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Z URZĘDU...

MAŁA OJCZYZNA 
- GMINA ŁUBNICE

Odpowiednie zagospodarowanie 
przestrzenne wpływa pozytywnie na 
zaspokajanie potrzeb miejscowej spo-
łeczności i turystów w obszarze społecz-
nym i gospodarczym. Podstawowym 
zadaniem władz lokalnych jest podej-
mowanie działań mających na celu 
rozwój gospodarczy gminy i zapew-
nienie możliwie najlepszych warunków 
życia mieszkańców. Tym zagadnieniom 
podporządkowane są inwestycje i re-
monty wykonywane na terenie gminy 
Łubnice. Priorytetem inwestycyjnym 
od wielu lat jest budowa i moderniza-
cja dróg gminnych. Realizowana jest 
budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a także opracowywany pro-
jekt budowlany sieci kanalizacyjnej i 
zbiorczej oczyszczalni ścieków dla całej 
gminy. Wszystkie inwestycje na terenie 
gminy są współfinansowane ze środ-
ków unijnych oraz z dotacji budżetu 
państwa. Pomimo wielu realizowanych 
inwestycji, gmina Łubnice jest jedną z 
nielicznych gmin w Polsce, która nie jest 
gminą zadłużoną. 

Gmina Łubnice w ostatnich latach 
zrealizowała przy wsparciu środków 
zewnętrznych następujące zadania:
- budowa i remonty dróg gminnych- 

6.807.000,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczal-

ni ścieków (drugi etap)- 929.880,00 
zł

- budowa i rozbudowa informatyzacji 
gminy- 230.900,00 zł

- zakup agregatu pompowego do 
OSP Łubnice- 63.450,00 zł

- zakup pompy wodnej i silnika do 
łodzi- 16.800,00 zł

- remont strażnicy OSP Beszowa- 

10.000,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Łyczbie- 

9.750,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Grabo-

wej- 58.672,80 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Orzelcu 

Dużym- 127.481,00 zł
- dofinansowanie do remontów dróg 

powiatowych- 165.100,00 zł
- opracowanie dokumentacji pro-

jektowej na budowę komunalnej 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji- 
193.220,00 zł

- opracowanie dokumentacji na ter-
momodernizację stacji uzdatniania 
wody- 45.640,00 zł

- budowa studni głębinowej- 
54.100,00 zł

- remont Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Wilkowej- 154.700,00 zł

- termomodernizacja Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Budziskach- 
151.400,00 zł

- modernizacja świetlic wiejskich w 
miejscowościach: Borki, Beszo-
wa, Gace Słupieckie i Przeczów- 
936.680,00 zł

- budowa altan rekreacyjnych w 
miejscowościach: Wilkowa, Beszo-
wa, Przeczów, Łubnice, Budziska, 
Słupiec, Zofiówka, Orzelec Duży 
i remont świetlicy w Zofiówce- 
128.100,00 zł.

W trakcie realizacji są następujące 
zadania:
- budowa komunalnej oczysz-

czalni ścieków (pierwszy etap)- 
4.156.370,00 zł

- rewitalizacja miejscowości Łub-
nice (obecnie na etapie przy-
gotowania dokumentacji na 
poszczególne zadania rewitalizacyj-
ne)- 5.282.890,00 zł

- projekt ,,Wzrost wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii na te-
renie gmin partnerskich Połańca, 
Oleśnicy i Łubnic”- 1.597.839,00 
zł.

Na terenie Gminy Łubnice realizo-
wane są projekty z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego:
- projekt ,,Małymi krokami w wiel-

ki świat” (PSP Gace Słupieckie)- 
267.782,00 zł 

- projekt ,,Szczęśliwe dzieciaki” (PSP 
Budziska)- 473.234,00 zł

- projekt ,,Aktywizacja osób bezro-
botnych” (OPS)- 167.200,00 zł

- projekt ,,Moja kariera w moich rę-
kach” (OPS)- 473.234,00 zł.

Został również złożony wniosek 
o dofinansowanie projektu RPOWŚ 
2014- 2020 pn. ,,Moje miejsce- utwo-
rzenie świetlic środowiskowych na 
terenie Gminy Łubnice” o wartości 
1.158.636,00 zł.

Sukcesem gminy jest również do-
brze rozwinięta infrastruktura, a także 
bardzo dobra baza lokalowa placówek 
oświatowych i kulturalnych. Łubnice 
jako serce gminy dba o rozwój życia 
kulturalnego i oświatowego. Nieza-
pomnianych wrażeń artystycznych w 
ciągu całego roku dostarcza Centrum 
Kultury w Łubnicach, które zostało w 
pełni zmodernizowane i wyposażone. 
W ramach swej działalności instytucja 
zapewnia szeroki dostęp do różno-
rodnych, kulturalnych form spędzania 
czasu dla różnych grup wiekowych. 
W ofercie znajdują się ciekawe zaję-
cia artystyczne i rekreacyjne. Centrum 
Kultury jest organizatorem m.in. impre-
zy cyklicznej pn. „Biesiada Łubnicka”. 
Jest to impreza przyciągająca bardzo 
dużą liczbę uczestników nie tylko z te-
renu gminy Łubnice, ale również z są-
siednich gmin i powiatów. Obecnie w 
Centrum Kultury realizowane są dwa 
projekty: ,,Mała Książka- Wielki Czło-
wiek”, dzięki któremu 3-latki otrzymują 
wyprawki czytelnicze. Dodatkowo od 
października startuje Latająca Akade-
mia Edukacji Cyfrowej, dzięki której 
osoby dorosłe skorzystają z bezpłat-
nych 32-godzinnych zajęć komputero-
wych. 

Prorozwojowa i przyjazna polityka 
władz lokalnych spowodowała wybu-
dowanie obok placówek oświatowych 
kompleksów sportowych wraz z pla-
cami zabaw dla dzieci. Dodatkowo w 
centrum miejscowości Łubnice znajduje 
się obiekt rekreacyjny, który jest atrak-
cyjnym miejscem dla czynnego wypo-
czynku. 

Największym atutem gminy bez 
wątpienia jest czyste powietrze, piękne 
krajobrazy, malownicze pola nadwi-
ślańskie z licznymi rozlewiskami wod-
nymi bogatymi w różnorodne gatunki 
ryb, z bujną roślinnością i urozmaico-
nym drzewostanem. Gmina Łubnice 
oferuje miłą atmosferę połączoną z 

Gmina Łubnice to mała gmina o dużych możliwościach, w której od kilku lat ob-
serwuje się poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności jej 
wizerunku. 
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PODPISANIE UMÓW 
NA REMONTY DRÓG GMINNYCH

gościnnością i życzliwością tutejszych 
mieszkańców. To wspaniałe tereny 
urzekające amatorów turystyki pieszej, 
rowerowej, przejażdżek konnych, węd-
karstwa i wielu innych dyscyplin spor-
towych. 

