
ności motywów ma na celu przywo-
łać nam obraz dawnej polskiej wsi, 
dekorowanych wzorami domów i 
okien kwiecistymi zasłonami.

W imieniu grona pedagogicz-
nego Publicznego Gimnazjum w 
Łubnicach życzę naszej malarce 
dalszych sukcesów na trudnej, ar-
tystycznej drodze.

Lucyna Lolo

OSTATNIE „ NASZYCH” PORTRETY
Pod takim przesłaniem 18 września 2015 roku miało miejsce uro-

czyste otwarcie wernisażu malarskiego MONIKI POLAK w Staszowskim 
Ośrodku Kultury. Prace autorki podziwiali zaproszeni goście: władze 
powiatu, recenzenci, byli nauczyciele i wychowawcy, przyjaciele oraz 
bardzo dumni rodzice.

Informacja o autorce.

Monika Anna Polak
Urodziła się w 1992 r. w Tarnobrzegu. Pochodzi z miejscowości 

Czarzyzna w powiecie staszowskim. Absolwentka Państwowego Liceum 
sztuk Plastycznych w Kielcach, specjalność tkanina artystyczna. Obec-
nie studentka IV roku ASP we Wrocławiu w pracowni prof. Stanisława 
R. Kartyki. Stypendystka programu GRAND na rok 2014/2015. Sty-
pendium rektora dla najlepszych studentów ASP Wrocław 2014/2015.
Wyróżnienie w konkursie na mural z okazji obchodów 100. rocznicy 
urodzin Willy'ego Brandta (2014). Wyróżnienie w konkursie Przedwio-
śnie 38. BWA. Kielce.

Brała udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą min.:
- I Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów w Katowicach ,
- VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów,
- Poszukiwania i konfrontacje.Biblioteka UZ, Zielona Góra,
- Nowoodkryta. Galeria Dominikańska,Wrocław,
- Second International Student Biennial Drawing, Sofia,
- XIV Figurama. GASK.Kutna Hora i CK Zamek w Poznaniu,
- 9tn International Biennial of Drawing, Pilsen. 
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BIESIADA ŁUBNICKA 
PEŁNA NIESPODZIANEK

Uczestnicy biesiady mogli podziwiać 
wystawę prac malarskich autorstwa 
Władysława Sadłochy ze Staszowa, jed-
nego z najbardziej cenionych ludowych 
twórców w regionie świętokrzyskim. Nie 
zabrakło także licznych stoisk gastro-
nomicznych i handlowych oraz bogatej 
oferty wesołego miasteczka. Swoje sto-
iska promocyjne zaprezentowali m.in.: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej, 
Mariusz Bolon (Łubnice), Kozie Frykasy 
(Słupiec), Gospodarstwo Agroturystycz-
ne – Joanna Kwiatkowska (Maśnik), 
NBS w Solcu Zdroju o/Łubnice.

Dobrą muzykę i świetną zabawę 

zgromadzonej publiczności zapewnił 
między innymi duet An Dreo & Karina, 
jedyny duet w Europie śpiewający na 
żywo największe przeboje Al Bano & 
Romina Power. Zgromadzona publicz-
ność mogła usłyszeć m.in. „Felicita” czy 
„Volare”. 

Najwięcej emocji wywołał koncert 
gwiazdy wieczoru ANDRE, podczas któ-
rego nie zabrakło takich utworów jak 
„Ale, Ale Aleksandra”, „Różowe okula-
ry” i „Kasiu Kasieńko”.

Impreza zakończyła się koncertem 
zespołu „Twenty One”, który zorgani-
zowano w sali widowiskowej Centrum 

W niedzielę 19 lipca 2015 roku na placu rekreacyjnym w Łubnicach 
mimo niespodzianek pogodowych, po raz czwarty odbyła się Biesiada 
Łubnicka. O godzinie 16.00 oficjalnie imprezę otworzyła wójt gminy 
Łubnice Anna Grajko witając przybyłych gości. Następnie na scenie za-
prezentowały się dzieci z sekcji wokalnej i tanecznej działającej przy 
Centrum Kultury w Łubnicach oraz zespół „Radius” z Połańca.

Występ dzieci z sekcji tanecznej Centrum Kultury

Koncert gwiazdy wieczoru - ANDRE
Licznie zgromadzona publiczność podczas występu duetu  

An Dreo & Karina

Kultury w Łubnicach. Pogoda niestety 
nie pozwoliła na dalszą zabawę pod 
gołym niebem.

Sponsorami tegorocznej imprezy 
byli:
• Huta Szkła Gospodarczego Tade-

usza Wrześniaka w Grzybowie,
• Elpologistyka Sp. z o.o.,
• Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Sta-

szów, 
• Starostwo Powiatowe w Staszowie,
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju, 
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju Oddział Łubnice
• Jerzy Karwasiński – Pośrednictwo 

Ubezpieczeniowe,
• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-

nych Oddział Tarnobrzeg,
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-

dlowo-Usługowe Maria i Szczepan 
Witek,

• Firma Handlowo-Usługowa Paweł 
Trela,

• Delikatesy Centrum Ryszard Kro-
kosz,

• Sklep Wielobranżowy A-Z Małgo-
rzata Stolicka,

• Zakład Remontowo-Budowlany Sta-
nisław Walczyk,

• Supermarket HELENA Helena i Jan 
Suska,

• Ewa i Janusz Bąk
• Zakład Remontowo – Budowlany 

Mieczysław Dudek
• Mini Market Mariusz Król.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, woje-
woda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – 
Koruba, starosta staszowski Michał Skot-
nicki, wójt gminy Łubnice Anna Grajko. 
Patronat medialny objęło Echo Dnia, Ty-
godnik Nadwiślański i Radio Leliwa.

Aneta Śmiszek
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4 X BADMINTON – STASZÓW

Uczestnicy zawodów

Reprezentacja Publicznego Gimnazjum w Łubnicach

KULTURA

W Staszowie odbyła się już trzecia, 
jesienna edycja badmintona roczników 
2002-2004 i 1999-2001. W zawodach 
tych wystartowało ponad 50 uczniów ze 
Staszowa, Połańca i Łubnic.

