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DŁUGO WYCZEKIWANA 
INWESTYCJA

Wbicie łopat pod budowę kanalizacji w Orzelcu Dużym. Od lewej: Marian Komasara - przewodniczący Rady Gminy, Janusz Bąk – radny powiatu, Józef 
Żółciak – starosta staszowski, Anna Krupka – wiceminister sportu, Anna Grajko – wójt gminy Łubnice, Jolanta Wójtowicz – radna powiatu, Marek Szpak - 

dyrektor kontraktu i Marian Kot - kierownik budowy.

Na terenie gminy Łubnice roz-
poczęła się realizacja największej 
inwestycji w ostatnich latach. Sieć 
kanalizacyjna w I Etapie zostanie 
wybudowana w części miejscowości 
Łubnice (Górka) a także w Orzelcu 
Dużym.

Pieniądze na ten cel w kwocie 
ponad 3 mln zł pochodzą z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
To forma pożyczki, która może być 
umorzona w 50 procentach.

22 czerwca br. z udziałem wice-
minister sportu Anny Krupki, doko-
nano symbolicznego wbicia łopaty 
pod realizację tej inwestycji. Przed-
stawicielka rządu powiedziała, że 
mieszkańcy gminy Łubnice bardzo 
długo czekali na kanalizację, mówi-
li jej o tym podczas bezpośrednich 
spotkań, dlatego cieszy się, że tak 
ważne dla ludzi przedsięwzięcie, 
które polepszy komfort życia na-
reszcie będzie mogło być zrealizo-
wane.

Wójt gminy Łubnice Anna Grajko 
poinformowała, że budowa kanali-
zacji w Łubnicach i Orzelcu Dużym 
zakończy się w październiku przy-
szłego roku. Powstanie około 3 km 

sieci. Przyłączonych zostanie ponad 
100 gospodarstw. Podkreśliła, że 
jest to początek budowy sieci kana-
lizacyjnej w gminie.

Do tej pory, nie można było do-

Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacyjnej. Wbito pierwszą łopatę. 
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MODERNIZACJA OŚRODKA 
ZDROWIA W ŁUBNICACH

Dobiegła końca modernizacja 
budynku Ośrodka Zdrowia w Łub-
nicach jest to jedno z zadań reali-
zowanych w ramach projektu pod 
nazwą: „Rewitalizacja szansą na 
poprawę atrakcyjności społeczno-
-gospodarczej miejscowości Łub-
nice”. 

Poprawa techniczna budynku obej-
mowała remont schodów, przebudo-
wę dojścia do budynku i wymiana 
opraw oświetleniowych. Została rów-
nież wykonana platforma przyschodo-

stać na ten cel dofinansowania. 
Gmina nie spełniała kryteriów Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go gdzie wymagano zagęszczenia 
120 mieszkańców na jeden kilo-
metr sieci. W przypadku Łubnic było 
to niemożliwe ponieważ mieszka tu 
mało osób.

W planach władz gminy jest ska-
nalizowanie w sumie 11 miejscowo-
ści. Drugim etapem będzie dokoń-
czenie budowy sieci w Łubnicach, a 
co do dalszych odcinków zdecyduje 
Rada Gminy. 

Aneta Śmiszek

dźwigowe z napędem, które transpor-
tuje osobę na wózku wzdłuż schodów. 
W przypadku instalacji zewnętrznej 
platforma jest dodatkowo zabezpie-
czona przed działaniem niekorzyst-
nych warunków pogodowych - szy-
na ze stali nierdzewnej, dodatkowa 
ochrona elektroniki wewnątrz urzą-
dzenia, pokrowiec na platformę. Mo-
dernizacja Ośrodka Zdrowia przyczy-
niła się do poprawy warunków życia 
społeczności lokalnej.

Wartość zadania - „Poprawa tech-
niczna budynku Ośrodka Zdrowia w 
Łubnicach” - 65 796,35 zł

Kwota montażu platformy przy-
schodowej – 69 960,15 zł

Wykonawca: Zakład Remontowo 
– Budowlany Mieczysław Dudek, ul. 
Żapniowska 11, 28 – 230 Połaniec. 

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek

wa dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych realizowany przez partnera z 
sektora MŚP - Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Łubnicach Da-
riusz Domagała i Anna Cudak - Do-
magała Spółka Cywilna z siedzibą: 
Łubnice 75, 28 – 232 Łubnice. 

Zamontowana platforma przy-
schodowa umożliwi swobodne poru-
szanie się osób niepełnosprawnych, 
zwłaszcza na wózkach inwalidzkich, a 
tym samym pozwoli na korzystanie z 
obiektu bez żadnych przeszkód. 

Jest to samoobsługowe urządzenie 



5NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z URZĘDU...

TERMOMODERNIZACJA 
STACJI UZDATNIANIA WODY

Obecnie w trakcie realizacji jest 
kolejne zadanie w ramach projektu 
pod nazwą: „Rewitalizacja szansą na 
poprawę atrakcyjności społeczno-go-
spodarczej miejscowości Łubnice”, a 
mianowicie Termomodernizacja bu-
dynku Stacji Uzdatniania Wody wraz 
z wymianą oświetlenia wewnętrznego 
na LEDowe i montażem paneli foto-
woltaicznych (OZE). Zakres prac to: 

- docieplenie budynku,
- wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych 

(roboty rozbiórkowe i przygotowaw-
cze, docieplenie nadziemia, docie-
plenie fundamentów, roboty odtwo-
rzeniowe),

- docieplenie stropów (roboty 
rozbiórkowe, docieplenie, roboty 

odtworzeniowe),
- zmniejszenie zapotrzebowa-

nia na energię elektryczną (montaż 
paneli fotowoltaicznych, wymiana 
istniejącego oświetlenia na LED, in-
stalacja systemu kompensacyjnego 
mocy biernej).

Termomodernizacja ograniczy 
zużycie energii elektrycznej i przyczy-
ni się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego. 

Wartość zadania: 413 895,00 zł.
Wykonawca: Spółdzielnia Rze-

mieślnicza, ul. Partyzantów 22, 28 – 
100 Busko Zdrój.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek
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23 marca br. w Urzędzie Gminy 
w Łubnicach, odbyło się XV posie-
dzenie Rady Gminy Łubnice. Po-
siedzenie to, w związku z obowią-
zującą w naszym kraju sytuacją 
epidemiczną, przeprowadzono bez 
udziału Sołtysów i z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Sesję otworzył przewodniczą-
cy Rady Gminy Marian Komasara 
przedstawiając proponowany porzą-
dek obrad, który zatwierdzono jed-
nogłośnie. Następnie przedstawiono 
i zatwierdzono sprawozdania z dzia-
łalności Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa 
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji w 2019 roku. 

Zgodnie z kolejnym punktem po-
rządku obrad podjęto następujące 
uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Staszowskiemu,

- zmian w budżecie gminy na 
2020 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 
2020-2031,

- niewyrażenia zgody na wyod-
rębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki,

- zmiany uchwały nr XIII/84/19 
Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grud-
nia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w trybie bezprzetar-
gowym udziałów w prawie własności 
nieruchomości,

- wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy części nie-
ruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łubnice,

- przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łubnice w 2020 r.”,

- zatwierdzenia planów pracy sta-
łych Komisji Rady Gminy Łubnice na 
2020 rok,

- szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat, jak również trybu ich pobie-
rania,

- przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-

łania Narkomanii na 2020 rok, 
- zmiany uchwały nr XXIII/104/16 

z dnia 27 października 2016 roku w 
sprawie opłata za zajęcie pasa dro-
gowego.

Ponadto przyjęto jednogłośnie 
sprawozdanie z realizacji zadań wy-
nikających z ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej za 
2019 rok wraz ze sprawozdaniem 
opisowym z działalności Ośrodka Po-
mocy Społecznej za 2019 rok.

W dniu 28 maja br. odbyła się XVI 
sesja Rady Gminy Łubnice. Z uwagi 
na trwający na terytorium RP stan za-
grożenia epidemicznego oraz w celu 
zapobieżenia rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2, w sesji uczestni-
czyli wyłącznie Radni oraz pracownicy 
Urzędu Gminy. 

Po przyjęciu proponowanego po-
rządku obrad, rada podjęła uchwały 
dotyczące:

- udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Staszowskiemu,

- wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości na własność Gminy Łub-
nice,

- zmiany uchwały nr XV/100/20 
Rady Gminy Łubnice z dnia 23 marca 
2020 r w sprawie szczegółowych wa-
runków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwol-
nienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

Uchwała w sprawie zmiany bu-
dżetu gminy na 2020 roku została 
odrzucona. 

Kolejne XVII posiedzenie Rady 
Gminy odbyło się 25 czerwca br. w 
sali widowiskowej Centrum Kultury 

...Z SESJI 
RADY GMINY



7NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z URZĘDU...

INWESTYCJE NA DROGACH 
POWIATOWYCH

w Łubnicach, z zachowaniem bez-
piecznej odległości. Głównym punk-
tem obrad był „Raport o stanie Gmi-
ny Łubnice” za 2019 rok. Zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym ra-
port obejmuje podsumowanie dzia-
łalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady 
gminy, a także obrazuje aktualny 
stan gminy Łubnice na wszystkich 
polach działalności w roku 2019. 
Rada Gminy Łubnice przyjęła przed-
stawiony raport i jednogłośnie udzie-
liła wotum zaufania Wójtowi Gminy 

Łubnice. 
Kolejnym tematem sesji było 

podsumowanie wykonania budżetu 
za miniony rok i udzielenie absolu-
torium Wójtowi Gminy. Uchwałę po-
przedzało zatwierdzenie sprawozda-
nia finansowego oraz sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu gmi-
ny za 2019 rok po czym Rada Gmi-
ny Łubnice w głosowaniu imiennym 
jednogłośnie udzieliła absolutorium 
Wójtowi. 

Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko 
serdecznie podziękowała za udzielo-
ne wotum zaufania i absolutorium, 

dziękując za kolejny rok współpra-
cy wszystkim radnym, dyrektorom i 
kierownikom jednostek organizacyj-
nych, sołtysom oraz pracownikom 
Urzędu Gminy, którzy każdego dnia 
realizując obowiązki służbowe dba-
ją o to, by budżet Gminy był zreali-
zowany na tak wysokim poziomie. 
Słowa wdzięczności skierowała do 
wszystkich osób, które przyczyniają 
się do tak dynamicznego rozwoju 
naszej małej, lokalnej społeczności, 
licząc na dalszą owocną współpracę. 

Ponadto w trakcie obrad przyjęto 
uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 
2020 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 
2020-2031,

- zmiany uchwały nr XX/92/16 
Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 
2016 r. w sprawie terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadam komu-
nalnymi. 

Henryka Rogala, Aneta Śmiszek

Zadania realizowane przez 
partnera Powiat Staszów w ra-
mach projektu „Rewitalizacja 
szansą na poprawę atrakcyjności 
społeczno-gospodarczej miejsco-
wości Łubnice”.

Jedna z inwestycji realizowanych 
na drogach powiatowych to przebu-
dowa odcinka o długości 0,892 km, 
drogi nr 0823T Łubnice – Budziska w 
miejscowości Budziska, wartość inwe-
stycji: 548 tys. zł. 

Zakres prac na drogach obejmuje 
wykonanie nawierzchni i poboczy z 
betonu asfaltowego, poboczy utwar-
dzonych materiałem kamiennym, 

renowacji istniejącego odwodnienia, 
a także wykonania i uzupełnienia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego tj. oznakowania pionowego 
i poziomego.

Obecnie trwają także procedury 
przetargowe na wyłonienie wykonaw-
ców kolejnych dwóch zadań:

- budowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej 0825T Łubnice-Słupiec 
na odcinku w miejscowości Łubnice, 
parametry drogi: długość projekto-
wanego odcinka 85 mb.,

- budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 0836T Rytwiany-Łub-
nice, parametry drogi: długość pro-
jektowanego odcinka 500 mb.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek
Foto: Jan Mazanka
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ZIELONA ENERGIA DLA 
NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Duże oszczędności i czyste 
powietrze – to efekty rozpoczęcia 
wielkiej inwestycji ekologicznej w 
czterech gminach.

10 czerwca br. roku w Połańcu w 
sposób uroczysty podpisano umowę 
pomiędzy gminami, a wykonawcą na 
montaż solarnych systemów grzew-
czych oraz instalacji fotowoltaicznych 
do produkcji energii elektrycznej dla 
mieszkańców – 425 zestawów (do-
mów). Docelowym efektem będzie 
zmniejszenie kosztów pozyskania 
energii elektrycznej i cieplej dla indy-
widualnych gospodarstw domowych, 
dla ich właścicieli, poprzez ograni-
czenie lub brak konieczności poboru 
z tradycyjnych źródeł. Przy wytwarza-
niu, których dzisiaj zatruwa się rów-
nież środowisko i zanieczyszcza po-
wietrze, którym niestety oddychamy. 
Zadanie realizowane jest w partner-
stwie 4 gmin, które wspólnie wysta-
rały się o dotację dla swoich miesz-
kańców na instalację Odnawialnych 
Źródeł Energii, w tym instalacje fo-
towoltaiczne, kolektory słoneczne. 
Połączenie oszczędności dla kieszeni, 
zdrowszego powietrza i niewyczerpal-
nej energii to najbardziej wymierne 
korzyści tego zadania. 

Pieniądze na montaż instalacji 
OZE w prywatnych domach miesz-
kańców, którzy wcześniej zgłaszali 
swój akces do takiego przedsięwzię-
cia, trafią dla mieszkańców gmin Po-
łaniec, Oleśnica, Łubnice, Stopnica. 
Liderem partnerstwa ustanowiono 
Gminę Połaniec, która działa od sa-
mego początku na rzecz i w imieniu 
partnerów w zakresie przygotowania 
oraz obecnej wspólnej realizacji pro-
jektu. Zawarte porozumienie zwięk-
szyło szanse na pozyskanie środków 
finansowych na potrzeby realiza-
cji wspólnego projektu – dającego 
czystsze powietrze dla nas wszystkich 
i oszczędności dla odbiorców. W ra-
mach konkursu jednostki samorządu 
terytorialnego ubiegały się o wspar-
cie na projekty związane z zakupem 
urządzeń czy budową infrastruktury, 
służących do wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej ze źródeł od-
nawialnych. I właśnie teraz miesz-
kańcy tych czterech gmin mogą być 
już pewni, że realizacja dojdzie do 
skutku, bo umowa z wykonawcą ca-
łościowego zadania została zawarta. 
Zadanie wykona Firma FLEXIPOWER 
GROUP Sp. z o.o. Wartość przedsię-
wzięcia po przetargu to 5 111 318 

zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 
przeszło 2,9 miliona. Rozpoczęcie 
rzeczowe, jak zapewnił pełnomocnik 
Bartosz Krawczyk rozpocznie się już 
w lipcu. 

Spotkanie odbyło się na głównej 
scenie CKiSz w Połańcu, poprowa-
dził Burmistrz Miasta i Gminy Poła-
niec – Jacek Tarnowski, który przy-
bliżył główne założenia, cele, koszty 
przedsięwzięcia dziękując samorzą-
dowcom i mieszkańcom za wspólną 
inwestycję. Włodarze poszczególnych 
gmin partnerskich nie kryli również 
radości z finalnego etapu zadania, 
jak również osoby reprezentujące sa-
morząd. Po stronie Gminy Połaniec 
uczestniczył również Zastępca Bur-
mistrza - Robert Stachowicz, radna 
- Joanna Witek, pracownicy urzędu, 
skarbnik Gminy – Małgorzata Żu-
gaj, Dyr. CKiSz Joanna Juszczyńska 
i pracownicy realizujący zadanie. Jak 
również władze innych gmin: Gmina 
Oleśnica – burmistrz Leszek Juda, 
skarbnik Urszula Wójcicka Gmina 
Łubnice - wójt Anna Grajko, skarb-
nik Izabela Pszczoła, Gmina Stopni-
ca – burmistrz Ryszard Zych, skarbnik 
Agnieszka Nowak.

Całkowita kwota po przetargu: 
5 111 318,16 zł
Całkowita kwota instalacji kolektory 

słoneczne – 2 349 864 zł
Całkowita kwota instalacji paneli fo-
towoltaicznych - 2 761 454,16 zł
Całkowita ilość instalacji - 425 zesta-
wów
236 instalacji kolektorów słonecz-
nych, 189 instalacji fotowoltaicznych

Realizacja zadania w poszczególnych 
gminach:

Połaniec:
69 zestawów kolektorów słonecz-
nych, 114 zestawów paneli fotowol-
taicznych kolektory słoneczne – 687 
322,80 zł
panele fotowoltaiczne – 1 664 
292,96 zł

Oleśnica
38 zestawów kolektorów słonecznych, 
28 zestawów paneli fotowoltaicznych 
kolektory słoneczne – 368 733,60 zł
panele fotowoltaiczne - 386 281,44 
zł

Łubnice 
59 zestawów kolektorów słonecz-
nych, 47 zestawów instalacji foto-
woltaicznych
kolektory słoneczne 
– 607 294,80 zł
panele fotowoltaiczne 
- 710 879,76 zł
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Stopnica 
70 zestawów kolektorów słonecznych
kolektory słoneczne – 686 512,80 zł

Dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł 
odnawialnych emitujemy do atmosfery 
mniej dwutlenku węgla, przy czym jest 
nie tylko bardziej ekologicznie, ale tak-
że dużo bardziej oszczędnie. Korzysta-
jąc z nowoczesnych technologii mamy 
dużo mniejsze rachunki za prąd i ciepło. 
Odnawialne źródła energii w korzystny 
sposób wpływają, zatem na nasze śro-
dowisko i jest to zdecydowanie najwięk-
szy plus ich wykorzystywania we wła-
snym domu, ale nie można zapomnieć 
o innej wielkiej zalecie – oszczędności, 
czyli niższych rachunkach, które wynikać 
będą z korzystania z paneli fotowoltaicz-
nych czy kolektorów solarnych. 

Niebawem przedstawiciele firmy 
odwiedzą naszych mieszkańców. Dzien-
nie firma ma montować około dwóch 
instalacji. Całe zadanie ma być zreali-
zowane do 30 września 2020 roku. 
Projekt realizowany w partnerstwie 
gmin pokazuje, że wspólna współpra-
ca na rzecz społeczeństwa może przy-
nieść wiele korzyści, w tym przypadku 
pozwoli zrealizować wielką inwestycję 
na rzecz mieszkańców – inwestycję w 
oszczędności.

Projekt „Wzrost wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii na terenie gmin 
partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, 
Stopnicy” współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na 
kata 2014-2020 w ramach Osi Prio-
rytetowej 3 Efektywna i zielona energia 
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.

Aneta Śmiszek
Źródło: portal.polaniec.eu 
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ZDALNA SZKOŁA 
– WSPARCIE DLA 

UCZNIÓW NASZEJ GMINY

W związku z ogłoszeniem stanu 
pandemii na obszarze Rzeczpo-
spolitej Polskiej oraz towarzyszą-
cymi temu obostrzeniami, w szkol-
nictwie zainicjowano projekt pt. 
,,Zdalna Szkoła". Podczas zawie-
szonych zajęć w szkołach, sprzęt 
komputerowy był niezbędny do 
prowadzenia lekcji na odległość. 
Przy wsparciu funduszy unijnych 
wyposażyliśmy w taki sprzęt szko-
ły, które udostępniły go potrzebu-
jącym uczniom. 

W maju 2020r. Wójt Gminy Łub-
nice Anna Grajko podpisała umowę 
na realizację projektu grantowego 
pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kształcenia zdalnego". W ramach 
grantu Gmina Łubnice otrzymała 44 
980,00 zł pomocy na walkę z wyklu-
czeniem cyfrowym.

Wysokość grantu została określo-
na na podstawie podziału gmin na 
poszczególne kategorie, a głównym 
kryterium przydziału jednostek samo-
rządu terytorialnego do poszczegól-
nych kategorii była liczba uczniów. Ze 
środków otrzymanego grantu zaku-
piono 13 laptopów wraz z oprogra-
mowaniem. 