Walory przyrodnicze gminy spra-
wiają, że szansą na dodatkowe do-
chody dla jej mieszkańców stała się 
rozwijająca agroturystyka. Obecnie 
na terenie gminy istnieje kilkanaście 

gospodarstw ekologicznych i agrotury-
stycznych. W obecnych czasach, wśród 
wielkomiejskiego zgiełku i zanieczysz-
czonego powietrza niezwykle cenne 
wydają się być regiony, gdzie w zaci-
szu i w zgodzie z naturą można spędzić 
czas.

Przed gminą Łubnice jeszcze wiele 
wyzwań, takich jak zbudowanie gmin-
nej oczyszczalni ścieków i sieci kanali-
zacyjnej w jedenastu miejscowościach, 

ale również wiele planów związanych 
z osobistym rozwojem mieszkańców 
poprzez wspieranie działań w ramach 
kapitału ludzkiego. 

Z roku na rok zmiany wizerunku 
gminy Łubnice są coraz bardziej wi-
doczne. 

A wszystko po to by mieszkańcom 
żyło się lepiej… 

Anna Grajko
Wójt Gminy Łubnice

W dniu 6 lipca br. Gmina Łubnice otrzy-
mała PROMESĘ z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych w wysokości 
980.000,00 zł na dofinansowanie zadania 
w roku 2018:
- Remont drogi gminnej nr 001760T 

Wilkowa od km 0+000 do km 0+ 
251,

- Remont drogi gminnej nr 342086T 
Wilkowa od km 0+000 do km 0+ 
522, 

- Remont drogi gminnej nr 342010T 
Łubnice od km 0+000 do km 0+ 
800,

- Remont drogi gminnej nr 342111T 
Łubnice od km 0+000 do km 0+ 
280,

- Remont drogi gminnej nr 342060T 
Budziska od km 0+000 do km 0+ 
700,

- Remont drogi gminnej nr 342065T 
Zalesie od km 1+200 do km 2+ 
717,

- Remont drogi gminnej nr 001709T 
Gace Słupieckie Zagrody od km 
0+000 do km 0+ 400,

- Remont drogi gminnej nr 342061T 
Zofiówka - Zalesie od km 2+095 
do km 2+745,

- Remont drogi gminnej nr 342024T 
Słupiec od km 0+000 do km 
0+898.

W dniu 5 września br. podpisano 
umowy z Wykonawcami na zadania:
- Remont drogi gminnej nr 001760T 

Wilkowa od km 0+000 do km 0+ 
251,

- Remont drogi gminnej nr 342086T 
Wilkowa od km 0+000 do km 0+ 
522,

- Remont drogi gminnej nr 342010T 
Łubnice od km 0+000 do km 0+ 
800,

- Remont drogi gminnej nr 342111T 
Łubnice od km 0+000 do km 0+ 
280.

W/w remonty będzie wykonywa-
ło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp z o.oza kwotę 371.444,26zł 
z czego 20% będą środki finansowe 
Gminy Łubnice.

Natomiast zadania:
- Remont drogi gminnej nr 342060T 

Budziska od km 0+000 do km 0+ 
700,

- Remont drogi gminnej nr 342065T 
Zalesie od km 1+200 do km 2+ 
71,

- Remont drogi gminnej nr 001709T 
Gace Słupieckie Zagrody od km 
0+000 do km 0+ 400,

- Remont drogi gminnej nr 342061T 
Zofiówka - Zalesie od km 2+095 
do km 2+745,

- Remont drogi gminnej nr 342024T 
Słupiec od km 0+000 do km 
0+898.
będzie wykonywało Przedsię-

biorstwo Drogowe Sp z o.o. DYL-
MEX – INWESTYCJE Sp. k za kwotę 
847.830,34zł, z czego 20% będą sta-
nowiły środki finansowe Gminy Łubni-
ce.

Barbara Dudek 
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14 lipca br. odbyło się uroczyste 
otwarcie świetlicy wiejskiej w Grabowej. 
Kompleksowy remont budynku, w którym 
kiedyś mieścił się lokalny sklep sprawił, 
że miejsce nabrało blasku. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
środki finansowe przekazane przez 
Gminę w wysokości 58 672,80 zł. 
Niewątpliwie jednak bezcenna jest 
praca mieszkańców, dzięki której 
cel został osiągnięty, a efekty mogą 
być przykładem dla wszystkich. Nie 
tylko budynek zyskał nowy wygląd, 
ale również otoczenie wokół niego. 
Podczas otwarcia obecne były zarów-
no władze Gminy Łubnice, na czele 
z wójtem Anną Grajko, radni Rady 
Gminy i przedstawiciele firm, któ-
re zechciały wesprzeć tą inicjatywę. 
Należy tu wymienić prezesa zarządu 
-dyrektora naczelnego Erea- Elporem 
i Elpautomatyka Zdzisława Wojtychę 
wraz z dyrektorem ds. technicznych 
Józefem Wrzałkiem, Szczepana Witka 
właściciela Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno- Usługowo- Handlowego ,,WI-
TEK". Przedsięwzięcie wsparł również 
Leszek Belusiak właściciel Hurtowni 
Wod.- Kan. ,,BEL-POL". Szczególne 
słowa uznania dla Jadwigi Paruch i 
Edwarda Kozła za bezgraniczne za-
angażowanie się w prace i czuwanie 
by wszystko przebiegło zgodnie z 
planem. Remont wykonała Firma Re-
montowo- Budowlana Grzegorz Bąk, 
Szczeka 93 A. 

Życzę dalszego rozwoju i owocnej 
integracji mieszkańców!

Aleksandra Stachniak
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Jubileusze Par Małżeńskich to uro-
czystości, za sprawą których odczuwamy 
podziw i szacunek dla Jubilatów, którzy 
w miłości, wierności i zgodzie spędzili 
długie lata swego życia. Zgodnie z tra-
dycją władze samorządowe zaprosiły na 
wspólną uroczystość pary małżeńskie, 
które w roku 2018 obchodziły swój złoty 
jubileusz pożycia małżeńskiego. W spo-
tkaniu jakie miało miejsce w Centrum 
Kultury w Łubnicach w dniu 14 września 
2018 r. uczestniczyło 11 par świętują-
cych 50 rocznicę ślubu.

Na początku spotkania wszyst-
kim obecnym jubilatom wyrazy głę-
bokiego szacunku oraz życzenia 
dobrego zdrowia, pomyślności i 
pogody ducha na dalsze szczęśliwe 
lata wspólnego życia złożyła wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko. 