Publiczne Gimnazjum w Łubni-
cach reprezentowało 6 dziewczyn i 
jeden chłopiec. Dziewczyny pokazały 
się z dobrej strony. Pierwsze miej-
sce zajęła 3 raz z rzędu Gabriela 
Kmiecik, drugie Magdalena Złotnik, 
trzecie Patrycja Kalita (od września 
uczennica szkoły średniej w Staszo-
wie), piąta była Katarzyna Moryto a 
szósta Klaudia Bednarska. Dobrze 
wystartowali również Olga Kalita i 
Wiktoria Szachniewicz, których to 
były pierwsze potyczki w badminto-
na oraz Mikołaj Guca, który wśród 
chłopców uplasował się na piątej 
pozycji.

W klasyfikacji generalnej prowa-
dzi Gabrysia Kmiecik przed Magdą 
Złotnik, trzecia jest Katarzyna Mory-
to, szósta Patrycja Kalita a siódma 
Klaudia Bednarska.

Zajęcia z badmintona na SKS 
prowadzi raz w tygodniu przez 90 
min. Łukasz Łygan nauczyciel wy-
chowania fizycznego.

Łukasz Łygan
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CENTRUM KULTURY PRZYSTĄPIŁO DO AKCJI
,,POMÓŻMY DZIECIOM SPĘDZIĆ 

SZCZĘŚLIWIE WAKACJE”

Uczestnicy wyjazdu do ENERGYLANDII

Pokazy ratownictwa wodnego w Budziskach

Zdjęcie pamiątkowe w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie

Centrum Kultury w Łubnicach dołoży-
ło wszelkich starań by wakacje dla dzieci 
z terenu gminy Łubnice były atrakcyjne 
i bezpieczne przystępując tym samym 
do XIII edycji akcji ,,Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwie wakacje” organizo-
wanej przez Wojewódzką Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach. 
Przy wsparciu wielu życzliwych osób i 
instytucji zorganizowano wiele cieka-
wych przedsięwzięć, w których wzięło 
udział blisko 250 dzieci. 

W dniach 03-14 sierpnia 2015 r. 
w ramach działań „Artystyczne Lato” 
Centrum Kultury zaplanowało liczne 
niespodzianki dla dzieci i młodzie-
ży. Oprócz ciekawych wycieczek do 
ZOO w Krakowie i ENERGYLANDII 
w Zatorze zorganizowano warsztaty 
artystyczne, gry i zabawy rekreacyj-
ne dla dzieci w świetlicach wiejskich 
w Orzelcu Dużym, Beszowej, Wilko-
wej, Przeczowie i Słupcu. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się pokazy 
ratownictwa wodnego połączone z 
pływaniem łodzią i ogniskiem zor-
ganizowane przy pomocy strażaków 
ochotników z OSP Łubnice w miej-
scowości Budziska. 

Dodatkową atrakcją było spotka-
nie edukacyjne pn. „Baw się i bądź 
bezpieczny” z przedstawicielami 
Państwowej Inspekcji Pracy, Komen-
dy Policji i Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łubnicach. Dzieci chętnie 

uczestniczyły w licznych warsztatach 
i pokazach. Spotkanie to uświado-
miło dzieciom, jakie zagrożenia ich 
dotyczą i jak się przed nimi bronić. 
Celem spotkania było między innymi 
przestrzeganie uczniów przed korzy-
staniem z niestrzeżonych kąpielisk, 
rozpalaniem ognisk, organizowa-
niem zabaw w niebezpiecznych miej-
scach. 

Młodzież z terenu gminy Łubni-
ce po raz pierwszy wzięła udział w 
spływie kajakowym rzeką Czarną. 

Mimo, iż większość osób płynęła 
po raz pierwszy wszyscy znakomicie 
poradzili sobie z nurtem rzeki. Na 
trasie nie zabrakło przygód. Były wy-
wrotki, stłuczki, omijanie zwalonych 
drzew, a przede wszystkim śmiech i 
dobra zabawa.

Wakacyjna akcja była wyjątko-
wo udana dowodem czego były 
uśmiechnięte buzie, które pozostaną 
w naszej pamięci aż do następnych 
wakacji.

Aneta Śmiszek

„KONKURS FOTO – LATO” 
rozstrzygnięty!

Przez dwa miesiące Centrum Kultury w Łubnicach zachę-
cało do fotografowania krajobrazów, fauny i flory, architek-
tury oraz charakterystycznych i urokliwych miejsc na terenie 
gminy Łubnice. 

Miło nam poinformować, iż I miejsce w „KONKUR-
SIE FOTO – LATO” zdobyła Justyna Kotlarz, nadsyła-
jąc zdjęcie przedstawiające owcę pasącą się na łące w 
miejscowości Czarzyzna. Serdecznie gratulujemy Justy-
nie i dziękujemy wszystkim pozostałym osobom, które 
wzięły udział w konkursie.

Aneta Śmiszek

Zwycięskie zdjęcie w „KONKURSIE FOTO-LATO”
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W dniu 12 września br. 14-osobowa 
grupa z Łubnic wyjechała na OKTOBER-
FEST do parku rozrywki w Zatorze. Niesa-
mowite pokazy oraz specjalny bawarski 

POŻEGNANIE LATA 
NA OKTOBERFEST

PORTAL 
INFORMACJI 

KULTURALNEJ
W dniu 19 sierpnia 2015 roku w Starostwie 

Powiatowym w Staszowie odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami instytucji kultury oraz stowa-
rzyszeń z terenu powiatu staszowskiego.