W dniu 4 czerwca br. w Urzędzie 
Gminy Łubnice podpisano stosowne 
umowy w sprawie użyczenia sprzę-
tu komputerowego szkołom. Umowę 
podpisali: Wójt Gminy Łubnice Anna 
Grajko, Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach Agnieszka 
Telka, Dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Gacach Słupieckich Teresa 
Bigos, Dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Wilkowej Beata Szczęsna 
oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Wojciecha Skuzy w Łubni-

cach Teresa Komasara. 
Kolejnym krokiem było nieodpłatne 

udostępnienie komputerów przez dy-
rektorów szkół wśród najbardziej po-
trzebujących uczniów w celu realizacji 
nauki zdalnej. Urządzenia pozwoliły na 
sprawne zrealizowanie podstawy pro-
gramowej. Po zakończeniu zajęć z wy-
korzystaniem metod i technik kształce-
nia na odległość oraz na czas wakacji, 
laptopy będą zwracane szkołom. 

Zakup sprzętu został w 100% sfi-
nansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-
2020 Oś priorytetowa I Powszechny 
dostęp do szybkiego internetu Dzia-
łanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wyso-
kiej przepustowościach

Gmina Łubnice podjęła ponadto 
starania na pozyskanie dofinanso-
wania z w/w źródła na zakup kolej-
nych komputerów w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła+”.

Ewelina Imiołek, Jakub Kozioł

Z URZĘDU...



11NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

TARCZA 
DLA SAMORZĄDÓW

25 czerwca w Starostwie Po-
wiatowym w Staszowie wicemini-
ster Anna Krupka wręczyła symbo-
liczne czeki w ramach rządowego 
programu "TARCZA DLA SAMO-
RZĄDÓW". 

Obecni byli także przedstawiciele 
sejmiku województwa - przewodni-
czący Andrzej Pruś oraz wiceprze-
wodniczący Marek Strzała. Środki na 
realizację inwestycji m. in. remonty 
szkół i przedszkoli, budowę wodocią-
gów i kanalizacji oraz wsparcie dla 
małych i średnich przedsiębiorców 
otrzymali przedstawiciele samorzą-

dów z terenu powiatu staszowskiego. 
Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko 

odebrała symboliczny czek na kwotę 
564 131,00 zł.

Program jest jedną z form wspar-
cia dla samorządów w trudnym cza-
sie pandemii, który pomoże minima-
lizować przykre jej skutki. 

Aneta Śmiszek
Foto: Jan Mazanka

Z URZĘDU...
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RAPORT 
O STANIE POWIATU STASZOWSKIEGO ZA 2019 ROK
Szanowni Państwo.
W imieniu Rady Powiatu w Staszowie chciałabym 

przedstawić raport o stanie powiatu staszowskiego, 
zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego 
powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zada-
nia realizowane w 2019 roku.

Powiat staszowski zajmuje powierzchnię 925 km2 
i liczy 72 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi 8 
jednostek samorządowych: 5 miejsko-gminych oraz 
3 gminne. W gospodarce dominują obecnie średnie 
i mniejsze zakłady pracy. Strategiczni pracodawcy to 
Enea Elektrownia Połaniec S.A., Grupa Azoty Kopalnie i 
Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie, 
Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Eko-
plon S.A. w Grabkach Dużych. Na inwestorów czekają 
dwa obszary inwestycyjne: w Staszowie około 15 ha, 
oraz w Połańcu blisko 60 ha.

Powiat posiada zróżnicowane warunki do produk-
cji rolnej. Średnia powierzchnia gospodarstwa wyno-
si 7,45 ha. W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój 
uprawy warzyw pod foliami. Równie dynamicznie wzra-
sta produkcja owoców. Przoduje gmina Szydłów, gdzie 
powierzchnia sadów wynosi już ponad 1100 ha.

Na terenie powiatu staszowskiego znajdują się licz-
ne zabytkowe dwory i pałace a także świątynie, których 
fundatorami byli dawni właściciele tych ziem. W wie-
lu obiektach prowadzona jest działalność turystyczna, 
przykładem jest choćby Zespół Pałacowy w Kurozwę-
kach, czy klasztor pokamedulski w Rytwianach. 

Powiat staszowski jest organem prowadzącym dla 
4 szkół średnich. Bardzo ważną instytucją powiatu jest 
Szpital, który posiada w swej strukturze 13 Oddziałów 
Szpitalnych, 18 Poradni Specjalistycznych, Ośrodek 
Rehabilitacji Dziennej oraz Zespoły Ratownictwa Me-
dycznego. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 20 
tys. pacjentów, oraz wykonuje się około 4000 zabie-
gów operacyjnych. W powiecie funkcjonuje również 
Powiatowe Centrum Sportowe z pełnowymiarową halą 
sportową i pływalnią. Powiat staszowski zarządza siecią 
dróg o łącznej długości 480 km.

Dochody budżetowe w 2019 roku wyniosły 79 159 
596,00 zł wydatki to kwota 71 841 919,00 zł. Oby-
dwie pozycje wskazują tendencję wzrostową Zadłuże-
nie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 
31.12.2019 wynosi 21 467 715,00 zł.

Powiat realizuje zadania z zakresu pomocy społecz-
nej oferując wsparcie psychologiczne, socjalne i pomoc 
prawną osobom z terenu powiatu staszowskiego w ra-
mach funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Na terenie powiatu funkcjonują 3 Domy Po-
mocy Społecznej, które dysponują 208 miejscami dla 
osób wymagających całodobowej opieki. Dodatkowo 
od września 2019 r. powstał w Kurozwękach Powiatowy 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla 24 osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie. W 2019 roku na terenie 
powiatu funkcjonowało 48 rodzin zastępczych, w któ-
rych wychowywało się 65 dzieci. Oprócz tego w Połań-

cu funkcjonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 
typu Rodzinnego gdzie wychowywało się 7 małoletnich 
wychowanków. PCPR realizuje również zadania na 
rzecz osób niepełnosprawnych: udziela pożyczek na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwraca koszty 
utworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych, wspie-
ra niepełnosprawnych realizując program Aktywny Sa-
morząd, dofinansowuje likwidowanie barier komunika-
cyjnych i inne ich potrzeby .

Promocja i ochrona zdrowia realizowana jest po-
przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie. W 2019 roku szpital osiągnął 
dodatni wynik finansowy w kwocie 80 934,22zł. W 
szpitalu sukcesywnie prowadzone są prace moderni-
zacyjne poszczególnych oddziałów, oraz dokonywane 
są zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego. Priory-
tetowymi inwestycjami w 2019 roku był: modernizacja 
i rozbudowa SOR, modernizacja Oddziału lntensywnej 
Terapii, modernizacja i rozbudowa Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, modernizacja i rozbudowa Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego. Na sfi-
nansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 
2019 wydatkowano kwotę 26 124 732,98 zł. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie w ramach 
utrzymania dróg na terenie Gminy Łubnice realizował 
zadanie w ramach usuwania skutków klęsk żywioło-
wych remont odcinka drogi powiatowej Łubnice - Słu-
piec, oraz Słupiec – Tarnowce.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli re-
alizowany był przez Komendę Policji w Staszowie, Ko-
mendę Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, oraz 
Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w 
Staszowie. Jak podaje Powiatowa Komenda Policji w 
Staszowie przestępczość na naszym terenie należy do 
najniższych w województwie. Zanotowano jednak 162 
przestępstwa kryminalne, wykrywalność wyniosła 60,7% 
. Dokonano 65 kradzieży, 34 kradzieży z włamaniem, 
3 bójek i pobić, 37 uszkodzeń rzeczy, 23 przypadków 
dokonania uszczerbku na zdrowiu, 39 przestępstw nar-
kotykowych. Co ciekawe w 2019 roku nie skradziono 
ani jednego samochodu. W 2019 roku nastąpiło 458 
kolizji drogowych i 45 wypadków, w których życie stra-
ciło 10 osób, a 44 osoby zostały ranne. Zostało również 
ujawnionych 250 nietrzeźwych kierujących. Według sta-
tystyki zdarzeń podanych przez Powiatową Państwową 
Straż Pożarną w Staszowie odnotowano więcej niż w 
ubiegłym roku zdarzeń. Do pożaru wyjeżdżano 397 
razy, do miejscowych zagrożeń 601 razy, 17 alarmów 
było fałszywych. Odnotowano aż 192 zdarzenia więcej 
niż w 2018 roku.

Mam nadzieję, że przygotowany raport będzie dla 
naszych mieszkańców źródłem wiedzy w zakresie ak-
tywności samorządu powiatu staszowskiego w 2019 
roku i punktem wyjścia do dyskusji o kierunkach rozwo-
ju powiatu w przyszłości.

Z poważaniem Radna Powiatu
Jolanta Wójtowicz

Z URZĘDU...
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ROZBUDOWA BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GACACH SŁUPIECKICH 

USUWANIE AZBESTU
Dotacja z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach w kwocie 14.999,40 
zł stanowi 50 % kosztów kwalifikowa-
nych zadania oraz dotacja z Narodo-

2 czerwca br. Gmina Łubnice podpisała umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 
dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice w roku 2020”, na kwotę 
dotacji 29.998,80 zł. 

wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
kwocie 14.999,40 zł co stanowi 50 % 
kosztów kwalifikowanych zadania. 

Źródło: www.lubnice.eu

Gmina Łubnice ogłosiła prze-
targ na rozbudowę budynku 
szkoły podstawowej w Gacach 
Słupieckich w związku z reali-
zacją projektu pn. „Rozbudowa i 
doposażenie infrastruktury edu-
kacyjnej w Gminie Łubnice”.

Zakres robót do wykonania to: 
dobudowa sali lekcyjnej, dobudo-
wa pomieszczeń sanitarnych oraz 
pomieszczenia dla dyrektora szkoły, 
przebudowa istniejących pomiesz-
czeń w celu połączenia ich z pro-
jektowaną rozbudową, podjazd dla 
niepełnosprawnych przed wejściem 
głównym, wykonanie wewnętrznej 
instalacji wod-kan, CO i elektrycz-
nej w rozbudowie i przebudowie.

