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Z URZĘDU...

...Z SESJI RADY GMINY

W dniu 7 sierpnia br. odbyła się XVIII 
sesja Rady Gminy Łubnice. Posiedzenie 
to, w związku z obowiązującą w naszym 
kraju sytuacją epidemiczną, przeprowa-
dzono bez udziału Sołtysów i z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Sesję otworzył przewodniczą-
cy Rady Gminy Marian Komasara, 
przedstawiając proponowany po-
rządek obrad, który zatwierdzono 
jednogłośnie. 

Następnie radni przegłosowali 
kolejne uchwał, które dotyczyły: 

- zmiany Uchwały Nr XIV/87/20 
Rady Gminy Łubnice z dnia 20 
stycznia 2020 r. w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach,

- zaciągnięcia pożyczki długoter-
minowej z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach,

- zmian w budżecie gminy na 
2020 rok,

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

- określenia średniej ceny jed-
nostek paliwa w Gminie Łubnice na 
rok szkolny 2020/2021.

Kolejne XIX posiedzenie Rady 
Gminy odbyło się 29 września br. Po 
przyjęciu proponowanego porządku 
obrad, rada podjęła uchwały doty-
czące:

- zmian w budżecie gminy na 
2020 rok,

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

- zmiany uchwały Nr VI/19/2011 
z dnia 28 lutego 2011 r. w spra-
wie powierzenia Spółce pod firmą: 
Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Spółka z ograniczo-

ną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Rzędowie zadania własnego Gmi-
ny w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi poprzez ich zagospo-
darowanie w Zakładzie Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi na tere-
nie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” 
w miejscowości Rzędów (gmina 
Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Gminę umowy wy-
konawczej niezbędnej dla realizacji 
projektu pn.: „Kompleksowy system 
Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi w Rzędowie gmina Tuczę-
py”, dofinansowanego ze środków 
wspólnotowych UE,

- wprowadzenia regulaminu ko-
rzystania z placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Łubnice.

Odrzucona została zmiana 
uchwały nr XX/90/16 Rady Gmi-
ny Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łubnice oraz w spra-
wie zmiany uchwały nr XX/91/16 
Rady Gminy Łubnie z dnia 22 lipca 
2016 r. w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów.

Interpelacji i wniosków nie zgło-
szono. 

Szczegółowy protokół z poszcze-
gólnych obrad Rady Gminy Łubnice 
dostępny jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Łubnice lub w Biurze Rady Gminy.

Henryka Rogala, Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

ZDALNA SZKOŁA+ 
– KOLEJNA POMOC DLA UCZNIÓW NASZEJ GMINY

Gmina Łubnice po raz kolejny uzyska-
ła środki na zakup laptopów w związku z 
realizacją projektu grantowego pn. „zdal-
na Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej". W ramach grantu 
Gmina Łubnice otrzymała 55 000,00 zł 
pomocy na walkę z wykluczeniem cyfro-
wym wśród uczniów.

Wysokość grantu została określo-
na podobnie jak w przypadku po-
przedniego programu „Zdalna Szko-
ła”. Głównym kryterium przydziału 
grantu dla jednostek samorządu tery-
torialnego była liczba uczniów w tym 
przypadku, pochodzących z rodzin 
wielodzietnych. Ze środków otrzyma-
nego grantu zakupiono 17 laptopów 
wraz z oprogramowaniem oraz 1 ta-
blet.

W lipcu br. w Urzędzie Gminy 
Łubnice podpisano kolejne umowy w 
sprawie użyczenia sprzętu kompute-
rowego szkołom. Umowę podpisali: 
Wójt Gminy Łubnice Anna Grajko, 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Budziskach Agnieszka Telka, 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Gacach Słupieckich Teresa Bi-
gos, Dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Wilkowej Beata Szczęsna 
oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Wojciecha Skuzy w Łub-
nicach Teresa Komasara.

Zakupiony sprzęt zostanie udo-
stępniony przez dyrektorów wśród 
uczniów z rodzin wielodzietnych. 
W razie ponownego nałożenia ob-

ostrzeń w związku ze stanem epi-
demicznym w Polsce, urządzenia 
pozwolą na sprawne zrealizowanie 
podstawy programowej w nadcho-
dzącym roku szkolnym, w przypadku 
konieczności nauki zdalnej. 

Zakup sprzętu został sfinansowa-
ny w 100% 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-
kich przepustowościach”. 

Ewelina Imiołek
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Z URZĘDU...

MODERNIZACJA PODŁOGI 
W CENTRUM KULTURY

POŻYCZKA 
DŁUGOTERMINOWA 

INFORMACJA O PLANOWANYM 
NABORZE GRANTOWYM

Z końcem sierpnia br. w Centrum Kul-
tury rozpoczęto modernizację podłogi w 
sali widowiskowej i szkoleniowej. Prace 
remontowe obejmowały cyklinowanie, 
lakierowanie i wymianę listew przyścien-
nych. 

Głównym założeniem była po-
prawa estetyki i bezpieczeństwa użyt-
kowników, w szczególności dzieci 
uczęszczających na zajęcia taneczne i 
sportowe. 

Podłoga sal była zniszczona w wy-

W związku z realizacją zada-
nia: „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami, pom-
powniami ścieków ich zasilaniem 
energetycznym dla miejscowości 
Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, 
Grabowa, Przeczów, Łyczba, Be-
szowa, Orzelec Mały, Łubnice, 
Orzelec Duży - ETAP II zlewnia 
Łubnice”, Gmina Łubnice w dniu 
28 września br. podpisała umowę 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach w kwocie 
3.042.731,38 zł. 

Źródłem spłaty zaciągniętej po-
życzki oraz koszów pożyczki będą 
dochody własne Gminy Łubnice. 
Spłata pożyczki następować bę-
dzie w latach 2022-2031.

Zgodnie z postanowieniami 
programu priorytetowego, z które-
go pochodzi dofinansowanie po-
życzka podlega umorzeniu do 50% 
jej wartości.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek

Szanowni Państwo, zgodnie z aktu-
alnym harmonogramem planowanych 
do ogłoszenia naborów, w IV kwartale 
2020 r. zostanie ogłoszony konkurs gran-
towy pn. „NGO dla mieszkańców”.