Na zaproszenie władz powiatu staszowskiego re-
prezentowanych przez starostę staszowskiego Michała 
Skotnickiego oraz wicestarostę staszowskiego Tomasza 
Fąfarę, w spotkaniu wzięli udział: dyrektor Gminnej 
Biblioteki w Rytwianach 
Dorota Gwizdowska, dy-
rektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Osie-
ku Justyna Mikus, dyrek-
tor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Staszów 
Ewa Cygan, dyrektor Sta-
szowskiego Ośrodka Kul-
tury Katarzyna Ciepiela, 
dyrektor Centrum Kultury 
i Sztuki w Połańcu Joan-
na Juszczyńska, dyrektor 
Społecznej Szkoły Muzycz-
nej w Staszowie Antoni 
Drozd, dyrektor Centrum 
Kultury w Łubnicach Alek-
sandra Stachniak, kierow-
nik Biblioteki Pedagogicz-
nej w Staszowie Monika 
Stemplewska oraz kierow-

nik Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świe-
tlica „Jutrzenka” Monika Machnicka.

Celem spotkania była prezentacja oraz omówie-
nie spraw organizacyjnych dotyczących uruchomienia 
portalu Informacji Kulturalnej Powiatu Staszowskiego.

Portal będzie współtworzony przez użytkowników 
szeroko rozumianych instytucji kultury, samorządu i 
stowarzyszeń. Umożliwi on aktualność i dostępność 
informacji w jednym miejscu o działaniach kultural-
nych, wydarzeniach i imprezach odbywających się w 
powiecie staszowskim. Jednocześnie pozwoli na lep-
szą promocję powiatu poprzez m.in portale społecz-
nościowe.

Portal został uruchomiony testowo pod adresem 
www.kulturalny.staszowski.eu. Pełna funkcjonalność 
została uruchomiona 1 września 2015 roku.

Aleksandra Stachniak

KULTURA

wystrój wprowadził naszą grupę w klimat 
bawarskiego OKTOBERFEST-u. 

Na przygotowanej scenie wy-
stąpiły zespoły Kwaśnica Bavarian 

Show oraz De Silvers, a część arty-
styczną w gwarze śląskiej poprowa-
dził Mirosław Riedel. Oprócz typo-
wo bawarskiego klimatu uczestnicy 
wycieczki mogli skorzystać z urzą-
dzeń rekreacyjnych znajdujących 
się w Parku Rozrywki ENERGYLAN-
DIA.

Aleksandra Stachniak

Uczestnicy wycieczki w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA

Uczestnicy spotkania

Typowo bawarski klimat OKTOBERFEST-u



20 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Kącik książki
KULTURA

„Czytają babcie, czytają mamy 
czyta nam dziadek, czyta też tato. 
Wszyscy czytają przez całe lato. 

Czytamy również przez całą jesień, 
…i nawet zima nas nie zatrzyma, 

czytamy kiedy mrozi nas zima. 
A kiedy wiosna zastuka do nas 

i z tą piosenką wpadnie do bramy 
czytajmy książki, czytajmy książki 

jak rok okrągły książki czytajmy…”

Słowa tej piosenki dobrze są zna-
ne czytelnikom Gminnej Biblioteki w 
Łubnicach. Do grona najaktywniej-
szych czytelników należącej do grupy 
dzieci i młodzieży należą: Kawalec 
Natalia z Łubnic, Marynczak Alek-
sandra z Łubnic, Stępień Maja z Łub-
nic, Górniak Wiktoria z Góry, Górnicz 
Kinga z Łyczby, Kotlarz Justyna z Cza-
rzyzny, Podsiadło Zuzanna z Beszo-
wej, Sowa Bartosz z Beszowej, Wój-
towicz Filip z Przeczowa, Kurowska 
Eliza z Czarzyzny, Kurowska Kinga z 
Czarzyzny, Roguz Maksymilian z Łub-
nic, Kuzon Dominika ze Szczebrzu-
sza, Kwiatkowska Emilia z Łubnic, 
Miedzianko Magda ze Szczebrzusza, 
Oleś Patrycja z Czarzyzny, Tarnowska 
Aleksandra z Gac Słupieckich, Rosz-
kiewicz Adam z Orzelca Dużego, Żak 
Wiktoria z Zalesia, Imiołek Daria z 
Orzelca Dużego, Oliwia Kowalska ze 
Słupca, Bielat Katarzyna z Wilkowej.

„Złotą dwudziestkę” w kategorii 
dorosły czytelnik reprezentują: Tar-
nowska Katarzyna z Gac Słupiec-
kich, Wieczorek Zofia z Beszowej, 
Bednarska Anna z Orzelca Dużego, 
Bednarska Krystyna z Orzelca Duże-
go, Juszczyk Wioletta z Łyczby, Kalita 
Marian z Łubnic, Klimczak Tomasz 
ze Szczebrzusza, Bednarska Ewa z 
Czarzyzny, Podsiadło Elżbieta z Łub-
nic, Sołtyk Grażyna z Łubnic, Wójcik 
Mariola z Łubnic, Zębala Aneta z Za-
lesia, Wójtowicz Teresa z Przeczowa, 
Przybyl Marek z Beszowej, Kasprzak 
Tadeusz ze Słupca, Piotrowska Ju-
styna z Łyczby, Imiołek Małgorzata z 
Orzelca Dużego, Szczepanek Henry-
ka z Gac Słupieckich ,Gil Monika ze 
Szczebrzusza.

W 2014 roku zarejestrowaliśmy 
197 czytelników, co 21 mieszkaniec 
naszej gminy sięga po książkę. Dzię-
kujemy wszystkim miłośnikom książki, 
że bibliotekę traktują jako przyjazne 
miejsce do którego chce się wracać.