Inwestycja ma na celu m.in. po-
prawę warunków kształcenia, zwie-
szenie dostępu do wysokiej jakości 
usług edukacyjnych, wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z ob-
szarów wiejskich, wprowadzenie 
nowych innowacyjnych form na-
uczania jak również poprawę wize-
runku gminy. 

Ponadto w bieżącym roku zosta-

ną wykonane prace modernizacyjne 
sali gimnastycznej przy SP w Wilko-
wej oraz cyklinowanie i moderniza-
cja sali gimnastycznej i dwóch sal 

lekcyjnych przy SP im. Wojciecha 
Skuzy w Łubnicach. 

Liliana Pogorzelska, 
Aneta Śmiszek

Z URZĘDU...
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11 ton żywności otrzymał Ośro-
dek Pomocy Społecznej, którą z 
Kieleckiego Banku Żywności przy-
wieźli żołnierze Wojsk Obrony Te-
rytorialnej z Sandomierza.

W celu zabezpieczenia pomocy 
w formie produktów żywnościowych 
dla mieszkańców gminy Łubnice 
Ośrodek Pomocy podjął współpra-
cę z Kieleckim Bankiem Żywności na 
realizację Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym. Program ten 
realizowany jest od kilku lat. Pierwszy 
transport żywności w ilości 6 t został 
dostarczony i przekazany osobom 
uprawnionym w dniu 6 lutego 2020 r.

Obecnie z uwagi na pandemię 
koronawirusa na wniosek Ośrodka 
Pomocy Społecznej Żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej z Sandomierza 
przy użyciu samochodów transporto-
wych dostarczyli 11 t produktów żyw-
nościowych.

Paczki żywnościowe zostały 
przygotowane przez pracowników 
Ośrodka i przekazane dla 135 rodzin 
(łącznie 350 osób), z terenu gminy 
Łubnice zakwalifikowanych do tej for-
my pomocy.

Krystyna Barszcz

POMOC 
Z BANKU ŻYWNOŚCI

DLACZEGO TAK DUŻO PŁACIMY 
ZA ODPADY KOMUNALNE?

Z uwagi na potwierdzone bar-
dzo liczne przypadki nieprawi-
dłowej segregacji odpadów ko-
munalnych przez mieszkańców 
przypominamy o konieczności 
właściwej segregacji odpadów, 
zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku w Gminie 
Łubnice.

Zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
jak również zasadą „zanieczyszcza-
jący płaci”, system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi musi  
w całości finansować się z opłaty 
wpłacanej przez właścicieli nieru-
chomości. Oznacza to także, że każ-
dy mieszkaniec ma realny wpływ na 
koszty funkcjonowania tego systemu. 
Należy pamiętać, że zgodnie z 
hierarchią postępowania z od-

padami, najważniejsze jest zapo-
bieganie ich powstawaniu, ko-
lejno ponowne użycie, następnie 
właściwa segregacja i recykling.  
Szczególną uwagę winniśmy zwra-
cać na odpady zmieszane, których 
odbiór i zagospodarowanie kosztuje 
najwięcej. I tak za 1 Mg (tona) za-
gospodarowania odpadów zmiesza-
nych gmina płaci 394,20zł natomiast 
właściwa segregacja oznacza, że to 
gmina otrzymuje zapłatę za sprze-
dany do instalacji (w tym przypadku 
ZGOK Rzędów) odpad. Wzrost sta-
wek to efekt nie tylko rosnących cen 
transportu czy energii, ale ma to rów-
nież związek z opłatą środowiskową, 
tzw. „marszałkowską”, która z roku 

na rok jest coraz wyższa i obecnie 
wynosi już 270 zł od tony. Prawidło-
wa segregacja odpadów wpływa więc  
na zmniejszenie ilości odpadów 
zmieszanych co przedkłada się na 
zmniejszenie ponoszonych kosztów 
przez gminę. 

Oznacza to, że im więcej produ-
kować będziemy odpadów zmiesza-
nych, tym koszty systemu będą coraz 
wyższe. 

Mieszkańcy gminy zobowiązali 
się do segregacji odpadów i opłaca-
ją niższą stawkę za gospodarowanie 
odpadami. Z tego względu do pojem-
nika czarnego na odpady zmieszane 
powinny trafiać wyłącznie pozostało-
ści po segregacji nienadające się do 

Z URZĘDU...
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ODPADY 
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

recyklingu w tym kompostowania, a 
także popiół. W żadnym wypadku 
nie można wrzucać tam odpadów 
niebezpiecznych czy poremontowych 
które należy dostarczać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Rzędowie.

Znowelizowana ustawa o utrzy-
maniu czystości obliguje do co naj-
mniej dwukrotnego zwiększenia 
opłaty w przypadku niepoprawnej 
segregacji apelujemy więc o stoso-
wanie się do przyjętych zasad sorto-
wania odpadów. Przypominamy, że w 
zamian za uiszczaną stawkę odbiera-
ne są od mieszkańców odpady segre-
gowane takie jak tworzywa sztuczne, 
metale, szkło, papier oraz odpady 
zmieszane bez limitu. W przypadku 
firm i innych instytucji ilość ta zależy 
od złożonej deklaracji. 

Ponadto pragniemy Państwa poin-
formować, że zgodnie z zobowiązania-
mi wynikającymi z członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej, wszystkie gminy 
w Polsce zobowiązane są osiągnąć w 
2020 r. 50% poziom recyklingu od-
padów takich jak tworzywa sztuczne, 
szkło, papier, metale. To bardzo wyso-
ki wskaźnik i jedynie poprzez wspólne 

działania będziemy w stanie go osią-
gnąć, w przeciwnym wypadku gminom 
grożą wysokie kary finansowe, co w 
konsekwencji będzie miało wpływ na 
wysokość stawki opłat za odpady. Przy-
pominamy, że odpadów komunalnych 
(z wyłączeniem drewna, papieru i tek-
tury) nie można spalać w domowych 
piecach. Podczas spalania tworzyw 
sztucznych, mebli i innych odpadów do 
powietrza dostaje się wiele toksycznych 

i rakotwórczych substancji. 
Dbając o zdrowie własne, rodziny 

i sąsiadów pozbywajmy się odpadów 
zgodnie z prawem, poprawiając tym 
samym stan środowiska i poziom re-
cyklingu.

Gorąco zachęcamy do właściwe-
go postępowania z odpadami, gdyż 
jest to wyraz troski o środowisko i 
przyszłe pokolenia.

Agnieszka Reczek

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powsta-
jących w gospodarstwach rolnych.

Wykaz punktów zbierania odpa-
dów folii, sznurka oraz opon powsta-
jących w gospodarstwach rolnych. 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (t.j.:Dz.U. 2019, poz.2010 z 
późn. zm.) gmina zobowiązana jest 
do udostępnienia na stronie interne-
towej urzędu gminy oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty adresów punk-
tów zbierania odpadów folii, sznurka 
oraz opon powstających w gospodar-
stwach rolnych lub zakładów prze-
twarzania takich odpadów, jeżeli na 
obszarze gminy są położone gospo-
darstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów 
ma obowiązek na własny koszt za-
gospodarować te odpady, np. przez 
zlecenie tych czynności podmiotowi 

posiadającemu odpowiednie zezwo-
lenie.

Poniżej zamieszczono wykaz pod-
miotów (zlokalizowanych najbliżej) 
zbierających odpady folii, sznurka 
oraz opon powstających w gospodar-
stwach rolnych:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sta-
szowie Spółka Gminy z o.o., ul. Woj-
ska Polskiego 3, 28 – 200 Staszów, 
tel. 15 864 26 41

- Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu, 
ul. Krakowska 11, 28 – 230 Połaniec, 
tel. 15 865 05 40.

Źródło: www.lubnice.eu

Z URZĘDU...
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
 MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O POMOC

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, 
w którym koła gospodyń wiejskich 
mogą ubiegać się w ARiMR o do-
tację na swoją działalność. Nabór 
wniosków rozpoczął się 5 czerwca 
2020 r. i potrwa do 30 września 
2020 r., chyba że wcześniej wy-
czerpana zostanie tegoroczna pula 
środków przewidziana na ten cel, 
która wynosi 40 mln zł. Wnioski o 
przyznanie pomocy można składać 
w biurze powiatowych Agencji. 

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, 
które jest finansowane z budżetu pań-
stwa, koło musi być zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze. 

Wysokość pomocy dla koła uzależ-
niona jest od liczby jego członków. I 
wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego 
nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – 
jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 
5 tys. zł – w przypadku, gdy koło two-
rzy ponad 75 osób. 

Z roku na rok program wsparcia 
dla KGW cieszy się coraz większym za-
interesowaniem, co potwierdza wzrost 
liczby kół, które wnioskują o pomoc.

Koła Gospodyń Wiejskich odgry-
wają ważną rolę w aktywizowaniu 
lokalnych społeczności, integrowaniu 
mieszkańców, budowaniu wspólnoty, 
jak i kultywowaniu polskich tradycji. 

Na terenie gminy Łubnice zareje-
strowane są następujące koła:
- Koło Gospodyń Wiejskich w Beszo-
wej „Beszowianie”
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiej-
skich „Gosposia” w Słupcu
- Koło Gospodyń Wiejskich „Borki”
- Koło Gospodyń Wiejskich w Wilko-
wej
- Koło Gospodyń Wiejskich w Przeczo-
wie
- Koło Gospodyń Wiejskich Szcze-

brzusz
- Koło Gospodyń Wiejskich w Czarzyź-
nie
- Koło Gospodyń Wiejskich „Łyczbian-
ki”

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń 
Wiejskich

Na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 9 listopada 2018 r. o kołach go-
spodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212, z 
2019 poz. 693), zwanej dalej ustawą 
KGW, Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa prowadzi Krajowy 
Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. 

Ustawa KGW określa formy i za-
sady dobrowolnego zrzeszania się 
w kołach gospodyń wiejskich, tryb 
ich zakładania oraz organizację kół 
gospodyń wiejskich działających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Koło gospodyń wiejskich wpisane do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich może otrzymywać dotacje 
celowe na realizację ustawowo okre-
ślonych zadań, według zasad określo-
nych w odrębnych przepisach. 