W tym szczególnym dniu na uro-
czystości obecni byli również: pełno-
mocnik wojewody świętokrzyskiego 
Agaty Wojtyszek, skarbnik gminy Łub-
nice Danuta Lasota, kierownik USC 
Elżbieta Nowak, dyrektor Centrum 
Kultury Aleksandra Stachniak i pro-

boszcz parafii Beszowa ks. Krzysztof 
Serafin.

Jubilaci świętujący 50-lecie związ-
ku małżeńskiego otrzymali z tej okazji 
„Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” nadane przez prezydenta RP. 
Oprócz gratulacji, upominków i 
kwiatów były również wspomnienia, 

poczęstunek oraz pamiątkowe foto-
grafie. O oprawę artystyczną uroczy-
stości zadbał pianista, kompozytor 
Kamil Kondek. 

Wszystkim jubilatom życzymy 
wielu lat w zdrowiu i wzajemnej mi-
łości. 

Aneta Śmiszek
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Pod takim tytułem od lipca do wrze-
śnia Ochotnicza Straż Pożarna przy 
wsparciu Centrum Kultury w Łubnicach 
i stowarzyszenia ,,Jak nie my to kto?” z 
Orzelca Dużego realizowała grant ma-
jący na celu wsparcie przedsiębiorczo-
ści mieszkańców, wzbudzanie szacunku 
dla dziedzictwa kulturowego własnego 
regionu, kultywowanie dziedzictwa kul-
turowego regionu, wsparcie aktywności 
społecznej i wyszukiwanie i selekcjono-
wanie informacji z różnych źródeł.

Przeprowadzono cykl warsztatów 
w trzech miejscach: Centrum Kultu-
ry w Łubnicach, Świetlica Wiejska w 
Orzelcu Dużym i Plac Rekreacyjny w 
Łubnicach. W ramach grantu odbyły 
się warsztaty: manualne (3 spotka-
nia warsztatowe 2-godzinne dla 30 
uczestników łącznie), krawieckie (3 
spotkania warsztatowe 2-godzin-
ne dla 30 uczestników łącznie), 
kulinarne (3 spotkania warsztato-
we 2-godzinne dla 30 uczestników 
łącznie) i historyczne (1 spotkanie 
warsztatowe z pokazem plenero-
wym dla 100 osób). Warsztaty te-
matyką nawiązywały do tradycji na-
szego regionu. Podczas warsztatów 
manualnych i krawieckich zostały 
wykorzystane różnorodne techniki i 
metody artystyczne (zdobienia tka-
nin i papieru, tworzenie motywów 
z gipsu, szycie korali i poduszek z 
elementami folkowymi, tworzenie 
motywów z filcu oraz motywów qu-
ilingowych o tematyce folkowej). 
W ramach warsztatów kulinarnych 
zostały wykonane tradycyjne po-
trawy związane z naszym regionem 
połączone z degustacją. W ramach 
warsztatów historycznych powrócili-
śmy do czasów średniowiecza, pre-
zentując ówczesną kulturę, zwycza-
je, tańce, stroje.

Odbyły się pokazy rycerskie po-
łączone z degustacją dawnego ja-
dła.

Pokłosiem przeprowadzonych 
warsztatów będzie wydanie kalen-
darza 13-kartkowego formatu A-3 
ze zdjęciami ze zrealizowanych 
warsztatów, oraz albumu pn. ,, Łub-
nice z tradycją i kulturą” ze zdję-
ciami miejsc dziedzictwa kulturo-
wego naszego regionu oraz zdjęć z 
działań podejmowanych w ramach 
zrealizowanego grantu. To wszyst-
ko już niebawem, bo... w połowie 
października !

Aleksandra Stachniak
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ALTANY REKREACYJNE NA TERENIE GMINY
21 sierpnia br. komisja w obecności 

Wykonawcy dokonała odbioru końcowego 
zadania pn.: Stworzenie bazy rekreacyjnej 
poprzez budowę altan rekreacyjnych i re-
mont świetlicy wiejskiej w gminie Łubnice”.

Projekt był realizowany w ramach 
umowy zawartej w dniu 12 stycznia 
2018 roku pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim a Ochotniczą Strawa 
Pożarną w Łubnicach na podstawie 
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lute-
go 2015r. o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oferty na realizacje projektu prze-
prowadzone zostały w formie zapyta-
nia ofertowego, z którego wyłoniony 
został Wykonawca: Zakład Remon-
towo-Budowlany „ROB-BUD” Rober-
ta Pietryki i z nim została podpisana 
umowa w dniu 7 maja br.

Zadanie obejmowało wybudowa-
nie altan rekreacyjnych w miejscowo-
ściach: Beszowa, Przeczów, Budziska, 

Słupiec, Zofiówka, Orzelec Duży, 
Łubnice, Wilkowa oraz remont Świe-
tlicy Wiejskiej w Zofiówce.

W wyniku realizacji operacji osią-
gnięty został cel: „Poprawa wizerunku 
gminy Łubnice poprzez budowę altan 
rekreacyjnych w 8 miejscowościach i 

remont świetlicy wiejskiej w 1 miej-
scowości”.

Od podpisania umowy po jej 
zakończenie nad całością zadania 
opiekę sprawował Prezes OSP w Łub-
nicach wraz z zarządem jednostki.

Mariusz Bolon

ROZEGRANO TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ!

Siedem drużyn rywalizowało w Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Rady Gmi-
ny Łubnice, jaki został zorganizowany 
przez Radę Gminy Łubnice i Centrum 
Kultury. Zawody rozegrano 8 września 
br. Areną zmagań było boisko szkolne 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w 
Łubnicach.

Udział w turnieju wzięły drużyny z 
miejscowości: Czarzyzna, Przeczów, 
Łubnice, Wilkowa, Słupiec, Gace 
Słupieckie i Wilkowa „Młode Wilki”. 
Sędzią turnieju był Tomasz Klimczak.

Celem imprezy była integracja 
społeczeństwa, wdrażanie sporto-
wej rywalizacji wśród mieszkańców 
gminy oraz propagowanie zdrowe-
go stylu życia poprzez aktywność fi-
zyczną. Podczas turnieju można było 
zaobserwować duże zaangażowanie 

zawodników, co bardzo cieszyło or-
ganizatorów. Ostatecznie zwyciężyła 
drużyna z Przeczowa, która w meczu 
finałowym pokonała ekipę z Wilko-

wej.
Na zakończenie turnieju odbyło 

się wręczenie pucharu dla najlepszej 
drużyny oraz dyplomów i nagród rze-
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czowych dla wszystkich drużyn uczest-
niczących w rozgrywkach. Nagrody 
wręczyli Marian Komasara – przewod-
niczący Rady Gminy Łubnice i Tomasz 
Klimczak – radny gminy Łubnice.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania dla jednostki OSP 
Łubnice za zapewnienie opieki me-
dycznej oraz dla Pana Jana Tomasi-
ka za wsparcie turnieju. Zwycięskiej 

drużynie gratulujemy zdobytego I 
miejsca, a pozostałym zawodnikom 
dziękujemy za uczestnictwo i życzymy 
powodzenia w kolejnych turniejach. 