Nasza biblioteka dysponuje „ży-

wym księgozbiorem”, czyli takim, 
który jest systematycznie aktualizowa-
ny i uzupełniany w nowości książko-
we. Dobry tytuł i graficznie atrakcyjna 
książka przyciąga wzrok czytelnika i 
zachęca do przeczytania. Podczas za-
kupów bierzemy pod uwagę potrzeby 
każdej grupy wiekowej czytelników, 
odpowiadamy na ich dezyderaty. W 
miarę możliwości finansowych ku-
pujemy te, które mile widziane by-
łyby na półkach w bibliotece. Od 
2010 roku do 2014 roku zakupili-
śmy 1528 woluminów na sumę ok. 
21 400 złotych, w tym kwota 10 780 
złotych stanowiła dotacje pozyskaną 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z Narodowego 
Programu Rozwoju czytelnictwa. Co 
roku odwiedza bibliotekę 3155 osób. 
W wypożyczalni goszczono 1752 razy 
przy czym wypożyczono 6 457 wolu-
miny, w tym 3 268 książek stanowiły 
wypożyczenia dla dzieci i młodzieży. 
Stan faktyczny całego księgozbioru 
na dzień 31 grudnia wyniósł 9 761 
woluminów. Z czytelni skorzystało 
668 użytkowników, łącznie udzielono 
2 738 informacji bibliotecznych. Od 
kilku lat czytelnictwo w naszej biblio-
tece utrzymuje się na takim samym 
poziomie, nie zanotowano spadku 
zainteresowania usługami i zasobami 
bibliotecznymi.

Oprócz wypożyczania, prowadze-
nia czytelni internetowej, sprawoz-
dawczości, sklejania uszkodzonych 
egzemplarzy, katalogowania książek, 
przeprowadzamy różne formy pracy z 
czytelnikiem mające za zadanie pro-
mowanie czytelnictwa i biblioteki w 
naszym środowisku.

Biblioteka sama nie organizu-
je dużych imprez kulturalnych, ale 
chętnie służy pomocą, gdy odbywają 
się w Centrum Kultury w Łubnicach. 
Współpracujemy i działamy razem na 
rzecz środowiska lokalnego. W czasie 
ferii zimowych i wakacji odwiedzamy 
świetlice wiejskie znajdujące się w Be-
szowej, Wilkowej, Słupcu, Przeczowie 
oraz Orzelcu Dużym. Przeprowadza-
my bezpłatne zajęcia literacko – pla-
styczne, a także zabawy słowno – ru-
chowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto 
organizowane są warsztaty plastyczne 
„Cztery pory roku ” na których uczest-
nicy wycinają, wydzierają, wyklejają, 
malują i rysują, poznają różne techni-
ki plastyczne. Zajęcia te dają szerokie 
możliwości rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień, pobudzają kreatywność, 
odkrywają przyjemność tworzenia. 

Na warsztaty dzieci przychodzą z ro-
dzicami, wspólnie wykonują zadania, 
bawią się i miło spędzają czas. Z oka-
zji Światowego Dnia Książki odbyły 
się spotkania autorskie. Dotychczas 
gościli u nas:

- Agnieszka Frączek – językoznaw-
ca, autorka wierszyków łamiących ję-
zyki, germanistka i leksykograf,

- Krzysztof Petek – autor powieści 
sensacyjno – podróżniczych, repor-
tażysta ,organizator wypraw i szkół 
przetrwania,

-Wiesław Drabik – sympatyczny 
autor mówi o sobie ,że jest z wy-
kształcenia „budowlańcem”, twórca 
śmiesznych bajeczek dla dzieci.

Spotkania autorskie są jedną z 
najpopularniejszych form populary-
zacji literatury. Służą nie tylko pro-
mocji książek ale i ich twórców. Dają 
możliwość osobistego poznania ludzi 
pióra, uczą odbioru literatury, zachę-
cają do czytania, a czasem nawet do 
podjęcia własnych prób pisarskich. 
Nic nie zastąpi fizycznego kontak-
tu z pisarzem, jego bezpośredniej 
rozmowy z czytelnikiem. Istnieje po-
nadto możliwość zakupienia książki 
i uzyskania imiennej dedykacji i au-
tografu. W dobie cyfryzacji i ciągłe-
go rozwoju cywilizacji biblioteka nie 
rywalizuje z postępem. Wychodzi 
naprzeciw proponuje alternatywną, 
równie atrakcyjną formę spędzania 
wolnego czasu i wciąż zachęca do 
czytania. Cyt.”Czytelnictwo rozwija 
rozum młodzieży, odmładza charak-
ter starca,uszlachetnia w chwilach 
pomyślności, daje pomoc i pociesze-
nie w przeciwnościach ” ( Marcus Tul-
lius Cyceron).

Polecamy ostatnio zakupione tytu-
ły:

Dla dzieci i młodzieży:

„Asy z naszej klasy” 
– Patrycja Zarawska.

Fascynujący 
zbiór przygód 
Julka i jego przy-
jaciół napisany 
barwnym i peł-
nym poczucia 
humoru języ-
kiem. Bogata w 
ujmujące zda-
rzenia i zabawne 

sytuacje książka, którą można prze-
czytać jednym tchem.

Julek, Maciek i Kuba właśnie roz-
poczynają naukę w szkole. Nieważne, 
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KULTURA

czy akurat zwą się trzema muszkiete-
rami, czy trzema samurajami- waż-
ne, że trzymają się razem! Zawsze i 
wszędzie: na basenie, na wycieczce 
lub też stojąc oko w oko z groźnymi 
chłopakami ze starszej klasy.

Z tej serii mamy również : ”Asy z 
naszej klasy .Zielona szkoła”, ”Asy z 
naszej klasy .Nowe przygody”.

„Okularnica” – Elżbieta Wojarska
Moja twarz 

jest brzydka. 
Moje mieszka-
nie jest brzyd-
kie. Moje życie 
jest brzydkie. 
(...) Okulary na 
wielkim nosie. 
To ja. Ohyda. 
Podobno Bóg 
stworzył nas 
na swoje po-
dob ień s two . 

Jeżeli wyglądam jak On, to Mu nie 
zazdroszczę. (...) Zażalenia do Pana 
Boga nie wycofuję. Narozrabiał. 
Nowy dom, nowa szkoła, nowi kole-
dzy - nadzieja na nowe życie. Kaśka 
właśnie przeprowadziła się z mamą 
do miasta. Miały wtopić się w tłum i 
rozpocząć wszystko od nowa. Spóźni-
ła się na rozpoczęcie roku szkolnego. 
Myślała, że zgubi się w tłumie, będzie 
mogła pozostać niezauważona. Nie-
najlepiej ubrana i uczesana, i ... wła-
śnie się zakochała.