Rejestr ten jest jawny i każdy ma 
prawo dostępu do danych zawartych 
w rejestrze oraz otrzymać nieodpłat-
nie poświadczone odpisy, wyciągi, 
zaświadczenia i informacje z reje-
stru.

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń 

Wiejskich zawiera dane i informacje 
zawarte we wniosku o wpis koła do re-
jestru oraz inne dane dotyczące koła, 
zamieszczone według następującego 
porządku:

1. data wpisu do rejestru i daty 
wpisów późniejszych zmian danych 
zawartych we wniosku o wpis koła do 
rejestru, w tym zmian statutu koła;

2. nazwa koła, adres siedziby koła, 
numer identyfikacyjny koła w krajo-
wym rejestrze urzędowym podmio-
tów gospodarki narodowej (REGON), 
jeżeli numer taki został nadany, oraz 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
koła;

3. lista założycieli koła;
4. informacja o osobie lub oso-

bach umocowanych do reprezentacji 
koła oraz o sposobie tej reprezentacji;

5. informacja o oświadczeniach 
założycieli koła zawartych we wniosku 
o wpis koła do rejestru;

6. lista członków koła zawierająca 
miejsce stałego zamieszkania oraz nu-
mer ewidencyjny powszechnego elek-
tronicznego systemu ewidencji ludno-
ści (PESEL) członka, a w przypadku 
osoby nieposiadającej obywatelstwa 
polskiego - z kodem kraju tej osoby 
oraz numerem jej paszportu lub in-
nego dokumentu stwierdzającego jej 
tożsamość 

Aneta Śmiszek

Z URZĘDU...
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NOWA EDYCJA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” Czyste Powietrze 
to kompleksowy pro-
gram, którego celem 
jest zmniejszenie 
lub uniknięcie emisji 
pyłów i innych za-
nieczyszczeń wpro-
wadzanych do at-
mosfery przez domy 
jednorodzinne. 

Program skupia się 
na wymianie starych 
pieców i kotłów na pa-
liwo stałe oraz termo-
modernizacji budyn-
ków jednorodzinnych 
by efektywnie zarzą-
dzać energią. Działa-
nia te nie tylko pomo-
gą chronić środowisko, 
ale dodatkowo zwięk-
szą domowy budżet, 
dzięki oszczędnościom 
finansowym.

Program skiero-
wany jest do osób fi-
zycznych będących 
właścicielami domów 
jednorodzinnych, lub 
wydzielonego w bu-
dynku jednorodzin-
nym lokalu miesz-
kalnego, albo osób 
posiadających zgodę 
na rozpoczęcie budo-
wy budynku jednoro-
dzinnego. Dotacje i 
pożyczki będą udzie-
lane za pośrednic-
twem szesnastu Wo-
jewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW).

Korzystając z pro-
gramu zyskujesz zwrot 
części poniesionych 
kosztów. Maksymal-
ny możliwy koszt, od 
którego liczona jest 
dotacja to 53 tys. zł. 
Jeśli koszty realizacji 
inwestycji przekroczą 
53 tys. zł., dodatkowe 
koszty mogą być dofi-
nansowane w forma-
cie pożyczki.

Więcej informacji 
na portalu: www.wfos.
com.pl

Aneta Śmiszek

Z URZĘDU...
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NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW Wójt Gminy Łubnice – Gminny 
Komisarz Spisowy ogłasza otwarty 
i konkurencyjny nabór kandydatów 
na rachmistrzów terenowych do Po-
wszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 
31 lipca 2019r. O Powszechnym Spi-
sie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. 
Poz.1728) Wójt Gminy Łubnice ogłasza 
otwarty i konkurencyjny nabór kandy-
datów na rachmistrzów terenowych, 
wykonujących czynności w ramach prac 
spisowych związanych z przeprowadze-
niem przewidzianego w Ustawie z dnia 
31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie 
Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy 
wykonywać będą zadania spisowe na 
terenie Gminy Łubnice.

1. Kandydat na rachmistrza tereno-
wego winien spełniać następujące wy-
magania:

- być osobą pełnoletnią,
- zamieszkiwać na terenie danej 

gminy,
- posiadać co najmniej średnie wy-

kształcenie,
- posługiwać się językiem polskim 

w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza tereno-
wego:

- zobligowany jest do wzięcia udzia-
łu w szkoleniu, w ramach którego uzy-
ska informacje o statystyce publicznej, 
w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie 
podmiotowym i przedmiotowym spisu 
rolnego; o sposobie wykonywania po-
szczególnych czynności w ramach bez-
pośredniego wywiadu z użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego, w tym sposobie 
obsługi urządzenia mobilnego wyposa-
żonego w oprogramowanie dedykowa-
ne do przeprowadzenia spisu rolnego;

- jest wpisywany na listę kandyda-
tów na rachmistrzów terenowych pro-
wadzoną przez właściwego Gminnego 
Komisarza Spisowego pod warunkiem, 
że z egzaminu testowego uzyska wynik 
co najmniej 60 % poprawnych odpo-
wiedzi; kolejność na liście jest ustalana 
według liczby punktów uzyskanych z eg-
zaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołu-
je zastępca właściwego Wojewódzkiego 
Komisarza Spisowego spośród osób, 
które uzyskały najwyższą liczbę punktów 
z egzaminu testowego, kierując się ko-
lejnością na liście kandydatów na rach-
mistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza tereno-

wego przedkłada ksero dokumentu po-
twierdzającego posiadanie co najmniej 
średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza tereno-
wego składa oświadczenie o spełnieniu 
wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 
5) pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie 
spisu wyłącznie na urządzeniu mobil-
nym

7. Oferta kandydata na rachmistrza 
terenowego powinna zawierać:

- Zgłoszenie kandydata na rachmi-
strza terenowego,

- Kserokopię dokumentu potwier-
dzającego ukończenie, co najmniej 
szkoły średniej,

- Oświadczenie o niekaralności 
za przestępstwo popełnione umyślnie, 
w tym przestępstwo skarbowe,

- Informacja dotycząca RODO.

8. Ofertę należy złożyć w formie 
pisemnej za pośrednictwem poczty lub 
osobiście w godzinach pracy Urzędu, 
w kopercie z napisem „Nabór kan-
dydata na rachmistrza terenowego 
do PSR 2020r.” w terminie od dnia 
15.06.2020r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
po wyżej wskazanym terminie lub będą 
niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Decyduje data stempla pocztowego/
osobistego dostarczenia dokumentów 
do Urzędu Gminy. 

Adres do doręczeń: Urząd Gmi-
ny w Łubnicach, Łubnice 66A, 28-232 
Łubnice.

9. Dodatkowych informacji w spra-
wie naboru udziela p. Renata Jach, tel. 
15 8659 23. 

Aneta Śmiszek
Źródło: www.lubnice.eu
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POLSKI PRODUKT 
- KUPUJ ŚWIADOMIE

Czy wiecie, że dla sied-
miu na dziesięciu Polaków 
wystarczającą zachętę do 
zakupu danego produktu 
stanowi to, że pochodzi on 
z Polski, a połowa konsu-
mentów swój patriotyzm 
manifestuje podczas zaku-
pów w sklepach z artyku-
łami rolno-spożywczymi? 
Znak „PRODUKT POLSKI” 
umożliwia konsumentom 
łatwiejsze wyszukiwanie 
produktów wytworzonych 
w Polsce z użyciem pol-
skich surowców.

Aby ułatwić konsumen-
tom identyfikację produk-
tów wytworzonych z polskich 
surowców, w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
opracowano znak „PRO-
DUKT POLSKI” i zasady jego 
stosowania. Zgodnie z usta-
wą o zmianie ustawy o ja-
kości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych produk-
ty opatrzone tą informacją 
muszą być wyprodukowane 
z surowców wytworzonych 
na terenie Polski z tym, że w 
produktach przetworzonych 
dopuszcza się użycie impor-
towanych składników (np. 
przypraw, bakalii) w ilości do 
25% masy tych produktów, 
pod warunkiem że składniki 
takie nie są wytwarzane w 
kraju.

Wybierając żywność z 
oznaczeniem „PRODUKT 
POLSKI”, konsument ma 
pewność, że została ona 
wytworzona w kraju i z ro-
dzimych surowców. Przy bo-
gatej ofercie na sklepowych 
półkach ma to niebagatelne 
znaczenie, a w efekcie przy-
czynia się także do budowa-
nia patriotyzmu konsumenc-
kiego i wsparcia sprzedaży 
polskiej żywności.

Więcej na stronie: www.
polskasmakuje.pl

Z URZĘDU...
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Z ŻYCIA GMINY

PODSUMOWANIE AKCJI 
SZYCIA MASECZEK

W trosce o nasze wspól-
ne zdrowie i bezpieczeństwo w 
kwietniu br. rozpoczęliśmy akcję, 
która cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, jak również poka-
zała ogromne możliwości naszej 
lokalnej społeczności. Inicjatywa 
uruchomiła „lawinę dobrych serc 
i dłoni”, angażując zarówno insty-
tucje publiczne, jak i indywidualne 
osoby. Można śmiało powiedzieć, 
że nasza społeczność potrafi się 
skutecznie zmobilizować i nieść 
pomoc innym.

Materiały potrzebne do szycia za-
pewnił Urząd Gminy w Łubnicach. 
Koordynatorem akcji była Elżbieta 
Nowak kierownik działu Obrony Cy-
wilnej i Zarządzania kryzysowego. 
Maseczki wykonywane były z baweł-
ny, którą po wypraniu w odpowied-
niej temperaturze i wyprasowaniu 
można wielokrotnie wykorzystywać. 

W akcję zaangażowani byli pra-
cownicy Centrum Kultury w Łubni-
cach, pracownicy techniczni szkół 
podstawowych w Łubnicach, Wilko-
wej, Budziskach i Gacach Słupieckich 
oraz wolontariusze: Ewa Labak-Ja-
błońska (Przeczów), Jadwiga Paruch 
(Grabowa), Danuta Soja (KGW - 
Szczebrzusz) i Mariola Kalita (Słu-
piec).