Aneta Śmiszek

Od października w Centrum Kultury w Łubnicach star-
tuje cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla doro-
słych organizowanych przez Chorągiew Kielecką ZHP. 
Na bezpłatnych kursach będzie można nauczyć się ko-
rzystania z Internetu w różnych aspektach tematycznych. 

Kurs będzie trwał 32 godziny w grupach 10-osobowych w 
terminach dogodnych dla uczestników. Więcej informacji 
można uzyskać od Lidera Cyfrowego, pod numerem tele-
fonu: 502 512 590. Czekamy właśnie na Ciebie!

Aleksandra Stachniak

STARTUJE LATAJĄCA AKADEMIA 
EDUKACJI CYFROWEJ
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W MUZEUM 
IM. ,,ORŁA BIAŁEGO”

PRZEGLĄD 
FOLKLORYSTYCZNY 

„NA LUDOWĄ NUTĘ”

EDUKACJA

Po raz drugi w Sichowie Małym w 
gminie Rytwiany odbył się Przegląd Folk-
lorystyczny „Na ludową nutę". 

Wzięło w nim udział ponad 30 
wykonawców - zespołów, kapel i so-
listów z powiatu staszowskiego i bu-
skiego. W tym gronie zaprezentował 
się również Zespół Estradowo–Lu-
dowy „Łubnicka Nuta”, który zajął II 

miejsce w kategorii dorośli – kapele. 
Przegląd zorganizowano 29 września 
br. w ramach projektu „To co najcen-
niejsze, co polskie...”. 

Organizatorami wydarzenia byli 
wójt gminy Rytwiany, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały 
„Sichowianie”, Zespół ludowy „Sicho-
wianie”, OSP w Sichowie Małym.

Aneta Śmiszek

Z ŻYCIA GMINY

W roku 2018 obchodzimy wyjąt-
kową rocznicę 100 lat od odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Cały kraj 
przygotowuje się do tego wydarzenia, 
którego kulminacją będzie data 11 li-
stopada 2018 roku. Uczniowie i nauczy-
ciele PSP w Wilkowej również podjęli 
szereg działań, którymi włączamy się w 
narodowe świętowanie. Jedno z nich to 
wycieczka dzieci klas 0-IV do Muzeum 
im. Orła Białego w Skarżysku Kamien-
nej, która odbyła się 4 czerwca.

Muzeum w Skarżysku w ciągu 
ostatnich lat stało się jedną z naj-
ważniejszych placówek kulturalnych 
i atrakcji turystycznych w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Jego misją jest 
zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go związanego z historią wojska i 
wojskowości, a także przekazywa-
nie wiedzy o dziejach regionu i jego 
znaczącego wkładu w historię Pol-
ski. Ważnym elementem zbiorów są 
eksponaty i dokumenty związane z 
działalnością oddziałów partyzanc-
kich na terenie Gór Świętokrzyskich 
w czasie okupacji niemieckiej oraz 

pochodzące z czasów tzw. Polski Lu-
dowej. 

Dzięki jednej z największych ko-
lekcji militariów pod gołym niebem 
w Polsce, zgromadzonej na obsza-
rze ponad 1,5 ha, uczniowie mieli 

okazję przeżyć fantastyczną przygo-
dę z historią. To właśnie plenerowa 
ekspozycja wzbudziła ich najwięk-
sze zainteresowanie. Oglądanie wy-
jątkowych eksponatów z odległych 
czasów: zgromadzonego sprzętu 
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REALIZOWANE PROJEKTY 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

EDUKACJA

bojowego będącego na wyposaże-
niu armii polskiej po 1945 r., czy 
uzbrojenia z okresu II wojny świa-
towej, wydobytego z pól bitewnych,( 
jak np. największe z nich działo 
samobieżne Sturmgeschütz IV czy 
też podwozie niemieckiego czołgu 
PzKpfw V Panther), było doskona-
łym połączeniem ciekawej przygody 
z nauką. 

Po zwiedzeniu wystawy plenero-
wej i stacjonarnej w Muzeum dzie-
ci wzięły udział w warsztatach pod 
hasłem ,,PATRIOTYZM NA DZIEŃ 
DOBRY”.

Kolejnym punktem programu 
wycieczki była wizyta w parku tram-
polin ,,FLY-SKY” w Kielcach. Opiekę 
nad uczniami sprawowali nauczy-
ciele: S. Świerk, E. Podsiadła, G. 
Żak , I. Nowak.

Grażyna Żak

W bieżącym roku postanowiliśmy wzmocnić nasze poczu-
cie tożsamości narodowej i szczególnie wyjątkowo celebrować 
100-tną rocznicę Odzyskania Niepodległości. W tym celu po-
wstał m.in. projekt „Ja też wiem, że jestem Polakiem” w ra-
mach programu „Działaj Lokalnie”, Polsko -Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowanemu przez Akademię

Projekt skierowany jest do całej społeczności lokalnej, 
a przede wszystkim do dzieci. Pierwszym działaniem w 
tym zakresie był biwak historyczny. Odbył się on na za-
kończenie wakacji w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Budziskach. Obecnością zaszczycili nas wspaniali goście: 
Towarzystwo Kościuszkowskie z Połańca, pan Kazimierz 
Banaś, ojciec Piotr Graduszewski oraz I Gromada Zu-
chowa „Włóczykije” z Łubnic. W programie znalazły się 
pokazy musztry kosynierów w wykonaniu gości z Połań-
ca, prezentacje obozu oraz niezwykle efektowne pokazy 
z szablą w wykonaniu pana Radosława Matusiewicza. 
Zgromadzeni byli pod ogromnym wrażeniem.

Pan Kazimierz Banaś – skarbnica wiedzy historycznej, 
przybliżył nam w niezwykły sposób trudną, zawiłą i dosyć 
bolesną historię naszego narodu.

Następnie Eliza Kurowska zaprosiła wszystkich do 
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Całość prze-

biegała w niezwykłej atmosferze, na świeżym powietrzu, 
gdzie na koniec posililiśmy się kiełbaskami z grilla.

Ale to nie był finał imprezy, później bowiem, już w mu-
rach szkoły ojciec Piotr Graduszewski z niezwykłą energią 
i zaangażowaniem porwał młodzież do wspólnego śpie-
wania.

Następnie pałeczkę przejęła niezmordowana Eliza 
Kurowska prowadząc niezwykłe animacje dla tych najwy-
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EDUKACJA

trwalszych uczestników biwaku, którzy nocleg spędzili w 
naszej placówce.