Budżet naboru grantowego to 165 
000,00 zł (41 250,00 €). Intensyw-
ność wsparcia w ramach grantu wy-
niesie 100%. Wartość maksymalna 
i minimalna grantu 10 000,00 – 25 
000,00 zł. 

Beneficjentami projektu grantowe-
go będą osoby prawne (stowarzysze-
nia) z wykluczeniem prowadzących 
działalność gospodarczą oraz JSFP .

Finansowane będą operację, któ-
rych celem będzie:

• Konferencja, szkolenie, warsz-
tat, spotkanie, festyn, akcja społecz-
na, impreza, wyjazd studyjny itp.,

• Wzmocnienie kapitału społecz-
nego

• Zachowanie dziedzictwa lokal-
nego

• Promowanie obszaru objętego 

LSR, w tym produktów lub usług lo-
kalnych

• Zakup rzeczy i środków trwałych 
stanowi nie więcej niż 40% kosztów.

Zachęcamy stowarzyszenia z gmin 
Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec 
i Rytwiany do wzięcia udziału w na-
borze grantowym.

Szczegółowych informacji udziela-
ją pracownicy biura LGD – Dorzecze 
Wisły pod nr tel. 15 8650 216 lub 
za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej biuro@dorzeczewisly.pl.

LGD – Dorzecze Wisły 

niku intensywnego użytkowania przez 
10 lat, modernizacja sprawiła, że jest 
czysto, jasno i przyjemnie. 

Koszt całkowity to 29 552,00 zł. 
Udało się to dzięki środkom zaoszczę-
dzonym w wyniku nieodbytych imprez 
plenerowych z powodu COVIT-19. 

Wykonawca to Zakład Remontowo 
– Budowlany „ROB-BUD” Robert Pie-
tryka, Słupia. 

Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

Z OBRAD RADY SPOŁECZNEJ 
PRZY STASZOWSKIM SZPITALU

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Posiedzenie odbyło się w dniu 8 lipca 
br., i było poświęcone głównie wyrażeniu 
opinii dotyczącej: realizacji planu finan-
sowego i inwestycyjnego za 2019 rok, 
planu finansowego i inwestycyjnego na 
2020 rok, jak również wyrażeniu opinii w 
sprawie przyjęcia darowizny oraz zakupu 
aparatury i sprzętu medycznego.

Rok 2019 został zamknięty wy-
nikiem finansowym w kwocie 80 
tys. zł zysku i upłynął pod znakiem 
realizacji znaczących wielomiliono-
wych inwestycji, m.in. oddaniem do 
użytku dobudowanego 5-piętrowego 
bloku, co umożliwiło, oprócz otwar-
cia nowoczesnego Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego oraz Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

utworzenie 22 izolatek dla pacjentów 
podejrzanych o nosicielstwo wirusa 
COVID-19. W dalszej dyskusji Rada 
Społeczna przy Samodzielnym Pu-
blicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Staszowie pozytywnie 
zaopiniowała plan finansowy i inwe-
stycyjny szpitala na 2020 rok.

Dyr. Paweł Wojtasik poinformo-
wał o otrzymanych przez Oddział 
Otorynolaryngologiczny darowizny 
w postaci sprzętu: otoreadu z zesta-
wem komputerowym za 27 tys. 896 

zł i systemu ABR z zestawem kompu-
terowym za 50 tys. 221 zł. Ponadto 
szpital planuje zakupić: myjnię de-
zynfektor za 20 tys. 640 zł, komorę 
laminarną za 23 tys. 985 zł i komorę 
dezynfekcyjną za 40 tys. 510 zł.

W ostatnim punkcie posiedzenia 
wyrażono zgodę na zbycie w pełni 
zamortyzowanej spalarki odpadów 
medycznych, a także omówiono aktu-
alny stan udzielania przez staszowski 
szpital usług i porad medycznych.

Źródło: www.staszowski.eu

Podstawowym kanałem przekazywania informacji jest samospis internetowy. Aplikacja do samospisu jest dostępna od 1 wrze-
śnia na stronie spisrolny.gov.pl i będzie aktywna przez cały okres trwania PSR czyli do 30 listopada.

Samodzielnie mogą spisać się 
także osoby, które nie posiadają 
urządzenia lub dostępu do interne-
tu. Z myślą o nich przygotowaliśmy 
odpowiednie stanowisko w naszym 
Urzędzie Gminy. W tym punkcie od 
początku września będzie można 
skorzystać nie tylko z komputera 
z dostępem do internetu, ale rów-
nież z fachowej pomoc przeszkolo-
nych osób.

Dodatkowo wdrożono metody 
pomocnicze:

- od 16 września wywiady te-
lefoniczne przeprowadzane przez 
rachmistrzów telefonicznych  
(pracowników Urzędu Statystyczne-
go w Kielcach),

- od 1 października wywia-
dy bezpośrednie przeprowadzane 
przez rachmistrzów terenowych, 

których w naszym województwie bę-
dzie 345.

Należy pamiętać że, użytkow-
nik gospodarstwa rolnego, który 
nie dokonał samospisu, nie będzie 
mógł odmówić udzielenia odpowie-
dzi rachmistrzowi, który się z nim 

skontaktuje bezpośrednio lub tele-
fonicznie.

Od 17 sierpnia ruszyła specjalna 
infolinia 22 279 99 99 wew.1, kon-
sultanci infolinii spisowej odpowie-
dzą na wszystkie pytania związane 
ze spisem rolnym.
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ŻYCIE BEZ CUKRZYCY 

Z URZĘDU...

Drodzy mieszkańcy, Wybierzcie 
życie bez cukrzycy! Nasza Gmina 
aktywnie przyłączyła się do wspar-
cia w projekcie pn.: Regionalny Pro-
gram Zdrowotny w zakresie zapo-
biegania i wczesnego wykrywania 
cukrzycy typu drugiego.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która 
dotyka coraz szerszą część społeczeń-
stwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 
miliony osób, a liczba ta stale rośnie. 
Według Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych 
lat będzie ona jedną z głównych przy-
czyn zgonów populacji ludzkiej. Po-
głębiający się problem jest wynikiem 
wielu składowych, przede wszystkim 
nadwagi, niewystarczającej aktywności 
fizycznej oraz złych nawyków żywienio-
wych. Według danych publikowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na 
podstawie publikacji poszczególnych 
UW) wyraźnie widać, że w wojewódz-
twie świętokrzyskim, szybciej niż na tle 
Polski, rośnie liczba osób chorujących 
na cukrzycę typu 2, oraz osób obar-
czonych ryzykiem zachorowania na to 
schorzenie.