W sumie czynny udział wzięło po-
nad 25 osób, nie o wszystkich mamy 
wiedzę ponieważ akcja była szybka 
i spontaniczna. Wspólnie udało się 
uszyć aż 5 000 maseczek, które zo-
stały przekazane do Urzędu Gminy a 
następnie za pośrednictwem Sołtysów 
trafiły do mieszkańców naszej gminy. 

Wójt gminy Łubnice Anna Grajko 
podczas sesji Rady Gminy w dniu 25 
czerwca br. serdeczne podziękowała 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w akcję szycia i dystrybucji maseczek 

ochronnych niezbędnych w okresie 
pandemii COVID-19. Życząc jedno-
cześnie wszelkiego dobra, radości i 
zdrowia, w tym tak szczególnie trud-

nym dla nas wszystkich czasie. 
Dziękujemy wszystkim ludziom 

dobrej woli za mobilizację, trud i po-
święcony czas.

Aneta Śmiszek
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KULTURA

REGULAMIN RAJDU
I. Cel imprezy:
1. Promowanie zdrowego stylu ży-

cia.
2. Zdobycie karty rowerowej (egza-

min teoretyczny i część praktyczna).
3. Popularyzacja jazdy na rowerze, 

jako aktywnej formy spędzania wolne-
go czasu i wypoczynku dla całej rodziny.

4. Przybliżenie uczestnikom rajdu 
walorów krajobrazowych naszej gminy.

II. Organizator: Centrum Kultury 
w Łubnicach

Partnerzy: Szkoła Podstawowa w 
Budziskach, Szkoła Podstawowa w Ga-
cach Słupieckich, Szkoła Podstawowa w 
Łubnicach, Szkoła Podstawowa w Wil-
kowej, Komenda Powiatowa Policji w 
Staszowie i Ochotnicza Straż Pożarna w 
Łubnicach.

Egzamin teoretyczny będzie prze-
prowadzany w formie testu jedno-
krotnego wyboru, na który składa się 
zestaw 25 pytań z zakresu przepisów 
obowiązujących w ruchu drogowym. 
Wynik egzaminu uznaje się za pozytyw-
ny, gdy osoba zdająca odpowiedziała 
poprawnie na co najmniej 20 pytań.

Część praktyczna przeprowadzo-
na zostanie na placu rekreacyjnym w 
Łubnicach, na którym zdający wykona 
określone manewry. Są to m. in. jazda 
do przodu - po łukach i w linii prostej, 

zatrzymywanie roweru w określonych 
miejscach, jazda po „ósemce”, omi-
janie, włączanie się do ruchu, skręt w 
lewo i prawo. Egzamin praktyczny służy 
także badaniu poprawności reakcji na 
znaki i sygnały drogowe. Do egzaminu 
praktycznego podejść mogą wyłącznie 
te osoby, które uzyskały pozytywny wy-
nik z części teoretycznej. Zdający uzyska 
pozytywny wynik egzaminu praktycz-
nego, jeśli wykona prawidłowo co naj-
mniej 90 proc. manewrów i nie stwarza 
zagrożenia dla ruchu drogowego. Nad 
całością czuwać będą panowie poli-
cjanci.

III. Termin i miejsce realizacji:
Egzamin na kartę rowerową odbę-

dzie się 5.08.2020 r. (środa) o godz. 
15.00 na placu rekreacyjnym w Łubni-
cach.

Rajd rowerowy rozpocznie się o 
godz. 1700. Trasa rajdu: Łubnice, Kap-
kaz, Łyczba, Grabowa, Borki Łubnice, 
długość trasy ok. 8 km (jeden postój 15 
min.).

Zapisy w Centrum Kultury w Łubni-
cach do dnia 31.07.2020 r.

Rajd ma charakter otwarty – uczest-
niczyć w nim mogą wszyscy chętni po-
siadający sprawny rower – zgodnie z 
obowiązkowym wyposażeniem roweru: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 31 grudnia 2002r. 
w sprawie warunków tech-
nicznych pojazdu oraz za-
kresu ich niezbędnego wy-
posażenia (dz.U. Z 2003r. 
Nr 32, poz 262 plus póź-
niejsze zmiany).

Udział w rajdzie jest 
bezpłatny. Uczestnikiem 
rajdu jest wyłącznie osoba 
jadąca na rowerze.

Dzieci do lat 10 mogą 
brać udział w imprezie je-
dynie pod opieką rodzica 
lub prawnego opiekuna. 
Uczestnicy w wieku od 10 
do 18 lat mogą być pod 
opieką osoby dorosłej lub 
przedstawić kartę rowero-
wą oraz zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego.

Wszyscy uczestnicy są 
zobowiązani do przestrze-
gania przepisów Kodeksu 
Drogowego oraz poleceń 
Organizatora i służb po-
rządkowych. W przypad-

ku nadzoru miejsc niebezpiecznych, 
uczestnicy rajdu zobowiązani są sto-
sować się do poleceń obecnych w tym 
miejscu funkcjonariuszy Policji, Straży 
lub Organizatora.

W trakcie rajdu uczestników obo-
wiązuje kulturalne, sportowe zachowa-
nie oraz zakaz zaśmiecania trasy rajdu. 
Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: 
napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie 
przed deszczem.

W przypadku wycofania się z rajdu 
uczestnik musi powiadomić o tym Or-
ganizatora.

Zaleca się używanie podczas rajdu 
kasku ochronnego.

Na czele rajdu jedzie PILOT, a na 
końcu samochód ZAKOŃCZENIE RAJ-
DU.

Ostateczna interpretacja regulami-
nu należy do Organizatora. Udział w 
rajdzie jest równoznaczny z zapozna-
niem się i akceptacją Regulaminu.

Organizator nie odpowiada za 
sprzęt i inne mienie uczestników oraz za 
szkody wyrządzone przez uczestników.

Każdy uczestnik rajdu bierze w nim 
udział na swoją odpowiedzialność – 
dzieci na odpowiedzialność opiekuna, 
który podpisał oświadczenie. Poprzez 
zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna 
swój stan zdrowia, a także osób pozo-
stających pod jego opieką. Zna i stosuje 
przepisy ruchu drogowego.

Organizator nie bierze odpowie-
dzialności za wypadki spowodowane 
przez uczestników rajdu.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają 
drobne gadżety poprawiające bezpie-
czeństwo i pamiątkowe dyplomy.

IV. Zasady bezpieczeństwa:
Rajd rowerowy odbędzie się zgod-

nie z zasadami ogólnymi ruchu drogo-
wego, których znajomość i przestrze-
ganie jest obowiązkiem uczestników. 
W miejscach szczególnie niebezpiecz-
nych Organizator przewidział obecność 
służb pomocniczych Organizatora, co 
w żaden sposób nie zwalnia uczestni-
ków z przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego. 

Uczestnicy są zobowiązani do prze-
strzegania ogólnych zasad bezpieczeń-
stwa. W szczególności zabrania się wy-
przedzania na zjazdach, nagłych zmian 
kierunku jazdy, zatrzymywania się na 
trasie przejazdu, "ścigania się", wyprze-
dzania prawą stroną, itp.

Obowiązuje utrzymanie odstępów 
między jadącymi (w grupach może je-
chać 10-15 osób).

Mariusz Bolon
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Niedługo lato, a wraz z nim 
długie, ciepłe wieczory, wakacje 
i wyjazdy, o których marzymy 
przez cały rok. Jakie książki za-
pakować, aby umilić sobie urlop?

Do walizki czy plecaka warto 
wrzucić jedną, dwie, a może nawet 
pięć zabawnych, lekkich i wciągają-
cych lektur. Polecam kilka świetnych 
książek, które sprawdzą się podczas 
wakacji umilą czas urlopu – nieza-
leżnie od tego, na jaką traficie po-
godę.

Gminna Biblioteka w Łubnicach 
zachęca do czytania, ponieważ war-
to czytać z wielu powodów. Książki 
z pozytywnym przesłaniem pozosta-
wiają po sobie niezapomniane chwi-
le i wiele bezcennych przemyśleń. 
Czytelnicy mają swoje indywidualne 
upodobania i oczekiwania. Okazuje 
się, że po książki sięgamy z różnych 
powodów. Gdy jedni szukają kon-
kretnych informacji, by pogłębić swą 
wiedzę, inni liczą na niezapomniane 
emocje. Czytanie to doskonały spo-
sób na nudę i jedna z najprzyjem-
niejszych form spędzania czasu wol-
nego. Dobra lektura może jednak 
pozostawić po sobie więcej niż miłe, 
czytelnicze wrażenia.

Książki z pozytywnym przesła-
niem pozostawiają po sobie wiele 
bezcennych przemyśleń. Niektóre 
historie inspirują, niosą nadzieję, a 
nawet pocieszają. Gdy dopada nas 
zły nastrój, a problemy zdają się nie 
kończyć, warto sięgnąć po książkę. 
Znajdziemy w niej emocje i porady, 
których potrzebujemy najbardziej.

Wszystkich, wartościowych lek-
tur nie sposób wymienić. Są jednak 
książki, które warto przeczytać. Ich 
treść z pewnością zapamiętamy na 
długo.

„To się nie mieści w głowie” 
-Renata Piątkowska

N a j n o w s z y 
zbiór opowiadań 
Renaty Piątkow-
skiej. Czy moż-
na zaprzyjaźnić 
się z kozą albo 
zabrać rybę na 
spacer? Oczywi-
ście, że można. 
Można też zjadać 

pełne miski dziwnych fioletek i bez 
strachu wsadzać palce wprost do 
lwich paszcz. Takie (i o wiele gorsze) 

pomysły rodzą się każdego dnia w 
dziecięcych głowach. Nie wierzycie? 
No to przeczytajcie. 

„Na wszystko jest sposób”
- Renata Piątkowska

Książka nagrodzona w Konkursie 
Literackim im. Astrid Lindgren or-
ganizowanym przez fundację Cała 
Polska czyta dzieciom. Autorka po-
maga dzieciom znaleźć sposób na 
babcię, która poucza i poucza, na 
bałagan w pokoju, na zarazki na 
rękach i nawet na sąsiadkę, która 
chyba jest czarownicą – na wszyst-
ko jest sposób! Piotruś, choć mały, 
nieźle sobie radzi. Może dlatego, 
że nie boi się przygód? Może, że 
mama jest blisko? A może po pro-
stu wie, że z każdym zmartwie-
niem można sobie jakoś poradzić! 