Impreza zakończyła się wspólnym śniadaniem. Gorą-
co zachęcamy wszystkich do wspólnego świętowania tak 
niezwykłej dla nas Polaków rocznicy i serdecznie zapra-
szamy do brania aktywnego udziału w kolejnych działa-
niach w ramach projektu pod hasłem: „Ja też wiem, że 
jestem Polakiem”.

Kolejnym projektem, którego realizacja wkrótce się 
rozpocznie w PSP w Budziskach jest „Mega misja” w ra-
mach współpracy z Fundacją Orange. Program jest skie-
rowany dla najmłodszych dzieci naszej szkoły, wkrótce 
będą oni odkrywać możliwości świata internetowego i 
swoimi działaniami zdobywać cenne nagrody.

Mamy nadzieję, że dalszych pomysłów nam nie za-
braknie.

Anna Nowakowska-Gromny

„ W sławnym mieście Pacanowie
Tacy sprytni są kowale, 
Że umieją podkuć kozy

By chodziły w pełnej chwale”
 Kornel Makuszyński

Postanowiliśmy to sprawdzić na własne oczy, w tym 
celu 30 sierpnia maluchy z naszego przedszkola „Szczę-
śliwe dzieciaki” wraz z rodzicami i wychowawczyniami 
wybrały się na wycieczkę do Pacanowa. Przygoda była 
wprost wymarzona na taki wyjazd i wywoływała uśmiech 
oraz radość na wszystkich twarzach. 

Dojechaliśmy szczęśliwie do Pacanowa i przed nami 
pojawił się budynek z napisem: Europejskie Centrum Ba-
jek im. Koziołka Matołka. W środku czekały na nas niesa-
mowite atrakcje, wspaniali bohaterowie, niezwykłe wysta-
wy, interaktywne zabawy.

 Kiedy znaleźliśmy się w wymarzonej bajkowej krainie, 
pełnej kolorów i niespodzianek dzieci były zachwycone. 
Bajkowa podróż była jedną wielką przygodą, w której 
pośrednikiem między światem bajek a rzeczywistością 

byli bajkowi przewodnicy. Rozpoznawaliśmy przedmioty 
pochodzące z różnych bajek, udaliśmy się w podróż za-
czarowanym pociągiem, między innymi: pod ziemię, w 
morskie głębiny, przestworza i kosmos. 

Dla maluchów było to naprawdę wielkie przeżycie i 
miło było patrzeć na ich zadowolenie. Gdy bajkowi po-
dróżnicy poczuli się nieco zmęczeni, udali się do „cza-
rodziejskiego lasu”, gdzie kwiaty do uszka opowiadały 
bajki. Była też okazja obejrzenia w sali kinowej filmu z 
przygodami Koziołka Matołka, a także zobaczenia co 
kryje się po drugiej stronie lustra. Po zwiedzeniu wystawy 
udaliśmy się do ogrodu zmysłów z altanami, który rozta-
cza się dookoła budynku.

 Następnie dzieci pod bacznym okiem wychowawczyń 
oraz swoich mam mogły troszeczkę pobiegać i pobawić 
się na placu zabaw. 

Pobyt w Pacanowie bardzo szybko dobiegł końca. Była 
to podróż w krainę marzeń i snów. Pełni niezapomnianych 
wrażeń i emocji wróciliśmy do Budzisk. Przeżycia jakich 
dzieci doznały w „Europejskim Centrum Bajki” towarzy-
szyły im jeszcze przez kilka kolejnych dni.

Anna Pawlik
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AKCJA

,,LATO Z KULTURĄ”

KULTURA

W działania włączyła się również 
biblioteka działająca w strukturach 
Centrum Kultury w Łubnicach. Pre-
zentacje, które odbyły się 26 lip-
ca w ramach działania pn. ,,Bądź 
bezpieczny w wakacje" (pokaz akcji 
ratowniczej, pokaz zagrożeń w go-
spodarstwach wiejskich, prezenta-
cja sprzętu gaśniczego i samocho-
du strażackiego) były z pewnością 
atrakcyjne dla uczestników przed-
sięwzięcia. Pokazy wraz z zabawami 
dla dzieci odbyły się dzięki owocnej 
współpracy z Państwową Inspekcją 
Pracy, Policją oraz jednostką Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łubnicach.

Z pewnością atrakcją dla dzieci 
była również wycieczka zorganizo-
wana w dniu 10 lipca do najwięk-
szego Parku Rozrywki Energylandia 
w Zatorze. Energylandia jest wyjąt-
kowym miejscem, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. Jest to potęż-
ny kompleks, w którym na ogrom-
nej przestrzeni 26 hektarów znaj-
duje się około 60 różnego rodzaju 
nowoczesnych i zaawansowanych 
urządzeń i atrakcji, poczynając od 
ekstremalnych, poprzez rodzinne, a 
kończąc na tych dla najmłodszych. 
Wszystkie one prezentowane są w 
tematycznych, stylizowanych deko-
racjach i aranżacjach, zawartych 
w kompletnej audio-wizualnej sce-
nografii przygotowanej specjalnie 
dla danego urządzenia. Wśród nich 
można wyróżnić aż 27 ogromnych 
urządzeń, 20 gier i zabaw interak-

Podczas realizacji przedsięwzięcia pn. ,,LATO Z KULTURĄ" Centrum Kultury w Łub-
nicach zorganizowało cykl spotkań edukacyjno- rekreacyjnych dla dzieci w sołectwach 
– Orzelec Duży, Słupiec, Beszowa, Wilkowa i Łubnice pn. ,,Bezpiecznie i zdrowo”. 

tywnych. Także 4 sceny widowisko-
we (dwa teatry i dwa amfiteatry) na 
których codziennie odbywają się 
różnego rodzaju pokazy artystyczne, 
pirotechniczne czy wizualne (map-
ping 3D). Na terenie Parku można 
także znaleźć niesamowite kino 7D, 
wyświetlające filmy dla dzieci i mło-
dzieży w technologii 3D wspartej 
dodatkowymi efektami specjalnymi. 
Ze względu na bardzo duże zainte-
resowanie w wyjeździe wzięło udział 
aż 100 osób. Oprócz wycieczki do 
Zatoru dzieci w lipcu pojechały rów-
nież na wycieczkę do Kompleksu 
,,Świętokrzyska Polana" w Chrustach 
k. Kielc. W ramach wycieczki dzieci 
zwiedziły Oceanikę- zespół wielko-
formatowych akwariów oraz uczest-

niczyły w warsztatach edukacyjnych. 
Dodatkową atrakcją był film w ki-
nie Helios w Kelcach. W wycieczce 
wzięło udział 50 osób. Również w 
sierpniu w ramach akcji ,,LATO Z 
KULTURĄ" 50-osobowa grupa dzie-
ci wyjechała na wycieczkę do Parku 
Rozrywki SkyFly w Kielcach. FlySky 
to wyjątkowy Park Rozrywki łączący 
dziesiątki niesamowitych trampolin 
z magicznym, wymarzonym i kolo-
rowym placem zabaw. Radości i za-
bawy nie było końca. 