Wychodząc na przeciw problemo-
wi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. reali-
zuje projekt pn. „Regionalny Program 
Zdrowotny w zakresie zapobiegania i 
wczesnego wykrywania cukrzycy typu 
drugiego” współfinansowane ze środ-
ków Funduszy Europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020. Celem głów-
nym programu jest ochrona zdrowia 
oraz poprawa świadomości w zakresie 
profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyło-
ści wśród mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego poprzez przeprowa-
dzenie interwencji edukacyjno-zdro-
wotnej do 2020 roku w grupie osób w 
wieku 45-64 lat.

Program badań przesiewowych 
oraz późniejsze etapy to największe 
tego typu przedsięwzięcie w Polsce i 
jedno z większych realizowanych w Eu-
ropie. W pierwszym etapie planowane 
jest dotarcie do grupy aż 241 680 osób 
w wieku 45-64 lat stanowiących około 
70% całej populacji województwa.

Zdrowie i życie mieszkańców wo-
jewództwa świętokrzyskiego to nasz 
wspólny priorytet, dlatego zdecydowa-
liśmy się dołączyć do działań zachęca-
jących mieszkańców naszej Gminy do 
wzięcia udziału w projekcie. W pierw-
szym etapie realizowane są badania 

przesiewowe polegające na wywiadzie 
kwestionariuszowym (formularz FIND 
RISK). Ważne jest, aby podczas wywia-
du udzielić rzetelnych informacji, gdyż 
na jego podstawie określane jest ryzy-
ko zachorowania na cukrzycę typu 2. 
To szybkie działanie nie zajmie więcej 
niż 2 minuty a może zmienić mieć wy-
mierny wpływ na jakość dalszego ży-
cia. W kolejnych etapach prowadzone 
będą badania medyczne, konsultacje 
dietetyczne oraz indywidualne, a także 
grupowe zajęcia z trenerem/fizjotera-
peutą. Wszystkie działania, w ramach 
projektu, kierowane do mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego są i 
będą całkowicie bezpłatne.

Chcąc zapewnić możliwość wy-
pełnienia formularza FIND RISK przez 
wszystkich mieszkańców naszej gminy 

opracowaliśmy kilka wariantów:
- wypełnienie kwestionariusza na 

stronie internetowej projektu www.bez-
cukrzycy.uzdrowiskobusko.pl,

- bezpłatna infolinia telefoniczna 
obsługująca projekt – 41 375 72 06,

- pobranie kwestionariusza w bu-
dynku Gminy, wypełnienie, a następnie 
wrzucenie go do urny w miejscu pobra-
nia. 

Obecnie w programie TVP Info, Ra-
dio Kielce, Radio EM oraz materiałach 
dystrybuowanych przez Echo Święto-
krzyskie są emitowane informacje o 
tym projekcie. Na terenie naszej gminy 
dystrybuowane są plakaty, ulotki, a tak-
że działania telekomunikacyjne.

Wybierz życie bez cukrzycy i włącz 
się w walkę o zdrowie.

Źródło: www.lubnice.eu
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Z URZĘDU...

KOŁO ARIMR 
- W SERCU WSI 

KGW!!! Zapraszamy Was do udziału! Z ol-
brzymią przyjemnością informujemy, że dyrek-
tor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Kielcach Józef Cepil ogłasza konkurs 
dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Korzystasz z pomocy finansowej z ARiMR? Nagraj 
krótki film i pokaż, co można zrobić za te pieniądze-
!Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej 
działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokal-
nych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla 
KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej po-
mocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych 
organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze 
KGW. W Konkursie przewidziano oczywiście na-
grody rzeczowe. Nagrodzimy kreatywność i jakość. 
Czekają bardzo atrakcyjne nagrody! I miejsce warte 
będzie 2000 zł, II miejsce – 1200, III - 800 zł. Miło 
nam poinformować Państwa, że patronat nad Kon-
kursem objął prezes ARiMR Tomasz Nowakowski. 

Regulamin i dokumenty do pobrania na stronie: 
www.arimr.gov.pl.

Życzymy Powodzenia!!!
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Z ŻYCIA GMINY

„WSPÓLNE DZIAŁANIA 
ŁĄCZĄ POKOLENIA„

6 września br. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Beszowej zakończy-
ło realizację projektu pod nazwą: 
„Wspólne działania łączą poko-
lenia”. 

Projekt był realizowany w trzech 
etapach, dwa pierwsze etapy pro-
jektu to były warsztaty. Pierwsze 
warsztaty zostały zorganizowane w 
dniu 12 sierpnia pod nazwą "Ro-
bótkowe spotkanie pokoleń przy 
pączusiu”. Na spotkaniu była moż-
liwość zapoznania się z podstawo-
wymi zasadami szydełkowania, ro-
bieniu na drutach oraz haftowaniu 
metodą krzyżykową, którą pokazy-
wały i tłumaczyły przedstawicielki 
Koła Gospodyń Wiejskich w Beszo-
wej. Było bardzo przyjemnie, a w 
przerwie można było zasmakować 
ciastek i pączków upieczonych przez 
gospodynie, oraz napić się kawy czy 
herbaty. Drugie warsztaty odbyły się 
4 września pod nazwą "Pokolenio-
we gotowanie miejscowych i re-
gionalnych potraw." Gospodynie i 
mieszkańcy gotowali potrawy, które 
potem zostały wykorzystane w reali-
zacji trzeciego etapu projektu czyli 
"Pikniku Rodzinnego". Było bardzo 
sympatycznie i wesoło, a gotowane 
potrawy zostały zapisane w publika-
cji „Beszowskie smaki”.