Okularnica to niezwykła i poru-
szająca historia dla młodzieży. Opo-
wiada o relacjach, miłości, przyjaźni, 
ale również o brawurze, upokarza-
niu, czy naśmiewaniu się z wyglądu. 
Zachęca do przemyśleń nad własnym 
zachowaniem, nad podejściem do 
życia i odnoszeniem się do innych. 
Fabuła w wielu miejscach jest drama-
tyczna, ale ostatecznie przynosi na-
dzieję, że w życiu każdy może dostać 
swoją szansę.

„Wpadka” -Nick Hornby
Kiedy w życiu Sama wszystko za-

czyna się układać, okazuje się, że 
jego dziewczyna Alicia ma dla niego 
prawdziwą bombę. W zasadzie była 
dziewczyna, zdążyli bowiem zerwać, 
zanim mu powiedziała, że jest w cią-
ży.

Sam nie chce zostać nastoletnim 
ojcem. Jedynym człowiekiem, do któ-
rego może się zwrócić, jest jego idol, 
legenda deskorolki - Tony Hawk. 

Wierzy, że rozwiązania wszystkich ży-
ciowych problemów można znaleźć w 
autobiografii Hawka. Ale tym razem 
nawet Tony Hawk nie udzieli mu od-
powiedzi. A może jednak udzieli?

W tej niezwykle dowcipnej i przej-
mującej opowieści o nastolatku, który 
musi zmierzyć się z niespodziewanym 
ojcostwem, to Sam będzie musiał 
podjąć właściwe decyzje, by unik-
nąć wszelkich złych wydarzeń, które 
mogą nastąpić.

 
Dla dorosłego czytelnika mamy:

„Niewierna”-Reyes Monforte
"Wcześniej myśleliśmy, że zdarza 

się to tylko w państwach arabskich, 
bardzo daleko, ale teraz wiemy, że 
dzieje się to tutaj, może nawet w na-
szym bloku, na naszej klatce, obok za 
ścianą".

Życie nie rozpieszczało Sary. Naj-
pierw śmierć matki, potem ciąża w 
wieku 16 lat. Być może jednak te-
raz, kiedy Sara ma 24 lata, uda się 
jej posmakować szczęścia i spokoju. 
Niezależna kobieta uczy w szkole 
językowej, gdzie poznaje i zakochu-
je się w jednym ze swoich uczniów. 
Młody Muzułmanin powoli, acz bar-
dzo metodycznie, wprowadza ją w 
swoją kulturę i religię. Nigdy jednak 
nie zdradza prawdziwych motywów. 
A te okażą się przerażające. Ale gdy 
prawda wyjdzie na jaw, będzie już za 
późno…

Oparta na autentycznych wyda-
rzeniach książka dotyka jednego z 
najbardziej niebezpiecznych tematów 
- relacji między nowoczesnym świa-
tem Zachodu ufundowanym na kul-
turze chrześcijańskiej a kulturą mu-
zułmańską.

Jakie motywy kierują ludzkimi wy-
borami? Kiedy miłość usprawiedliwia 
zbrodnie? Reyes Monforte, autorka 
znana w Polsce m.in. z "Burki miło-
ści", podsuwa wiele pytań, na które 
odpowiedzi wcale nie są takie proste.

„Anioły jedzą trzy razy dziennie”- 
Grażyna Jagielska

Poznaj tajemnice, o których nie 
mówimy nawet najbliższym. Autorka 
głośnej "Miłości z kamienia" przeła-
muje kolejne tabu.

Grażynę Jagielską przez lata pa-
raliżował strach. Żyła problemami 
męża. Dla jego pasji poświęciła swo-
je życie. W końcu jednak musiała za-
walczyć o siebie. Przeżyła własny 

„lot nad ku-
kułczym gniaz-
dem”. Spędziła 
pół roku w szpi-
talu psychiatrycz-
nym.

Poznała ko-
biety, które tak 
jak ona dłu-
go udawały, że 
wszystko jest w 

porządku. Spotkała twardzieli, któ-
rzy musieli nauczyć się płakać. Była 
w miejscu, w którym można było 
wszystko. Nie wolno było jednego – 
kłamać.

Julia musiała być coraz lepsza, 
aż pod wpływem stresu odcięła sobie 
ucho.

Ratownik wiecznie golił głowę i 
wierzył, że dzięki temu stanie się kimś 
innym.

Marek wrócił z wojny jako bohater, 
a potem załamał się i żył jak zwierzę.

Karolinka była przekonana, że jest 
aniołem i nikt jej nie widzi.

Autorka zabiera nas w podróż 
pełną intymnych zwierzeń i prawdzi-
wych emocji. W poruszający sposób 
opisuje azyl dla zagubionych oraz 
obrazy, które prześladowały ich lata-
mi. Opowiada o szczerości, potrzebie 
zrozumienia i bliskości.

„Bezcenny dar”- Jim Stovall
Kiedy Red Stevens umiera, wszyscy 

członkowie jego rodziny jednoczą się 
w zachłannym oczekiwaniu na wielo-
milionowy spadek. Okazuje się jed-
nak, że bogaty staruszek miał swoim 
bliskim do przekazania coś znacznie 
cenniejszego niż pieniądze... 

Młody Jason otrzymuje od swo-
jego stryjecznego dziadka szereg in-
strukcji, które mają doprowadzić do 
tego, że egoistyczny i arogancki chło-
pak przemyśli swoje życie i pojmie, 
co w nim naprawdę najważniejsze. 
Pomagają mu w tym nowi przyjaciele, 
między innymi siedmioletnia Emily, z 
niezwykłą pogodą ducha zmagająca 
się z ciężką chorobą. Jeżeli Jasonowi 
uda się wykonać wszystkie zadania, 
na końcu drogi czeka na niego bez-
cenny dar. Milion sprzedanych eg-
zemplarzy.Musisz to przeczytać!