Centrum Kultury w Łubnicach w 
ramach akcji ,,LATO Z KULTURĄ" 
współpracowało z instytucjami i or-
ganizacjami w celu wzbogacenia 
oferty kulturalnej dla dzieci i mło-
dzieży. Działania, w ramach których 
zostały zorganizowane warsztaty 
(manualnych, krawieckich, kulinar-
nych) możliwe były dzięki grantowi 
realizowanemu przez Ochotniczą 
Straż Pożarną z Łubnic przy współ-
pracy z Centrum Kultury. Warsztaty 
skierowane były do różnych grup 
wiekowych, począwszy od dzie-
ci, skończywszy na osobach doro-
słych. Dodatkowo podczas Doży-
nek Gminnych odbyły się warsztaty 
rycerskie i tańca dawnego wraz z 
pokazami. Również dla dzieci i 
młodzieży zostały zorganizowane 
warsztaty rzeźbiarskie, realizowane 
w ramach kolejnego grantu, które-
go beneficjentem był lokalny arty-
sta- rzeźbiarz Mariusz Bolon, który 
jest jednocześnie pracownikiem 
Centrum Kultury w Łubnicach. 

Łącznie w działaniach zorgani-
zowanych w ramach akcji ,,Lato z 
Kulturą " wzięło udział blisko 500 
osób. 

Aleksandra Stachniak
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ŚWIĘTO PLONÓW

KULTURA

Dożynki gminne to z pewnością jedna z najbardziej rozśpiewanych, roztańczonych 
i najbarwniejszych uroczystości organizowanych corocznie w naszej gminie.

Ogrom pracy włożony w przy-
gotowanie Święta Plonów zwraca 
się jednak stukrotnie, w radosnych 
uśmiechach i szczęśliwych spojrze-
niach rolników, których całoroczny 
trud zostaje u schyłku lata dostrzeżo-
ny i doceniony.

 W tym roku Dożynki Gminne 
odbyły się 19 sierpnia. Uroczystości 
poprzedziła dziękczynna Msza Święta 
w kościele parafialnym w Beszowej, 
którą odprawił ks. Krzysztof Serafin. 
Dalsza część uroczystości miała miej-
sce na placu rekreacyjnym w Łubni-
cach. 

Wójt Gminy Łubnice Anna Graj-
ko i przewodniczący Rady Gminy 
Łubnice Marian Komasara powitali 
zgromadzonych mieszkańców gminy 
i przybyłych gości. 

Wójt gminy podziękowała rol-
nikom za trud, za upór i przede 
wszystkim za wielomiesięczny wysiłek 
nagrodzony tegorocznymi plonami. 
Złożyła serdeczne podziękowania 
radnym, sołtysom, zaproszonym go-
ściom oraz wszystkim, którzy wzięli 
udział w tegorocznych dożynkach i 
ich przygotowaniu, życząc wszystkim 
sołectwom powodzenia w konkursie 
na najpiękniejszy wieniec oraz uda-
nej zabawy.

 Następnie starostowie tego-
rocznych dożynek Jadwiga Paruch i 
Janusz Bąk przekazali gospodarzowi 
gminy tradycyjny bochen chleba i bu-
kiet dożynkowy. Podczas uroczystości 
głos zabrali: członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Marek 

Organizatorzy pragną po-
dziękować wszystkim osobom 
prywatnym i firmom za okazałą 
życzliwość i wsparcie przy or-
ganizacji dożynek. W tym roku 
byli to: 
- Tadeusz Wrześniak  

– Huta Szkła Gospodarczego 
T. Wrześniak

- Piotr Kozioł 
- Izabela i Grzegorz Oleś
- Wiesław Lasota - NBS w Sol-

cu Zdroju Oddział Łubnice
- Piekarnia ALMA Marek Chy-

la Tursko Wielkie
- Zuzanna Strzałka
- Wiesława i Ryszard Krokosz 

– Delikatesy Centrum
- Dariusz Pater
- Marek Kempa
- ks. Mariusz Chmura
- OSP Łubnice
- Kazimierz Zientarski
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„GDY PYTASZ MNIE, 
CZYM OJCZYZNA JEST…”

KULTURA

Szczepanik, przedstawiciel Święto-
krzyskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI 
„Solidarność” Jolanta Wójtowicz oraz 
starosta staszowski Michał Skotnicki.

Następnie komisja konkursowa 
w składzie: przewodniczący - Leszek 
Ziółek sekretarz gminy, członkowie - 
Paweł Krakowiak namiestnik Bractwa 
Rycerskiego Zamku Szydłów i Mariusz 
Bolon pracownik Centrum Kultury w 
Łubnicach, dokonała oceny wień-
ców dożynkowych przygotowanych z 
wielką starannością i pomysłowością. 
W tym roku do konkursu na najład-
niejszy wieniec dożynkowy zgłosiło 
się czternaście sołectw z terenu gmi-
ny. Pierwsze miejsce i dyplom z rąk 
władz samorządowych otrzymało so-
łectwo Beszowa, które reprezentowali 
gospodarze: Agnieszka Wróbel i Piotr 
Staworzyński oraz Wiktoria Kobos, 
Wioletta Kobos, Filip Wróbel, Jakub 
Wieczorek. 

Atmosferę dożynkową podkreślił 
występ Kapeli „Nadwiślanie” oraz 

stoiska gastronomiczne przygotowa-
ne przez Koło Gospodyń Wiejskich z 
Słupcu i z Wilkowej. 

Dożynki Gminne były również oka-
zją do obejrzenia pokazów rycerskich, 
w tym tańca dawnego w wykonaniu 

członków Bractwa Rycerskiego Zamku 
Szydłów. Każdy z nich swoim strojem i 
wyposażeniem przypominał dawnych 
szlachciców i rycerzy, dla których ho-
nor były rzeczą priorytetową. 

Aneta Śmiszek

W niedzielę 26 sierpnia br. w Bogorii 
odbyły się dożynki powiatu staszowskie-
go. Tradycyjnie rozpoczęto odprawie-
niem, w bogoryjskim sanktuarium, pw. 
Matki Bożej Pocieszenia Mszy Świętej 
dziękczynnej, której przewodniczył pro-
boszcz ks. kan. Paweł Cygan.

Obrzędowa część święta plonów, 
mimo niezbyt sprzyjającej pogody, 
odbyła się nad Zalewem Buczyna. 
Uroczystości dożynkowe rozpoczął 

powitaniem rolników i zaproszonych 
gości starosta staszowski Michał Skot-
nicki. Gminę Łubnice reprezentowa-
li wójt gminy Łubnice Anna Grajko, 
radny gminy Ryszard Bryk oraz sołtys 
i mieszkańcy sołectwa Beszowa.

W konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy powiatu staszow-
skiego gmina Łubnice otrzymała wy-
różnienie.

Aneta Śmiszek
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W dniach 22 – 24 sierpnia br. odbył 
się po raz pierwszy biwak pod namiotami 
1 Łubnickiej Gromady Zuchowej „WŁÓ-
CZYKIJE”. Piętnastu zuchów biwakowało w 
Ostoi Dworskiej u Pana Grzegorza Szymań-
skiego przeżywając fantastyczną przygodę, 
dosłownie fantastyczną, ponieważ biwak 
upłynął przy pięknej letniej pogodzie . 

W środę po przyjeździe na miejsce 
autobusem szkolnym uczestnicy biwaku 
musieli samodzielnie przygotować te-
ren, rozstawić pięcioosobowe  namioty 
i zakwaterować się. Dla większości był 
to pierwszy taki biwak, na którym trze-
ba było w warunkach polowych spę-
dzić dwie noce.

Po tym zadaniu była chwila przerwy 
na zapoznanie się z najbliższa okolicą, 
a następnie obiad.

Po południu wyruszyliśmy na pie-

KULTURA

szą wycieczkę pod przewodnictwem 
gospodarza – przewodnika świętokrzy-
skiego, który w bardzo ciekawy sposób 
opowiadał nam w walorach małogo-
skiej przyrody, ekologii. Wieczorem po 
zbiórce mundurowej pierwszy dzień 
pobytu zakończyliśmy wspólnym ogni-
skiem z pieczeniem kiełbaski, śpiewem 
i wspólną zabawą. 

Drugi dzień rozpoczął się również 
bardzo ciekawie, bo po śniadaniu mie-
liśmy spotkanie w Izbie Regionalnej w 
gościnie u  chłopa świętokrzyskiego, 
poznając tradycję i obyczaje związa-
ne z regionem świętokrzyskim. Było to 
ukazanie żywej kultury ludowej, budze-
nie szacunku dla dziedzictwa kulturo-
wego. Warsztaty te w sposób przyjazny 
wprowadziły nas w świat dawnej wsi.

Popołudnie spędziliśmy na zaję-
ciach w terenie próbując samodzielnie 
przygotować szałas w którym można 
by przenocować poznawaliśmy rośliny, 
uczyliśmy się jak przygotować i rozpalić 
ognisko.

Po powrocie do obozu mieliśmy 
także możliwość poznać tajniki gry w 

BIWAK 
W OSTOI DWORSKIEJ
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disc golfa oraz zagrać w tą mało zna-
ną grę. Wieczorem pod nasze ognisko 
zawitał oddział powstańców stycznio-
wych. Jest to grupa rekonstrukcyjna 
prowadzona przez Pana Grzegorza, 
który tym razem przybliżył nam czasy 
powstania styczniowego i bitew jakie 
miały miejsce na ziemi małogoskiej. 

Dzień zakończyliśmy przy ognisku 
tym razem z pieczeniem ziemniaków, 
wspólnym śpiewem i wspaniałą zaba-
wą.

W piątek przyszedł ten czas, kiedy 
musieliśmy zakończyć naszą przygo-
dę. Zmęczeni, ale zadowoleni wróci-
liśmy do domów.

Nie mogę nie podziękować za 
wsparcie ze strony władz gminy (nie-
odpłatnie udostepnienie  autobusu 
szkolnego). Zawsze nasza Gromada 
może liczyć na taką pomoc, za co 
bardzo dziekuję w imieniu wszystkich 
zuchów.

Mariusz Bolon

Centrum Kultury w Łubnicach przystąpiło do kampanii 
społecznej „Mała książka - wielki człowiek”. Kampania ma na 
celu przypominać o korzyściach wynikających ze wspólnego, 
rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. 
Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książ-
ką połączeni”, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach 
położniczych otrzymują wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”.

„Czytelnictwo” tak naprawdę zaczyna się od kołyski, 
na długo przed dniem, w którym dziecko zaczyna samo-
dzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają 
jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, 
zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Wspól-
na lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, 
ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania 
bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Czyta-
jąc swojemu dziecku, rodzic wpływa  na jego przyszłość 
i pomaga mu osiągnąć sukces.

Zaproszeniem w świat literacki jest wybór wierszy dla 
dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów (m.in. Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej, Joan-
ny Papuzińskiej), pięknie zilustrowany przez małżeństwo 
artystów – Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, a prze-
wodnikiem po tym świecie – broszura ukazująca nieoce-
nioną rolę książek w rozwoju dziecka.

Beneficjentami projektu są trzylatki. Mali czytelnicy po 
odwiedzeniu biblioteki w Centrum Kultury w Łubnicach 
otrzymają wyprawkę czytelniczą, czyli książkę, poradnik 
dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. Naklejkę 
na Kartę dziecko otrzymuje każdorazowo, gdy odwiedzi 
bibliotekę i wypożyczy przynajmniej jedną książkę z księ-
gozbioru dziecięcego. Każde dziecko, które zbierze 10 
naklejek, czeka imienny dyplom. Serdecznie zaprasza-
my małych mieszkańców naszej gminy wraz z rodzicami. 
Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie.

Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” 
została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

Aleksandra Stachniak

MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK
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PORADY

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM PROFILAKTYKI WZW C I OTYŁOŚCI
1 października - Międzynarodowy Dzień Walki  

z WZW C
Wirusowe zapalenie wątroby typu C  (WZW C) jest chorobą zakaźna wywołaną przez 

wirus zapalenia wątroby typu C, który nazywany jest na całym świecie cichym zabójcą. 
Wirus namnaża się w komórkach  wątroby  wywołując  stan zapalny  i uszkodzenie tego 
organu. Choroba rozwija się w organizmie podstępnie,  praktycznie bezobjawowo, na 
skutek czego prowadzi  do marskości wątroby, niewydolności tego narządu a także roz-
winięcia się pierwotnego raka wątroby (wątrobowokomórkowego), a w konsekwencji do 
śmierci. Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) wykryte we wczesnym stadium może 
być całkowicie wyleczone. Współczesna medycyna daje szansę na wyleczenie 98%-99% 
chorych. Stosunkowo niedawno opracowane leki, które stanowią przełom w leczeniu osób 
zakażonych. Obecnie celem leczenia jest wyleczenie zakażenia HCV, co w konsekwencji za-
pobiega powikłaniom wątrobowym i pozawątrobowym, a także dalszej transmisji wirusa.

Według  szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku 3-4 
mln osób zakaża się wirusem zapalenia wątroby typu C. Liczba zakażonych,  tym wirusem 
waha się od 170 do 300 milionów. Ponad 350 000 osób umiera z powodu wirusowego 
zapalenia wątroby typu C. W Polsce, zgodnie z szacunkami ekspertów liczba zakażonych 
HCV może wynosić  około 200000.