„Piknik rodzinny” odbył się 6 
września przy świetlicy w budynku 
OSP w Beszowej. Było dużo zabaw 
dla dzieci i dorosłych, którą prowa-
dziło Mobilne Centrum Animacyjne 
Puchatek. Porządku i bezpieczeń-
stwa w związku z sytuacją epide-
miologiczną pilnowali strażacy 
OSP w Beszowej za co serdecznie 
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Z ŻYCIA GMINY

dziękujemy. Wspólnie bawiono się, 
oraz smakowano potrawy przygo-
towane przez Gospodynie, była 
wata cukrowa i popcorn, a wszystko 
to było możliwe dzięki konkurso-
wi grantowemu „Działaj Lokalnie”. 
Działaj Lokalnie to program Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii i sieć ośrodków 
Działaj Lokalnie - w powiecie sta-
szowskim Fundacja FARMa. Stałymi 
partnerami programu są gmina: 
Łubnice, Rytwiany, miasto i gmina 
Szydłów, gmina Bogoria, Starostwo 
Powiatowe w Staszowie, Nadleśnic-
two Staszów, Huta Szkła Gospodar-
czego Tadeusz Wrześniak, Firma 
Budowlana RAF BUD Rafał Wyka.

Naszym patronem medialnym 
jest Radio Leliwa.

KGW Beszowianie
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SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

Przedmiot Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Gacach Słupieckich 

%

Gmina 
%

Powiat 
staszowski

%

Województwo 
świętokrzyskie 

%

Kraj 
%

Język polski 6 63 58 59 59

Matematyka 58 50 45 46 46

Język angielski 48 46 50 52 54

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 

odbył się w innym terminie, niż pierwotnie założyła Cen-
tralna Komisja Egzaminacyjna. Pandemia koronawirusa 
sprawiła, że niemal od połowy marca nauka w szkole 
była prowadzona zdalnie. Niejasne też było, czy egza-
min dla uczniów klasy ósmej w ogóle będzie możliwy do 
przeprowadzenia. W końcu ogłoszono nowy termin egza-
minu ósmoklasisty. W trosce o bezpieczeństwo zdających 
zmodyfikowano też procedury przeprowadzenia tego eg-
zaminu tak, aby odbył się on z zachowaniem wymogów 
sanitarnych. 

Ostatecznie egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 
od 16 do 18 czerwca 2020 r. Uczniowie rozwiązywali testy 
kolejno z języka polskiego, matematyki oraz języka an-
gielskiego. Mimo że uczniowie klasy ósmej musieli ostat-
nie miesiące przygotowywać się do tego ważnego dla nich 
egzaminu podczas nauki zdalnej oraz w niepewności, kie-
dy się on odbędzie, w sytuacji nowej i nieznanej jaką jest 
pandemia, osiągnęli bardzo dobre wyniki. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gacach Słupieckich w procentach:

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpiło 
31 lipca 2020 r. Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły, 
aby odebrać odpowiednie zaświadczenia. Następnie do-
starczali je do wybranych przez siebie szkół ponadpod-
stawowych. Wysokie wyniki, jakie uzyskali ósmoklasiści, 
pozwoliły im kontynuować naukę zgodnie ze swoimi wy-
borami. Pozwoliły im też uwierzyć w siebie, w sens swojej 
pracy, a także w to, że możemy zrobić wiele nawet wtedy, 
gdy warunki, w jakich pracujemy, zmieniają się niespo-
dziewanie i niekoniecznie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. 

Renata Domagała

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
Po raz 27 pod hasłem „Plastik? Rezygnuję, Reduku-

ję, Segreguję” ruszyła ogólnopolska akcja "Sprzątania 
Świata". W związku z pandemią COVID-19 tegorocz-
na akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich z uwagi 
na panujące wytyczne co do zgromadzeń grupowych, jak 
i obostrzenia z tym związane. Mimo to nie może-
my zapomnieć o tym, że Ziemia to nasz wspól-
ny dom, o który powinniśmy wszyscy bez wyjątku 
dbać. Dlatego 16 września zaopatrzeni w rękawice 
i worki na śmieci uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gacach Słupieckich wraz z nauczycielami ruszyli posprzątać 
najbliższe otoczenie. 

Uczniowie klas I-III posprzątali teren należący do szkoły, 
natomiast z klas IV-VIII, podzieleni na grupy wraz z opieku-
nami udali się na dłuższe wyprawy. 

Udział w akcji jest dla uczniów lekcją ekologii. Uczy od-
powiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta 
do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania 
zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. 
Dzieci bardzo zaangażowały się w tę akcję i starały się su-
miennie wykonać swoje zadanie. Poprzez udział w takich 
akcjach rozwijamy w dzieciach potrzebę dbania o przyrodę, 
aby mogły korzystać z jej uroków. 

Beata Wach
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

CZYTANIE DOBRYCH KSIĄŻEK JEST NICZYM 
ROZMOWA Z NAJWSPANIALSZYMI LUDŹMI 

Kartezjusz
Narodowy Pro-

gram Rozwoju Czy-
telnictwa, realizowany 
w latach 2016-2020, 
wspiera organy pro-

wadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i czy-
telnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw-
niczych.

Miło nam poinformować, że w czerwcu tego roku po 
raz kolejny biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Łubnicach otrzymała wsparcie z NPRC i Urzędu Gminy 
w Łubnicach, tym razem na zakup książek dla młodszych 
czytelników (w 2016 roku uzyskaliśmy dotację na zakup 
książek dla gimnazjum). Tym razem konsultacje ze środo-
wiskiem szkolnym nie były proste ze względu na zdalne 
nauczanie, ale nowoczesne technologie pozwoliły wspól-
nie z uczniami, nauczycielami i Radą Rodziców wybrać 
wartościowe pozycje. Za kwotę 5 tys. zł kupiliśmy 264 
książki. Są wśród nich lektury szkolne, ale największym 
zainteresowaniem cieszą się oczywiście nowości. Kupili-
śmy także książki poruszające problemy integracji, tole-
rancji, wyrozumiałości i pomocy innym oraz uczące ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach. Z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Dzięki dotacji nasz księgozbiór wzbogacił się o nowo-
ści, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom naszych 
uczniów, co wpływa na znaczny wzrost czytelnictwa wśród 
dzieci. Pięknie wydane książki przyciągają uczniów, a bi-
blioteka jest dla nich atrakcyjnym miejscem. Pozwoli to 
również na realizację wielu działań promujących czytel-
nictwo. Lista nowości znajduje się na facebooku szkolnej 
biblioteki – Biblioteka PSP w Łubnicach. Zapraszamy!