 Drogi czytelniku te książki i 
wiele jeszcze innych interesujących ty-
tułów znajdziesz na półkach w naszej 
bibliotece. Przyjdź, zobacz, przeczy-
taj, oddaj - to nic nie kosztuje. Zapra-
szamy! 

Ewa Murdza
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Rywalizacja przebiegała pod 
czujnym i fachowym okiem komisji 
sędziowskiej powołanej przez ko-
mendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Staszowie st. bryg. 
Grzegorza Ciepielę. Sędzią głównym 
zawodów był mł. bryg. Grzegorz Raj-
ca. 

Wśród licznie zgromadzonej pu-
bliczności przebieg zawodów obser-
wowali: starosta staszowski Michał 

Skotnicki, komendant powiatowy PSP 
w Staszowie st. bryg. Grzegorz Ciepie-
la, wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
przewodniczący Rady Gminy Łubnice 
Marian Komasara, burmistrz miasta 
i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Po-
łańcu Stanisław Lolo, sekretarz gminy 
Łubnice Leszek Ziółek, radni powiato-
wi: Andrzej Kruzel, Jerzy Karwasiński, 
Janusz Bąk, dyrektor Centrum Kultury 

W niedzielę 12 lipca 2015 roku w miejscowości Budziska odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których udział wzięło 3 
drużyny jednostek OSP z terenu Gminy Łubnice. Drużyny rywalizowały 
ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkoda-
mi oraz ćwiczeniach bojowych. Zmagania były okazją do sprawdzenia 
przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków 
poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu, jakim dysponują. 

GMINNE ZAWODY 
SPORTOWO – POŻARNICZE 2015

Drużyny jednostek OSP z terenu gminy

W trakcie ćwiczeń bojowych

Gratulacje i puchar na ręce kapitana drużyny OSP Budziska 
przekazała wójt gminy Łubnice Anna Grajko 

w Łubnicach Aleksandra Stachniak 
oraz radni i sołtysi z terenu gminy 
Łubnice.

Komisja sędziowska po zsumo-
waniu wyników sztafety i ćwiczeń 
bojowych  w klasyfikacji generalnej 
przyznała poszczególnym drużynom 
następujące miejsca:

I miejsce – OSP Budziska z wyni-
kiem końcowym – 104,86 s.

II miejsce – OSP Łubnice z wyni-
kiem końcowym – 110,68 s.

III miejsce – OSP Beszowa z wyni-
kiem końcowym – 114,14 s.

Po zakończonej rywalizacji nastą-
piło uroczyste wręczenie dyplomów i 
pucharów. 

Po czym wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko złożyła serdeczne podzięko-
wanie wszystkim druhom biorącym 
udział w rywalizacji, osobom, któ-
re przyczynili się do przygotowania 
zawodów oraz licznie zgromadzo-
nej publiczności. Podkreśliła fakt, iż 
zawody sportowo – pożarnicze są 
przede wszystkim ważnym sprawdzia-
nem umiejętności organizacyjnych i 
bojowych strażaków, jak również zna-
komitą popularyzacją strażackiego 
ruchu, działalności i zaangażowania 
w poszczególnych miejscowościach, 
przypominają nam mieszkańcom, że 
są pośród nas osoby, które w razie 
potrzeby są chętne i przygotowane, 
aby ratować życie i mienie.

Zawody te były również dosko-
nałą okazją do oficjalnego otwarcia 
budynku OSP w Budziskach, który w 
roku 2014 został zmodernizowany 
w ramach programu „Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej”.

Aneta Śmiszek
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MISTRZOSTWA GRUP 
SZYBKIEGO REAGOWANIA NA WODZIE „CHAŃCZA 2015”

Wyścig drużynowy na pontonie z pagajami

Reanimacja na fantomie

Do rywalizacji stanęły grupy z 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Państwowych Straży Pożarnych, 
Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego i policji. 

Po powodziach w latach 1997 
i 2001 oraz 2010 organizacja mi-
strzostw jest jednym z ważniejszych 
przedsięwzięć, których celem jest 
sprawdzenie umiejętności ratowni-
ków oraz popularyzacja ratownic-
twa i ochrony ludności. To również 
doskonały sposób na wymianę 
doświadczeń oraz  podniesienie 
poziomu wyszkolenia ratowników.

Podczas mistrzostw rozegra-
nych zostało sześć konkurencji. 
Wśród nich wyścig równoległy na 
łodziach motorowych, wyścig dru-
żynowy na łodziach motorowych 
(łodziach szybkich), wiosłowanie 
łodzią, wyścig drużynowy na pon-
tonie z pagajami (krótkie wiosła), 
reanimacja na fantomie oraz rzut 
rzutką rękawową do celu.

Najlepsze okazały się drużyny 
Państwowych Straży Pożarniczych. 
Pierwsze miejsce wywalczyła PSP 
ze Starachowic. Drugie zajęła jed-
nostka ratowniczo-gaśnicza numer 
1 z Komendy Miejskiej w Kielcach, 
trzecie - PSP Pińczów. Wyróżniono 
też najstarszego i najmłodszego 
ratownika. Pierwszym był 55-letni 
Jan Mazur z Ośrodku Sportu i Re-
kreacji Połaniec, drugim - 12-letni 
Sebastian Jędryka z Ochotniczej 
Straży Pożarnej Rybitwy. Drużyna 
z OSP Łubnice w składzie: Tomasz 
Zając, Mateusz Gawior, Karol Sto-
licki, Karol Komasara zajęła 36 
miejsce.

Zwycięzcy zawodów pamiątko-
we puchary i dyplomy odebrali z 
rąk Wiceminister Obrony Narodo-
wej Beaty Oczkowicz.