„Frania, Kupmi i Takale”
- Iwona Czerkas

Książka w przy-
stępny i zabawny 
sposób przedsta-
wia świat, w któ-
rym rządzą dzie-
cięce zachcianki i 
humorki. Trafnie 
obrazuje je, na-
dając im twarz 
s ympa tycznych , 

ale przebiegłych stworków. Niechce-
misię przyczłapie tylko czasami, ale 
zawsze w porze mycia zębów. Cza-
rującej Kupmi ciężko odmówić kolej-
nej sukienki z kokardką. Jużniemogę 
zjawi się raz dwa, gdy wyczuje kapu-
stę, i to pod każdą jej kiszoną posta-
cią. Bojesię lubi przycupnąć w swojej 
kryjówce za zasłonką. A wszędobyl-
skie i ciekawskie Takale nie sposób 
przegadać. Czy i Was niekiedy do-
pada gromadka tych uroczych łobu-
ziaków? Frania już je rozgryzła – nie 
z Franią takie numery!

„Koszmarny Karolek i podstępne 
postępki”

- Francesca Simon
Absolutna gratka dla wszystkich 

fanów Koszmarnego Karolka. Ca-
łość składa się z dziesięciu głów-
nych rozdziałów oraz kilku dopisków 
Koszmarnego Karolka, które bywają 

zabawne. Możemy poczytać o tym, 
jak to Karolek chciał decydować o 
tym, co będą oglądać w telewizji, o 
tajemniczym Zęboludzie, dzięki któ-
remu chciał się wzbogacić. Pojawia 
się także opowieść o Zębowej Wróż-
ce, o tym, jak bohater znów chciał się 
dorobić, a także poznamy opowieść 
o podziale obowiązków domowych. 
Poczytamy także co nieco o Hallo-
ween, klątwie mumii, urodzinowym 
przyjęciu Karolka, o pisaniu listów i 
wakacjach na kempingu. 

Z Koszmarnym Karolkiem na 
pewno nie można się nudzić. Jest 
niezwykle pomysłowy, przebiegły, 
wciąż myśli, jak zarobić, nic nie ro-
bić. Nie przepada też za Doskona-
łym Damiankiem, który jest jego cał-
kowitym przeciwieństwem. 

„Szklane dzieci”- Kristina Ohls-
son

N a s t o l e t n i a 
Billie nie wierzy 
w duchy. Ale z jej 
domem naprawdę 
jest coś nie tak! 
Czasem słychać 
dziwne odgłosy, 
stukanie w okno, 
a lampa w salonie 
buja się tam i z po-

wrotem bez żadnego powodu… Bil-
lie, szukając wraz z przyjaciółmi po-
przednich lokatorów domu, wpada 
na trop niewiarygodnych wydarzeń 
sprzed lat. Po przeczytaniu pierw-
szego tomu można jedynie nabrać 
ochoty na więcej i… sięgnąć po dwa 
kolejne: „Srebrny chłopiec”,”Ka-
mienne anioły”.

„Trzy kroki od siebie”- Rachael 
Lippincott, Mikki Daughtry oraz 

Tobias Iaconis
Czy wyobra-

żasz sobie, że 
się zakochujesz, 
choć nie wolno 
ci nawet dotknąć 
drugiej osoby? 
Jedyną szansą 
Stelli na przeżycie 
są nowe płuca. 
Życie dziewczyny 
to ciągłe poby-

ZABIERZ KSIĄŻKĘ 
NA WAKACJE
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ty w szpitalu, przyjmowanie leków i 
oczekiwanie na przeszczep. W tym 
czasie musi zachować bezpieczną 
odległość od wszystkich, żeby nie 
narażać układu odpornościowego 
osłabionego nieustanną walką z za-
każeniami i antybiotykoodpornymi 
bakteriami. Bez żadnych wyjątków. 
Will już dawno porzucił nadzieje 
na wyleczenie. Gdy tylko skończy 
osiemnaście lat i będzie mógł decy-
dować o sobie, zamierza skończyć 
ze szpitalem, lekami i drenażem. 
Marzy o podróżach i poznawaniu 
świata. Stella wie, że powinna się 
trzymać od Willa z daleka. Wystar-
czy jeden oddech, jeden pocałunek, 
by jedno zaraziło drugie. Oboje są 
świadomi, że mogą umrzeć. Ale im 
więcej czasu spędzają w swoim to-
warzystwie na szpitalnych koryta-
rzach, tym bardziej narzucony z góry 
dystans przypomina nieludzką karę. 
Czy trochę bliskości to naprawdę 
wyrok śmierci dla nastolatków? Czy 
można uleczyć złamane serce? Dra-
mat romantyczny o nieuleczalnej 
chorobie, jaką jest mukowiscydoza, 
i miłości, która rozkwita pomimo za-
kazów. 

„Gra w kłamstwa”- Ruth Ware
Zasady gry są proste:
1. Kłam.
2. Trzymaj się swojej wersji wyda-

rzeń.
3. Nie daj się przyłapać.
Pewnego czerwcowego poranka 

spokojną nadmorską wioską Sal-
ten wstrząsa makabryczne odkry-
cie – kobieta spacerująca z psem w 
okolicach ujścia rzeki Reach natrafia 
na ludzkie szczątki tkwiące w przy-
brzeżnym błocie. Następnej nocy 
trzy mieszkanki Londynu: Isa, Fatima 
i Thea otrzymują wiadomość, której 
nadejścia zawsze się obawiały. Dwa 
proste słowa: „Potrzebuję was”, wy-
słane przez Kate, czwartą członkinię 
tej nierozłącznej niegdyś paczki, wy-
wrócą życie kobiet do góry nogami. 
Jako uczennice szkoły z internatem w 
Salten, Isa i jej przyjaciółki długo ba-
wiły się kosztem koleżanek oraz ka-
dry nauczycielskiej, zwodząc i oszu-
kując wszystkich wokół w ramach 
„gry w kłamstwa”. Jednak tragiczne 
wydarzenie sprawiło, że nagle mu-
siały zacząć kłamać nie dla zabawy, 
lecz po to, aby przetrwać. Teraz Isa, 
Fatima i Thea powracają do Salten, 
by zmierzyć się z sekretami, któ-

re ukrywały przez siedemnaście lat. 
Klimatyczna, niepokojąca i pełna 
zaskakujących zwrotów akcji „Gra w 
kłamstwa” to najnowszy thriller Ruth 
Ware, autorki bestsellerowych po-
wieści „W ciemnym, mrocznym lesie” 
oraz „Dziewczyna z kabiny nr 10”, 
nazywanej Agathą Christie naszych 
czasów. 

„Nieplanowane”- Abby Johnson
Abby Johnson robiła zawrotną 

karierę. Miała wysokie stanowisko i 
bardzo dobrą pensję. I pracę inną niż 
wszystkie. Na co dzień zajmowała się 
aborcją. Co takiego wydarzyło się w 
życiu Abby, że po pięciu latach pra-
cy na stanowisku dyrektora w klinice 
Planned Parenthood opuściła swoje 
stanowisko? Co tak bardzo przera-
ziło ją, że przeszła na drugą stronę 
i dzisiaj walczy o życie nienarodzo-
nych? Z jakimi praktykami miała do 
czynienia?

Poznaj autentyczną historię kobie-
ty, która wyszła z samego jądra ciem-
ności. Myślisz, że wiesz wszystko na 
temat przemysłu aborcyjnego? Oto 
przerażająca prawda, której nie do-
wiesz się z innych książek, prasy czy 
portali internetowych. Na podstawie 
prawdziwej historii Abby Johnson 
powstał film „Nieplanowane”. Już 
od pierwszych stron lektury tej książ-
ki włosy na głowie stają dęba, a na 
skórze pojawia się gęsia skórka. To 
uczucie nie mija do ostatniego słowa. 

„Zdrajca”- Marek Harny
Historia nie całkiem zwykłego 

księdza, który wbrew swej woli zo-
stał wplątany w lustrację Kościoła. 
Konrad Halicki, zanim odkrył w so-
bie powołanie, daleko odbiegał od 
wzoru dobrze ułożonego, religijnego 
młodzieńca. Tym bardziej później sta-
rał się być dobrym kapłanem. Kochał 
góry i pracę z trudną młodzieżą. Pod 
presją otoczenia przyjął na siebie rolę 
tropiciela dawnych agentów, płacąc 
za to wysoką cenę. W powieści Har-
nego polska lustracja to niszczący 
żywioł, przed którym nie ma uciecz-
ki. Dramat księdza Konrada poruszy 
każdego. 

„Wiedźma duszona w winie”- 
Marta Obuch

 Bożena – stateczna pani mena-
dżer jednego z banków – prowadzi 
uporządkowane, choć dość przewi-
dywalne życie, w którym nie ma miej-

sca na szaleństwa. 
N ieoczek iwan ie 
dziedziczy po wuju 
nieruchomość w 
małym miasteczku 
i odtąd już nic nie 
będzie takie samo. 
Tym bardziej, że 
nieruchomość jest 
dość nietypowa 

i ma swoje tajemnice. Zawsze ele-
gancka Bożena stawia się na miejscu 
i musi zmienić pantofelki na gumiaki. 
I nie tylko. Zmiany w jej życiu zajdą 
na znacznie głębszych płaszczyznach 
i będą dotyczyć serca, które (dotych-
czas zimne i nieporuszone) zaczyna 
bić mocniej. A są ku temu… dwa 
dorodne powody. Bożena musi więc 
mądrze wybrać, choć ma coraz mniej 
czasu. W odziedziczonym budynku 
działa małe bistro, w którym może 
sprawdzić się jako kucharka – po-
dejmuje więc wyzwanie. Okazuje się 
również, że miasteczko tylko pozor-
nie jest oazą spokoju: dojdzie w nim 
do szeregu zdarzeń, które wstrząsną 
mieszkańcami. Bożena ma z tym ści-
sły związek… 

„Szubienicznik”- Jacek Piekara
 Najnowsza 

książka Jacka 
Piekary to nie 
tylko powieść 
awanturnicza z 
czasów panowa-
nia Jana III So-
bieskiego. To nie 
tylko wielowątko-
wa historia kry-
minalna, prowa-

dząca czytelnika od zagadki poprzez 
sekret do tajemnicy. To również (a 
może przede wszystkim) wiarygodne i 
drobiazgowe studium zachowań oraz 
obyczajów Polaków z końca XVII wie-
ku. Rzeczpospolita, koniec XVII wieku. 
Jacek Zaremba, podstarości łęczycki, 
przybywa do Wielkopolski na dwór 
starego przyjaciela. Ten prosi go o 
pomoc w rozwiązaniu tajemniczej 
sprawy. Intryga jest skomplikowana, 
a jej autor niezwykle przebiegły. Przed 
Zarembą nie lada wyzwanie… 

Tęsknisz do lata? Sięgnij po 
książkę. Znajdziesz i lato, i życie!