Joanna Kotlarz 

„WSZĘDZIE MALINY, MALINY, MALINY…” NARODO-
WE CZYTANIE W PSP W ŁUBNICACH

Narodowe Czytanie to cykl ogólnopolskich spotkań i 
wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. 

Tegoroczną książką, dziewiątej już odsłony Narodowego 
Czytania, był utwór Juliusza Słowackiego „Balladyna” . 
Jest to lektura szkolna, dlatego uczniowie klas VII i VIII 
przyłączyli się do akcji. 11 września przy pięknej pogo-
dzie spotkaliśmy się na boisku szkolnym, by zaprezento-
wać fragmenty dzieła Słowackiego. Szkoła otrzymała pie-
czątkę z logo akcji Narodowego Czytania. Egzemplarze 
szkolnej lektury oraz uczniowskie zeszyty zostały nią opie-
czętowane- na pamiątkę.

Joanna Kotlarz

WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, 
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Wrzesień jest niezwykłym miesiącem dla przedszko-
laków, to czas adaptacji i trudnych dni. Jednakże robi-
my wszystko, by umilić i stworzyć cudowne warunki do 
zabawy. Wspaniałą okazją do integracji grupy był Dzień 
Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka. W te dni nie mogło 
zabraknąć atrakcji, tym bardziej, że pogoda dopisywała 
znakomicie. Przedszkolaki mogły spędzić swój dzień na 
świeżym powietrzu bawiąc się wśród ogromnych baniek 

mydlanych i tańcząc  do wyszukanych piosenek, przygo-
towanych specjalnie na ten dzień. Dla małych artystów 
przygotowana była folia do malowania farbami, na któ-
rej powstawały cudowne arcydzieła. Natomiast zapale-
ni sportowcy mogli pokonywać tor przeszkód pokazując 
swoje umiejętności fizyczne. Przyszedł również moment, 
kiedy przedszkolaki musieli odpocząć. Był to czas na czy-
tanie pod chmurką, towarzyszyły nam niezwykłe „Przygo-
dy Koziołka Matołka”.

30 września obchodziliśmy wśród najmłodszych Dzień 

EDUKACJA
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Chłopaka. Ten dzień należał do małych detektywów, 
którzy musieli odgadnąć mnóstwo ciekawych zagadek i 
pokazać swoje umiejętności detektywistyczne, aby zaim-
ponować swoim koleżankom. W poszukiwaniu odpowie-
dzi brały udział wszystkie przedszkolaki, bawiąc się przy 
tym znakomicie. Dziewczynki w dowód uznania wręczyły 
chłopakom fantastyczne medale i dyplomy „Wyjątkowe-
go Chłopca”, a następnie wspólnie pozowali do zdjęć 
dumni i szczęśliwi. Czekamy na kolejne wyjątkowe dni….

Alicja Śmiszek

JAK DZIEŃ CHŁOPAKA TO TYLKO NA POLIGONIE
W tym roku obchody Dnia Chłopaka okazały się wy-

strzałowe. Nic nie było w stanie zepsuć naszych planów. 
Nawet padający deszcz nie przeszkodził w świetnej za-
bawie. Przeżyliśmy niezapomniane chwile na polu bitwy 
i w okopach wśród świstających kul, oczywiście wypeł-
nionych farbami.

Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i 
wykazali się niesamowitymi umiejętnościami i niezwykłą 
sprawnością fizyczną.

Naszą ulubioną zabawą okazała się walka o do-
minację, choć nie ukrywam, że stopień trudności rósł z 
minuty na minutę współmiernie do zaangażowania za-
wodników.

Na koniec, pomimo kilku siniaków, usiedliśmy wszy-
scy przy ognisku, by ogrzać siebie ostudzić nieco emocje 
i zjeść pieczoną kiełbaskę.

Paintball okazał się strzałem w 10!
Anna Nowakowska - Gromny

DO PUSTELNI ZŁOTEGO LASU
Wrzesień podarował nam piękną pogodę, którą po-

stanowiliśmy wykorzystać jak najlepiej.
24 września o godzinie 11.00 uczniowie klas VII i VIII 

wyruszyli na wycieczkę rowerową do odległej o 25 km 
Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Jechaliśmy otoczeni niesamowitą jesienną przyrodą, 
okraszoną mocnymi promieniami słońca. Na miejsce 
dotarliśmy po dwóch godzinach, co więcej bez żadnych 
oznak zmęczenia.

Urzeczeni niesamowitą atmosferą Pustelni, podziwiali-
śmy zabytkowy klasztor wraz z zabudowaniami i otacza-
jące go wspaniałe ogrody.

Aby starczyło sił na drogę powrotną upiekliśmy przy 
ognisku kiełbaski.

Zrelaksowani i zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrot-
ną, która również obfitowała w niespodzianki. Spędzili-

EDUKACJA
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śmy bowiem kilka chwil nad Zalewem w Połańcu, a będąc 
w okolicach rynku nie mogliśmy odmówić sobie pysznych 
lodów.

Nawet silny wiatr i ciemne chmury, które pojawiły się 
na koniec wyprawy nie zdołały zakłócić naszej radości i 
satysfakcji, bowiem suma przejechanych kilometrów oka-
zała się imponująca – 50! Brawo my!

Anna Nowakowska - Gromny

W DROGĘ PO KULTURĘ WYSOKA Z FUNDACJA PZU
W październiku rozpoczy-

namy realizacje projektu „W 
drogę po kulturę wysoka” 
dzięki Fundacji PZU.

Celem projektu jest zwięk-
szenie dostępu do kultury 

dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.
Uczestnicy poszerzą swoje doświadczenia osobiste 

w kontakcie ze sztuka poprzez zaplanowane działania. 
Wśród przedsięwzięć znajdą się przedstawienia teatralne, 
wystawy oraz warsztaty w ECB w Pacanowie. Odwiedzimy 
również krakowski teatr Groteska, tam oprócz spektaklu 
„Piękna i Bestia” poznamy za kulisami tajniki pracy aktor-
skiej. W kwietniu odwiedzimy Wrocław – Stolicę Kultury 
Europejskiej 2016 roku, z jego wspaniałą architekturą, 
rzeźbami, zabytkami. Swoje kroki skierujemy miedzy in-
nymi do Muzeum Pana Tadeusza, Centrum Sztuki WRO, 
Fontanny multimedialnej i do teatru.