Mistrzostwa są co roku orga-
nizowane przez Wojewodę Świę-
tokrzyskiego we współpracy ze 
Świętokrzyskim Komendantem 
Wojewódzkim PSP, Zarządem Wo-
jewódzkim WOPR, Świętokrzyskim 
Oddziałem Okręgowym PCK. Ko-
ordynatorem mistrzostw jest Wy-
dział Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego ŚUW w Kielcach. 

Mariusz Bolon

Na zbiorniku wodnym Chańcza koło Rakowa 29 sierpnia 2015 r. odby-
ła się XIV edycja Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego 
Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie "Chańcza 2015". W pierwszych 
mistrzostwach, które odbyły się w 2002 roku wzięło udział 16 drużyn, 
w bieżącym roku już ponad sześćdziesiąt. Głównym celem rywalizacji 
było sprawdzenie umiejętności ratowników oraz wymiana doświadczeń.
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Historia kościoła w Beszowej 
jest wszystkim znana, czas przy-
bliżyć równie ciekawą historię 
nieistniejącego już kościoła w 
Szczebrzuszu.

O jego powstaniu istniało miej-
scowe podanie. Przed laty płynął 
Wisłą jakiś pan z Litwy. Właśnie rze-
ka wylała, prom czy też łódź woda 
wywróciła i ów pan znalazł się w 
niebezpieczeństwie utraty życia, lecz 
wezwawszy na pomoc Pana Boga 
wydostał się na pagórek.

Na pamiątkę swego ocalenia 
wystawił na nim kaplicę.

W erekcji wotywy de Beata w 
kościele pacanowskim pod rokiem 
1616 jest mowa o kapelanie w 
Szczebrzuszu. Wspomina go wizyta 
archidiakona Foxa w 1618r. 

W miejsce dawnej, nową kapli-
ce zbudował w 1650 r. ks. Rudzki z 
Pacanowa.

Ksiądz Fran. Lochman w 1699 r. 
odbywając wizytę parafii Zborówek, 
pisze że w Szczebrzuszu należącym 
do wspomnianej parafii, istnieje ka-
plica drewniana, 
pokonsekrowana 
pod wezwaniem 
św. Jana Chrzci-
ciela. W kaplicy 
znajdowały się 
trzy ołtarze, z 
których główny 
miał mensę po-
konsekrowaną, 
w bocznych zaś 
były wmurowane 
portatyle. Zakry-
stia dogodna.

Z fundacji 
Mikołaja Ze-
b r z y d o w s k i e -
go wojewody 
k r a k o w s k i e g o 
( 1 5 5 3 - 1 6 2 0 ) , 
prepozyt z Paca-
nowa obowiąza-
ny był w Szcze-
brzuszu w dni 
święte nabożeń-
stwa odprawić i słowo Boże głosić 
przez odpowiedniego kapłana, dla 
wygody ludu z sąsiednich wiosek le-
żących między bagnami.

W 1755r. proboszcz ze Zborówka 
skarżył do konsystorza krakowskie-
go księdza Bieżyńskiego probosz-
cza pacanowskiego o zaniedbanie i 
upadek kaplicy od 20 lat.

Ks. Bieżyński zaapelował do 

nuncjatury, wykazując nieścisłości 
skargi. W trzy lata po objęciu para-
fii, podźwignął z upadku i w 1747 r. 
poświęcił kaplicę, a w 1755r. po raz 
drugi restauruję ją, 

by ją utrzymać.
W 1783r. wizytator Kozicki po-

leca, by proboszcz pacanowski 
trzymał w Szczebrzuszu kapelana. 
W tym czasie Słupiec, należący do 
Szczucińskiej parafii, przyłączono 
do Szczebrzusza i kościół pobudo-
wano w 1784 r.

W 1802 r. Konsygnacja austriac-
ka wykazuje, że w Szczebrzuszu stoi  
kościół pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela, przy którym jest dom 
dla wikariusza ze stajenką, oraz 20 
zagonów pola. Kościół przez teraź-
niejszego proboszcza świeżo wyre-
staurowany.

Rok 1813 ksiądz Antoni Samule-
wicz,  kapelan opisuje że w tym roku 

„od 22 sierp-
nia był ogrom-
ny wylew Wisły, 
która przerwała 
wały, zatopiła po 
samą górę nad-
wiśla. Najstarsi 
nie pamiętali 
takiej wody.(…) 
Woda zabrała 
zboże i siano bę-
dące w kopkach, 
bydło, trzodę, 
a nawet ptac-
two popłynęło z 
wodą. Woda po-
zabierała cha-
łupy, stodoły i 
inne budynki. To 
samo działo się 
i za Wisłą. Ludzi 
potonęło wiele. 
(…) Jesień była 
mokra, nie moż-
na było gruntu 

uprawiać, mułu naniosło dosyć. Rok 
to był ciężki, wojenny, żołnierzy wie-
lu przechodziło, podatki, prowianty 
ustawiczne. Na wiosnę mało jarzyny 
posiali i był głód, ludu dużo umarło. 
(…) Boże dobrotliwy, nie daj więcej 
takiego roku.”

Dziedzic Franciszek Rupniewski 
w 1845 r. po rozebraniu kościoła w 
Książnicach polecił przenieść sprzę-

ty i ołtarze do Szczebrzusza.
Od Rupniewskich Szczebrzusz 

należący do dóbr Słupiec, przeszedł 
do Potockich. 14 października 1859 
r. nastąpiła dobrowolna umowa 
między hr. Adamem Potockim a ks. 
Siennickim działającym z ramienia 
władzy duchownej. Hrabiego Po-
tockiego zastępował Paweł popiel z 
Kurozwęk.

Widząc potrzebę utworzenia no-
wej parafii szczebrzuskiej, hrabia 
oddaje jej na wieczyste czasy w jed-
nym miejscu grunt z pastwiskami, 
łąkami, zaś ks. Siennicki w imieniu 
kościoła wzajemnie oddaje hr. Po-
tockiemu  grunty, ogrody, pastwiska 
i nieużytki w Książnicach.

Pierwszym proboszczem od 
1845 do 1849 był ksiądz Koloman 
Myrczyk. 