Jak można zarazić się WZW C?  Do zarażenia dochodzi podczas przetoczenie zaka-
żonej krwi osobie zdrowej bądź podczas bezpośredniego kontaktu jej ran z przedmiotami, 
które wcześniej miały styczność z zakażoną krwią. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi 
podczas zabiegów wykonywanych w szpitalach, bądź w czasie świadczenia różnego rodza-
ju usług kosmetycznych. Przykładowymi sytuacjami są: 

- pobieranie krwi,
- transfuzja krwi,
- zastrzyki,
- zabiegi chirurgiczne,
- zabiegi stomatologiczne,
- zabiegi dermatologiczne,
- wykonywanie tatuażu,
- piercing,
- manicure,
- pedicure,
- wszelkiego rodzaju inne zabiegi kosmetyczne: w tym fryzjerskie,
- oraz w trakcie wstrzykiwania narkotyków,
- podczas wspólnego używania przyborów kosmetyczno-higienicznych (np. maszynki 

do golenia i inne ostre narzędzia kosmetyczne).

Wystarczy znikoma ilość zakażonej krwi, często niezauważalna gołym okiem, aby 
doszło do wniknięcia HCV do krwiobiegu osoby zdrowej. Dlatego zawsze warto zwracać 
uwagę nawet na najmniejsze szczegóły w miejscach, w których korzystamy z  w/w  usług. 
Należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie w placówkach medycznych i poza-
medycznych (gabinetach kosmetycznych,  salonach tatuażu) procedur zapobiegających 
zakażeniom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady bezpiecznych iniekcji w tym 
używanie jałowego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, który należy otwierać  
bezpośrednio przed zabiegiem. Personel wykonujący zabiegi medyczne i kosmetyczne  zo-
bowiązany jest do  mycia rąk i używania rękawic jednorazowych do każdego zabiegu oraz 
do odpowiedniej dezynfekcja powierzchni, które uległy skażeniu.

Ryzyko zakażenia WZW C drogą kontaktów seksualnych jest oceniane jako znikome. 
Jednak wzrasta ono w przypadku uszkodzeń oraz stanów zapalnych skóry i błon śluzowych 

okolic narządów płciowych , odbytu i jamy ustnej. Transmisji zakażenia HCV sprzyja ist-
niejące lub współistniejące zakażenie HIV. Wirus HCV może również przenosić się z matki 
na dziecko w czasie ciąży i porodu.  Wirus nie przenosi się w trakcie karmienia piersią.

Medycyna oferuje szczepienia przeciwko  groźnym  wirusom WZW A i WZW  B, niestety do 
tej pory nie opracowano skutecznej szczepionki przeciw WZW C.  Dlatego tak  ważna jest wiedza  
i świadomość dróg i możliwości zakażenia tym wirusem aby ustrzec zdrowie swoje i  innych.    

24 października Światowy Dzień Walki z otyłością
Światowy Dzień Walki z Otyłością ma na celu podnoszenie świadomości społecznej 

na temat zapobiegania i leczenia tej choroby.
Otyłość - nazywana choro-

bą cywilizacyjną XXI wieku, to  
druga po paleniu papierosów 
najczęstsza przyczyna występo-
wania poważnych problemów 
zdrowotnych. Jest przyczyną cho-
rób układu krążenia, niektórych 
nowotworów (nowotwór trzustki, 
nerek, jelita grubego, prostaty czy 
rak piersi), chorób nerek, wątroby 
i naczyń żylnych oraz zwyrodnie-
nia całego układu kostno-stawo-

wego, nadciśnienie i miażdżyca, dodatkowo u osoby z poważną nadwagą wzrasta także 
ryzyko wystąpienia udaru oraz zawału, a także cukrzycy typu II.

Co drugi Polak ma nadwagę, a co piąty zmaga się już z otyłością. Z badań Światowej 
Organizacji Zdrowia wynika, że rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością 
umiera ponad 2,5 miliona osób na świecie.

 Problem ten coraz częściej dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i 
młodzieży. Badania dowodzą, że większość młodych ludzi nie wyrasta z problemu otyłości 
a czterech na pięciu otyłych nastolatków będzie miało problemy z wagą w wieku dorosłym. 
Do najważniejszych  przyczyn powstawania otyłości  zalicza się: niewłaściwe odżywianie i 
brak aktywności fizycznej.

 Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Polską Federacją Producentów 
Żywności realizuje w szkołach Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” – 
program propagujący zdrowy styl życia, promujący zbilansowane odżywianie oraz ak-
tywność fizyczną wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin. Dzieci i młodzież uczestniczący 
w programie poznają zasady racjonalnego  odżywiania oparte na Piramidzie zdrowia i 
aktywności fizycznej. Zgodnie z jej zaleceniami w codziennym żywieniu stosować należy 
zasadę 5 posiłków dziennie z przerwami nie przekraczającymi 3-4 godzin. Na początek 
dnia nasz organizm potrzebuje dużego zastrzyku energii pod postacią I śniadania. Wa-
rzywa i owoce powinny być zjadane  w co najmniej 5 porcjach, ważna jest proporcja 3/4 
warzywa, 1/4 owoce. W przypadku pozostałych środków spożywczych ważne jest sięganie 
po produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste; codziennie należy spożywać 2 szklanki 
mleka (zamiennie jogurt, kefir); ograniczamy spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego oraz 
przetworzonych produktów mięsnych do 0,5 kg/tygodniowo); zaleca się jedzenie ryby, 
nasion roślin strączkowych i jaja; ograniczamy spożycie tłuszczów zwierzęcych na rzecz 
olejów roślinnych; unikamy spożycia cukru i słodyczy - zastępując je owocami i orzechami; 
nie dosalamy potraw, kupujemy produkty z ograniczoną ilością soli, używamy ziół. Ważne 
jest również picie odpowiedniej ilości płynów 1,5 – 2 litrów płynów w ciągu dnia, głównie 
wody. A co leży u całkowitej podstawy piramidy to  racjonalna i systematyczna aktywność 
fizyczna: w przypadku dzieci - to przynajmniej 60 minut dziennie, w wieku między 18 a 
65 rokiem życia co najmniej 30 minut 5 dni w tygodniu lub przykładowo bardzo intensyw-
nej aktywności fizycznej przez przynajmniej 20 minut 3 dni w tygodniu. 

Program „Trzymaj Formę!” jest realizowany przez większość szkół w powiecie sta-
szowskim i co należy podkreślić przez wszystkie szkoły należące do gminy Łubnice. Zdo-
byta  przez uczniów wiedza i wpojone nawyki dotyczące zdrowego stylu życia wpłyną 
pozytywnie na ich zdrowie i wyeliminują ewentualne problemy z otyłością.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie 
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Lato z kulturą
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