Już niebawem – 30 października, zapraszamy wszyst-
kich miłośników Adama Mickiewicza na wieczór z Dziada-
mi do PSP w Budziskach. Gwarantujemy niezapomniane 
ważenia. 

Dziękujemy Fundacji PZU za otwarcie przed nami 
ogromnych drzwi do świata kultury.

Anna Nowakowska - Gromny

EDUKACJA
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14 lipca na placu przy Centrum 
Kultury w Łubnicach odbyły się 
warsztaty garncarskie tzw. „ba-
branie w glinie”.

Warsztaty te to znakomita ofer-
ta aktywnego i twórczego spędzania 
czasu. Adresowane są nie tylko do 
dzieci, ale także do osób dorosłych. 
Pozwalają na rozwijanie wyobraźni i 
twórcze myślenie. Ćwiczą koordyna-
cję wzrokowo-ruchową oraz uspraw-
niają mięśnie dłoni i palców, co 
znakomicie wpływa na rozwój umie-
jętności manualnych. Praca z gliną 
to także świetna zabawa i okazja do 
wyrażania siebie. Wycisza, uczy sku-
pienia i cierpliwości.

Na spotkaniu dzięki Panu Grzego-
rzowi Szymańskiemu z Ostoi Dwor-
skiej w Małogoszczy zarówno dzieci, 
jak i osoby dorosłe poznały podstawo-
we techniki tworzenia z gliny. Uczest-
nicy zapoznali się ze specyfiką gliny, 
jako materiału do tworzenia oraz z 
narzędziami, które wykorzystywane 
są w pracowni garncarskiej.

WARSZTATY GARNCARSKIE - 
„BABRANIE W GLINIE”

Celem warsztatów było m.in. wy-
konanie glinianego przedmiotu, mo-
gła to być ozdobna miska, dzban 
lub inne naczynie. Wszyscy z wielkim 

zapałem wzięli się do pracy. Pod ko-
niec zajęć każdy uczestnik warsztatów 
mógł zaprezentować swoje naczynie. 

Aneta Śmiszek

Moda na jazdę rowerem cieszy 
się coraz większą popularnością. 
5 sierpnia przy Centrum Kultury 
w Łubnicach odbył się egzamin 
na kartę rowerową. Do egzaminu 
przystąpiło 16 uczniów z terenu 
gminy Łubnice. O godz. 15.00 w 
sali widowiskowej odbył się eg-
zamin teoretyczny pod czujnym 
okiem Pani Renaty Wójtowicz. 

Egzamin teoretyczny obejmował 
sprawdzenie znajomości przepisów ru-
chu drogowego, znaków i sygnałów dro-
gowych oraz zasad bezpiecznego poru-
szania się po drogach. Po sprawdzeniu 
testu, wszyscy uczniowie zostali dopusz-
czeni do egzaminu praktycznego.

Egzamin ten odbył się w obecno-
ści funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu 

MODA NA ROWER
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„LETNIE CZYTANIE 
W ALTANIE”

Drogowego Komendy Powiatowej Po-
licji w Staszowie, dotyczył umiejętno-
ści jazdy na rowerze z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Uczniowie 
musieli wykazać się zarówno spraw-
nością fizyczną, jak i praktyczną 
znajomością przepisów ruchu drogo-
wego. Zadania wymagały dużej kon-
centracji uwagi i zachowania równo-
wagi.

Po zakończonym egzaminie ro-
werzyści udali się na rajd rowerowy, 
pokonując trasę około 10 kilometrów 
przez malownicze i urokliwe zakątki 
gminy. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczniom, którym udało się pomyślnie 
zdać egzamin uprawniający do poru-

szania się po drogach i życzymy bez-
piecznej jazdy!

Dziękujemy naszemu dzielnicowe-
mu st. asp. Damianowi Nowińskiemu 

za pomoc przy organizacji oraz dru-
hom z OSP Łubnice za zabezpiecze-
nie trasy rajdu. 

Aneta Śmiszek

30 lipca w wakacyjne popo-
łudnie na placu Centrum Kultu-
ry w Łubnicach zorganizowano 
plenerowe spotkanie z książką  
pt.” Letnie czytanie w altanie”. 

Mali i duzi czytelnicy wspól-
nie czytali zabawne wiersze Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima, które 
zabrały ich w cudowną podróż po 
świecie polskiej literatury dziecię-
cej. Czytanie przeplatało się z inny-
mi atrakcjami na przykład  można 
było zakręcić magicznym kołem i 
wylosować ciekawe zadanie, pyta-
nie lub nagrodę. Na placu zorga-
nizowano również liczne konkursy 
sprawnościowe i zabawy. Był też te-
atrzyk. Dzieci chętnie wzięły udział 
w inscenizacji wiersza  Jana Brze-
chwy pt.”Rzepka”.W spotkaniu go-
ścinnie  brały udział panie z Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, które przeprowadziły z dzieć-
mi pogadankę o zagrożeniach i 
bezpieczeństwie na wsi, na koniec 
każde dziecko za prawidłowo roz-
wiązaną krzyżówkę otrzymało na-
grodę. „Letnie czytanie w altanie” 
przybliżyło dzieciom bogatą  twór-
czość naszych polskich klasyków, 

zachęciło dzieci do czytania ksią-
żek i odwiedzania biblioteki, a tak-
że mamy nadzieję, zainspirowało 

do aktywnego spędzania wolnego 
czasu.

Ewa Murdza

KULTURA
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„ŁUBNICE MIĘDZY 
WIERSZAMI”

Centrum Kultury w Łubnicach 
zaprasza do zapoznania się z naj-
nowszym albumem promocyjnym 
„Łubnice między wierszami”. 

Zaprezentowane w niniejszym 
albumie wiersze to zbiór refleksji 
Krzysztofa Janczyka, mieszkańca 
Łubnic, miłośnika piękna natury, oso-
by o dobrym sercu i dużym poczuciu 
humoru.

Powstały album ukazuje najcie-
kawsze miejsca Łubnic i ich okolic, 
promując poezję oraz przyrodnicze, 
krajobrazowe i kulturowe walory 
gminy. 