Przy regulowaniu granic diecezji 
, Szczebrzusz został dołączony do 
diecezji Sandomierskiej.

Kościółek ten był drewniany, „… 
W słup postawiony, tarcicami osza-
lowany, niski, składający się z nawy, 
węższego prezbiterium , zakrystii po 
str. Ewang. i kruchty przy głównym 
wejściu. Dach pokryty gontem zdo-
biła wieżyczka. Na futrynie głów-
nych drzwi wycięto A. D. 1784

W nawie okien cztery, po dwa z 
obu stron, w prezbiterium okno jed-
no...”.

Ks. Adam Opelski nie mając 
mieszkania w Szczebrzuszu, prze-
niósł nabożeństwo do Zofiówki, 
gdzie otrzymał odpowiednie miesz-
kanie, a trudno było wymagać by 
pół kilometra chodzić z posługą 
parafialną do Szczebrzusza często 
podczas słoty i długotrwałej zimy. 
Powstało rozdwojenie zdań; jedni 
chcieli mieć kościół  w Szczebrzuszu 
drudzy w Zofiówce, gdzie dawny , 
murowany dworski spichlerz prze-
budowano na kaplicę. Ks. Piotr 
Wysocki dobudował za głównym 
ołtarzem zakrystię, postawił na mu-
rowanych słupach stodołę oraz mu-
rowaną stajnię i dwie piwnice. W 
ten sposób parafia koncentruje się 
w Zofiówce.

Wykorzystano fragmenty książki 
„Historyczny opis kościołów, zabyt-
ków i pamiątek z 1929r.”

Mariusz Bolon

DZIEJE KOŚCIOŁA 
W SZCZEBRZUSZU

HISTORIA
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JAN KOZIEŁ 
- WSPOMNIENIE

HISTORIA

PORADY

DOPALACZE
NOWE NARKOTYKI

W ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje 
psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Funk-
cjonują pod różnymi nazwami “dopalacze”, „środki zastępcze”, 
„środki kolekcjonerskie” lub „nowe narkotyki”. Pod tymi na-
zwami kryją się substancje pochodzenia naturalnego lub syn-
tetycznego, lub produkty (rośliny, grzyby lub ich część), których 
zadaniem jest imitowanie działań tradycyjnych narkotyków czyli 
mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, po-
budzenia, euforii, halucynacje.

Zażywanie dopalaczy powoduje niebezpieczne dla zdro-
wia skutki. Właściwie nie ma narządu, którego nie mogą 
uszkodzić. Do poważniejszych skutków, stanowiących już 
zagrożenie życia należą: zawał serca, udar mózgu, stany 
agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub 
zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby. Dopala-
cze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na 
schorzenia przewlekłe – np. alergików, cukrzyków, dla osób z 
osłabionym układem odpornościowym i dla tych wszystkich, 
którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a więc dla 
dzieci i młodzieży – to najczęściej oni właśnie sięgają po do-
palacze.

Sygnały ostrzegawcze dla rodziców i opiekunów dzieci i mło-
dzieży:

rozszerzone źrenice, wytrzeszcz oczu, ślinotok, nadmierna 
ruchliwość, zaburzenia snu, chudnięcie zmienność nastrojów, 
trudności w koncentracji uwagi, niepokój, ataki agresji, krwotoki 
z nosa - te objawy mogą świadczy o tym, że dziecko zażywa 
substancje stymulujące. Najczęściej występują pod postacią bia-
łego proszku, którego ślady w pokoju lub na rzeczach dziecka 
powinny wzbudzić Twój niepokój. 

Nietypowy zapach włosów i ubrania, nadmierna wesołość, 
przekrwione oczy, kaszel, zwiększony apetyt, zaburzenia koordy-
nacji ruchowej powinny wzbudzić podejrzenia, że dziecko może 
pali mieszanki ziołowe (Kanabinoidy). W pokoju może unosić się 
zapach dymu, w kieszeniach ubrań mogą znajdować się suszo-
ne rozdrobnione liście, jak również inne akcesoria – szklane fifki, 
bibułki, zapalniczka, charakterystyczne foliowe torebki. 

Nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji i świadomości, nad-
wrażliwości zmysłów, halucynacje wzrokowe i słuchowe, lęk, 
panika, urojenia mogą świadczyć o zażyciu substancji halucyno-
gennych. W przypadku przedawkowania wystąpić mogą: dresz-
cze, ślinotok, wymioty, zesztywnienie lub zwiotczenie mięśni. 
Kontakt z osobą która zażywa halucynogen może być znacznie 
utrudniony.

Gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki zwróć się o 
pomoc http://www.narkomania.gov.pl/ portal Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 800 
060 800

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie

Jan Kozieł urodził się 12 listopada 
1910 roku w Słupcu. Zdolności rzeźbiar-
skie u pana Jana ujawniły się bardzo 
wcześnie, już w  wieku 12 lat wykonał 
swoje pierwsze prace. Zaczynał od ptaków 
i prostych form zaczerpniętych z otaczają-

cej go natury, lecz największy rozkwit jego 
pasji ukazał się po odejściu na emeryturę.

Jedną z inspiracji była II wojna 
światowa, pan Jan wykonał kilka ma-
kiet przedstawiających między innymi 
obóz koncentracyjny.

Jego postacie przedstawiały więź-
niów, strażników, żołnierzy niemiec-
kich, w konkretnych scenach z życia 
obozowego.

Postać Papieża w skali 1:1 Wystawa rzeźby Jana Kozieła rok 1983

W twórczości nie zabrakło też mo-
tywów religijnych, a jedną z bardziej 
zauważalnych rzeźb jest postać pa-
pieża w skali 1;1.

Swoje rzeźby sprzedawał prywat-
nym kolekcjonerom rzeźb ludowych, 
darował rodzinie, część zbiorów po-
została u jego córek. Zmarł w wieku 
81 lat 7 listopada 1991 roku.

Mariusz Bolon
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Turniej Piłki Nożnej
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Dożynki Gminne 2015