Zapraszamy do biblioteki w go-
dzinach: wtorek 8:30 - 15:30

środa 9:30 -15 :30
czwartek 8:30 -15:30

Ewa Murdza
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PIJ WODĘ
OGRANICZ PICIE NAPOJÓW 
WZBOGACONYCH W CUKIER 
I SUBSTANCJE CHEMICZNE
Ciało człowieka, w zależności 

od wieku, składa się w 45% (wiek 
podeszły), do ok. 65% (ludzie do-
rośli), a nawet 78% (dzieci do 
2 roku życia) z wody. Woda jest 
składnikiem wszystkich tkanek i 
płynów ustrojowych, koniecznym 
do pełnienia ich funkcji fizjologicz-
nych, a więc życiowych. Przecięt-
ne zapotrzebowanie na wodę zdro-
wej dorosłej osoby wynosi 2- 2,5l/
dobę. Woda dostarczana jest do 
organizmu z kilku źródeł:

- wypijane płyny – wszelkiego 
rodzaju napoje: soki, woda, mleko, 
herbata, kawa itd.; przeciętnie sta-
nowią ok. 1,4 l/dobę;

- woda w pokarmach – zawar-
tość wody jest różna w różnych pro-
duktach spożywczych, np. w rybach 
woda stanowi ok. 75% masy, ale już 
w rybie wędzonej – tylko ok. 47%.

- woda metaboliczna – powstaje 
w wyniku przemian metabolicznych: 
białek, tłuszczów i węglowodanów 
– u osób zdrowych stanowi ona ok. 
200–500 ml, w zależności od war-
tości energetycznej pożywienia.

Woda ma ogromne znaczenie 
dla zdrowia, nie tylko uwadnia or-
ganizm człowieka, a więc wszystkie 
jego narządy, ale jest też niezbęd-
na dla procesu oddychania, przyj-
mowania pokarmów i przyswajania 
ich składników odżywczych, wyda-
lania składników nieprzyswojonych 
w tym toksyn, reguluje temperaturę 
ciała (szczególnie ważna funkcja w 
czasie okresu letniego i przy dużym 
wysiłku fizycznym). Pełni funkcję 
ochronną dla mózgu, gałki ocznej, 
płodu, rdzenia kręgowego. Odpo-
wiednie nawodnienie ma także zna-
czenie dla urody. Dodatnio wpływa 
na cerę, co ma istotne znaczenie 
w procesie starzenia się organizmu. 

Istotne znaczenie dla zdrowia 
ma ilość, ale i jakość przyjmowanej 
wody. Ponieważ głównym źródłem 
wody są wypijane płyny ważne aby 
nie były to napoje dosładzane lub 
zawierające substancje chemiczne 
dodawane do napojów w celu uzy-
skania różnych smaków, barwy oraz 
konserwacji środka spożywczego. 
Zawarte w napojach dodatki che-
miczne podrażniają układ trawien-
ny, zmniejszają mineralizację kości, 

wywołują reakcje alergiczne i mogą 
zwiększyć objawy astmy itp. Nie bez 
znaczenia dla organizmu ma rów-
nież spożywanie napojów dosładza-
nych. Cukier jest jedną z przyczyn 
powstawania otyłości, która przy-
czynia się do powstania kolejnych 
chorób choćby cukrzycy typu II. Naj-
nowsze publikacje medyczne jasno 
wskazują, że cukier przyczynia się 
do wzrostu zachorowalności na de-
mencję i udar. 

Należy pamiętać równie, że 
wodę należy dostarczać organizmo-
wi regularnie, małymi porcjami w 
ciągu całego dnia, nawet w przy-
padku braku odczuwania pragnie-
nia.

Wodami uniwersalnymi i bez-
piecznymi dla zdrowia są wody 
źródlane. Mogą być stosowane 
bezpiecznie i bez ograniczeń, na-
tomiast wody mineralne wymagają 
„znajomości” własnego organizmu 
– jego potrzeb i ograniczeń. W Pol-
sce skład wody pitnej dostarczanej 
wodociągami jest monitorowany 
przez przedsiębiorstwa wodociągo-
we i Państwową Inspekcję Sanitar-
ną. Oznacza to, że woda dostarcza-
na przez wodociągi do budynków 
jest zdatna do spożycia.

Źródła:
https://gis.gov.pl/zywnosc-i-wo-

da/jakie-wody-nalezy-wybierac
Dyrektor Narodowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego - PZH „Zalece-
nia dotyczące spożycia wody przez 
uczniów”

PORADY
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PSZCZOŁY, OSY, SZERSZENIE 
- PIERWSZA POMOC PRZY UŻĄDLENIACH 

W okresie wakacyjno-letnim wię-
cej czasu spędzamy na łonie natu-
ry, co sprzyja kontaktowi z różnego 
rodzaju owadami i może dochodzić 
do użądleń. Pojedyncze użądlenie 
owada nie powinno być niebezpiecz-
ne, jest niegroźne i powoduje jedynie 
zaczerwienienie, ból lub pieczenie, 
ale wrażliwość poszczególnych osób 
na jad owadów jest zróżnicowana. 
W skrajnych przypadkach użądlenia 
mogą doprowadzić jednak do wstrzą-
su anafilaktycznego. W dwóch przy-
padkach użądlenie przez owada jest 
szczególnie niebezpieczne: jeżeli osa 
lub pszczoła zaatakuje okolice szyi, 
podniebienia, języka, wewnętrznej po-
wierzchni policzków, co może powo-
dować obrzęk błon śluzowych, krtani 
i zablokowanie jej drożności  lub jeśli 
osoba użądlona jest uczulona na jad 
owada. Obie sytuacje mogą zagrażać 
życiu i wymagają jak najszybszej po-
mocy lekarskiej.

Warto wiedzieć, że pszczoła może 
użądlić tylko raz, żądło jest wyposa-
żone w zaczepy, które zatrzymują je 
w skórze. Osa, szerszeń oraz trzmiel 
mogą żądlić wielokrotnie, dlatego 
trzeba liczyć się z kolejnymi atakami. 
Żądlące owady wybierają kolory ciem-
ne, więc aby zmniejszyć ryzyko użą-
dlenia, lepiej nosić ubrania o jasnych 
kolorach. Najlepiej unikać – silnych 
perfum, płynów po goleniu, innych 
wonnych preparatów.

Niebezpieczne jest zabicie jednej 
osy gdyż powoduje to atak wszystkich 
os z gniazda. W chwili zabicia rozry-
wa się woreczek jadowy, który uwalnia 
substancje chemiczną, której woń pro-
wokuje owady do ataku.

W momencie użądlenia wstrzyk-
nięty jad powoduje: ból, zaczerwienie-
nie, obrzęk. Dolegliwości te utrzymują 
się od kilku godzin do doby, wpływ 
ma na to ilość użądleń, rodzaj owada, 
indywidualna odporność organizmu. 
W przypadku osób uczulonych może 
dojść do wstrząsu anafilaktycznego.

Niepokojące objawy:
- bladość skóry;
- spadek ciśnienia krwi;
- zawroty głowy;
- nudności oraz wymioty;
- obrzęk języka lub twarzy;
- przyśpieszone czynności serca;

- wysypka na części lub na całym 
ciele;

- uczucie ściskania klatki piersio-
wej;

- duszność;
- omdlenie

Pierwsza pomoc przy użądleniach:
- Ułóż pacjenta w pozycji leżącej 

na plecach z nogami lekko uniesiony-
mi do góry, zapewnij dostęp świeżego 
powietrza.

- Natychmiast zadzwoń po pomoc 
– Pogotowie Ratunkowe (tel. 112 lub 
999).

- Sprawdź czy nie ma opaski na 
nadgarstku z informacją o chorobie 
(cukrzyca, padaczka, alergia), w przy-
padku alergii sprawdź czy ma przy 
sobie ampułko 
-strzykawkę z ad-
renaliną. Adrena-
linę podaj w mię-
sień uda.

- Nieprzytom-
nemu nie poda-
waj nic do picia.

- W przypadku 
wymiotów – ułóż 

pacjenta w pozycji bocznej ustalonej.
- W przypadku ustania czynności 

życiowych (braku tętna i oddechu) 
natychmiast rozpocznij masaż serca i 
sztuczne oddychanie – kontynuuj do 
czasu przyjazdu zespołu ratownictwa 
medycznego.

- Każda osoba, u której chociaż raz 
w życiu wystąpiła reakcja anafilaktycz-
na powinna posiadać przy sobie ad-
renalinę (w ampułko-strzykawce lub 
automatycznym wstrzykiwaczu). Bliscy 
takiej osoby powinni być przeszkoleni 
z zasad i sposobu podawania adrena-
liny.

Źródło: https://gis.gov.pl/zdrowie/
Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Staszowie
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Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powie-
rzony przez Powiat Staszowski, w ramach którego prowa-
dzona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieod-
płatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz 
wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi 
trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wspar-
ciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomo-
cy - prowadzimy również edukację prawną. 

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dy-
namicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może 
mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą 
być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest 
w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakre-
sie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku 
niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracow-
nika.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzy-
stania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej 
Powiatu Staszowskiego. 

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA I OBYWATELSKA 

DLA MIESZKAŃCÓW 

PORADY
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