Publikacja dostępna jest w Biblio-

tece Gminnej, a my już dziś serdecz-
nie zapraszamy na spotkanie autor-
skie pana Krzysztofa, które odbędzie 
się 24 października br. w Centrum 
Kultury. 

Aneta Śmiszek

KULTURA
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PAMIĘCI 
JANA KOSTERY

O JANKU 

Dobrym człowiekiem był każdy 
przyzna,
kochał tradycję, folklor tej ziemi.
Tu była jego Mała Ojczyzna,
najlepiej czuł się między swoimi .

Umiał zjednywać ludzi do siebie,
robić dla innych wciąż mu się 
chciało.
Wspierał tych którzy byli w potrze-
bie
i dla kultury zrobił nie mało.

Zawsze życzliwy z dłonią pomoc-
ną,
do każdej pracy ty miałeś chęci.
Z folklorem Łubnic związany moc-
no,
na zawsze będziesz w naszej pa-
mięci.

Krzysztof Janczyk

„Pierwszego kierownika Świetlicy 
Gromadzkiej w Łubnicach i powstałego 
później Wiejskiego Domu Kultury w Łub-
nicach w latach 1956-1979.

Dzięki Jego determinacji zacho-
waliśmy tradycję naszego regionu.

Potrafił skupić wokół siebie wielu 
ludzi podobnie jak on kochających 
kulturę ludową.

Janek, jak go tutaj powszechnie 
nazywano, stworzył fundament, na 
którym mogło powstać Centrum Kul-
tury”.

To słowa umieszczone na tablicy, 
która 13 września zawisła na budyn-
ku Centrum Kultury w Łubnicach. 

Był to szczególny dzień dla wielu 
przybyłych na uroczystość gości, wie-
le z tych osób to członkowie zespołu 
ludowego prowadzonego przez Jana 
Kosterę. Ta tablica to również wyraz 
podziękowania dla nich wszystkich, 
za zaangażowanie się w rozwój kul-
tury ludowej i jej kultywowanie w tam-
tych czasach.

Pomysł uczczenia Jana od dłuższe-
go czasu pojawiał się w rozmowach 
ze starszymi mieszkańcami Łubnic, 
tak się stało, że w tym roku mógł mieć 
szczęśliwy finał.

Powstał wstępny projekt tablicy, po 
czym znaleźliśmy odpowiednią firmę 
„ART INFINITY” z Tomaszowa Ma-
zowieckiego, która sprostała naszym 
wymaganiom. Pieniądze potrzebne 
na wykonanie pojawiły się dość szyb-
ko z datków mieszkańców Łubnic 
oraz osób pamiętających działalność 
zespołu i Jana, każdy chciał mieć 
swój udział w tym projekcie.  

Przybyłych na odsłonięcie gości 
powitała nasza niezawodna kapela 
„Łubnicka nuta” pod kierownictwem 
Jarka Kobrynia. Symbolicznego od-
słonięcia tablicy dokonali najstarsi 

członkowie zespołu Wiktoria Kapel, 
Janina Gawior oraz Henryk Koma-
sara, po czym wszyscy zgromadzeni, 
mogli powspominać dawne dzieje, 
oglądając wystawę zdjęć z okresu 
świetności zespołu. 

Część artystyczną rozpoczął wy-
stęp Małgosi Hynek, która zaśpiewała 
dwa utwory, „Hej ode wsi do miasta” 
oraz „Hej od Łubnic jadę” wykonywa-
ne przez zespół Jana. 

W trakcie wspólnego biesiado-
wania nie zabrakło wspomnień i cie-
kawych opowieści jak to w tamtych 
czasach było. Usłyszeliśmy ciekawe 
wspomnienia Pani Grażyny Sołtyk z 
pobytu zespołu w stolicy, na central-
nych dożynkach w 1961 roku oraz z 
przedstawień, jakie były wystawiane 
przez grupę teatralną. Wspólne spo-
tkanie po latach członków zespołu nie 
mogło się zakończyć inaczej, oczywi-

ście wspólnym śpiewem.
Chciałem serdecznie podzięko-

wać osobom, które przyczyniły się do 
niedzielnego wydarzenia.

Pokazaliśmy, że razem możemy 
wiele zdziałać. Ufundowaliśmy tabli-
cę, spędziliśmy wspaniałe popołudnie 
pełne wspomnień w radosnej atmos-
ferze.

Nie wszyscy mogli dotrzeć, to 
oczywiste, ale jeszcze raz wszystkim 
zaangażowanym   serdecznie dzięku-
je za pomoc i obecność. 

Mariusz Bolon
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„MAŁA KSIĄŻKA 
- WIELKI CZŁOWIEK” 

Gminna Biblioteka w Łubnicach za-
prasza dzieci w wieku przedszkolnym do 
udziału w nowej edycji projektu „Mala 
książka wielki człowiek”.

Jest to wspaniała akcja promują-
ca czytelnictwo, która pozwala dziec-
ku na wyruszenie w podróż pełną 
magicznych miejsc i przygód oraz zy-
skanie nowych przyjaciół. To podróż 
pełna zachwytów oraz odkrywania 
świata. To wyprawa w głąb swoich 
zainteresowań i dziecięcych marzeń. 
Dzięki książce nasi młodzi czytelni-
cy mogą przenieść się do krain, o 
których nawet nie śnili. Po raz trzeci 
nasza biblioteka bierze udział w tej 
podróży.

Od 2018 r. projekt jest realizowa-
ny przez Instytutu Książki w ramach 
ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytelnictwo „Mała Książka – wielki 
człowiek” we współpracy bibliote-
kami publicznymi. Każde dziecko w 
wieku przedszkolnym, które odwiedzi 
bibliotekę biorącą udział w projekcie, 
otrzyma Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończo-
ną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a 
po zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze zain-
teresowania. Wyprawka Czytelnicza 
składa się z książki pt.” Pierwsze czy-
tanki dla...” Jest to starannie dobrany 
zestaw utworów wybitnych polskich 
poetów i pisarzy dziecięcych, w któ-
ry przeczytamy zarówno pozycje kla-
syczne, jak i współczesne.

W Wyprawce znajdą coś dla sie-
bie także rodzice – przygotowana 

dla nich broszura informacyjna przy-
pomni o korzyściach wynikających 
z czytania dzieciom oraz podpowie, 
skąd czerpać nowe inspiracje czy-
telnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego. Projekt realizowany jest 
w ramach ogólnopolskiej kampa-
nii promującej czytanie generacyjne 
„Mała książka – wielki człowiek”.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu 
rodziców i bibliotekarzy projekt Insty-
tutu Książki przynosi widoczne efekty. 
To nie tylko liczba założonych nowych 
kart czytelniczych (w ubiegłym roku 
nowi czytelnicy, którzy po raz pierw-
szy odwiedzili bibliotekę i zapisali się 
do niej, stanowili aż 58% wszystkich 
dzieci biorących udział w akcji), ale 
również duży i pozytywny odzew ro-
dziców i przedszkolaków, dla których 
książki i biblioteki stały się najlepszy-
mi przyjaciółmi.

Efekty wspólnych działań skiero-
wanych w ostatnich latach do dzieci 
i ich opiekunów widać także w naj-
nowszych badaniach GUS poświę-
conych bibliotekom publicznym. W 
2017 roku dzieci do 12 roku życia 
stanowiły 18,06 % wszystkich czytel-

ników, w 2018 – 19,01%, a w 2019 
– 20,04 %. 

Mamy wielką nadzieję, że w tym 
roku jeszcze więcej przedszkolaków 
oraz ich rodziców zapała miłością do 
książek i czytania. Już dziś serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału jesie-
nią w projekcie Instytutu Książki. Wy-
starczy przyjść do biblioteki i zostać 
naszym czytelnikiem, by rozpocząć 
przygodę z magicznym światem ksią-
żek.

Ewa Murdza
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JESIENNE CZYTANIEUmberto Eco twierdził, że „kto czy-
ta książki, ten żyje podwójnie” i trudno 
się z tym nie zgodzić. Nikt nie traktuje 
czytania książek, jedynie jako sposobu 
na zabicie czasu. Gdy trafiasz na lektu-
rę odpowiadającą twoim gustom, zmę-
czenie odchodzi w niepamięć, czasem 
nawet na długie godziny, kolejne strony 
odrywają cię od problemów codzienno-
ści. 

Tyle się mówi o tym, że czytanie 
jest ważne i że nie ma złej pory na 
przyjemną lekturę. Rodzice znajdu-
ją czas, by czytać dzieciom, dorośli 
czasami bywa, że sami nie zabie-
rają do pasjonującej lektury, za to 
chętnie sięgają po pilota od tele-
wizora. Słowa nie zawsze przekła-
dają się na czyny, ale przecież jest 
wiele osób kochających czas, gdy w 
domu zapada cisza, a towarzystwo 
ciepłego koca i kubka herbaty pa-
suje do ciekawej książki idealnie. 
Aż grzech nie skorzystać. Książki 
nie tylko nie pozwalają zapomnieć 
poprawnej polszczyzny, ale posze-
rzają wiedzę, często mimochodem. 
Bogatsze słownictwo, dobrze spę-
dzony czas, to jedne z wielu zalet 
czytania książek. Czytając uczysz 
się skupienia, rozwijasz wyobraźnię, 
wrażliwość i doświadczasz relaksu, 
którego żaden program w telewizji 
ci nie zapewni. Książka jest dobra 
na wszystko. Dobra lektura zawsze 
sprawdzi się jako prezent na uro-
dziny, imieniny czy bez okazji. Żeby 
przeczytać coś fajnego nie trzeba 
kupować książek, wystarczy zostać 
czytelnikiem biblioteki i do woli czy-
tać, czytać i czytać...Gminna Biblio-
teka w Łubnicach w swoich zbiorach 
oferuje dla małego i dużego  boga-
ty wachlarz nowości, bestsellerów i 
nie tylko. Są jednak tytuły, po które 
warto sięgnąć z zamkniętymi ocza-
mi, bo te na pewno nie zawiodą:

Literatura dla dzieci:
„Zezia i Giler”- Agnieszka Chy-

lińska. Agnieszka Chylińska de-
biutuje literacko! Książka, o której 
wszyscy już mówili od kiedy Autorka 
ogłosiła, że ją pisze! W serwisach 
plotkarskich huczało... Autobiogra-
fia? Książka dla dzieci? A może po-
wieść? Teraz jest już jasne: „Zezia 
i Giler”, to książka dla dzieci, ale 
także dla rodziców. Poznajcie pery-
petie 8-letniej Zezi. Dowiedzcie się 
czemu jej młodszego brata nazywa-

ją Gilerem 
i kto to jest 
I D Ź S T Ą D. 
Zezia zdra-
dzi wam 
sekret na 
najfajniej-
szy na świe-
cie sposób 
ob ie ran ia 
z i e m n i a -
ków i pod-
powie jak 

sprawić, by w szufladzie rycerze 
walczyli ze smokami. Zacznijcie czy-
tać, a pokochacie rodzinę Zezików! 
Opowieść o ciepłej i dobrej rodzinie 
– niby zwyczajna, a jednak niezwy-
kle głęboka. Mądra, wzruszająca i 
zabawna. Dla dzieci i dorosłych.

„Dzień niegrzeczniucha”
- Justyna Bednarek, 
Marta Kurczewska. 

Dusia jest pewna, że dziś wypada 
Dzień Niegrzeczniucha! Tak po pro-
stu musi być, bo nawet mama jest 
naburmuszona, a w domu pojawia 
się tajemniczy piegowaty rudzie-
lec – wujek Kacper, który okropnie 
łobuzuje. Wypija Dusi jej ulubiony 
sok, chowa domownikom kapcie, 
a potem tłucze śliczny wazonik. Ale 
to jeszcze nie koniec – na ulicy ja-
kiś pan w żółtej furgonetce wymyśla 
tatusiowi od osłów, a w przedszkolu 
Patryk nazywa Monikę kapuścianą 
pupą. Wszyscy sobie dokuczają, a 
już najbardziej mama i jej piegowa-
ty kuzynek! Ale bez obaw! Psinek-
-Świnek i jego kolega Osioł Paten-
towany znajdą na to jakiś sposób! 

Powieść młodzieżowa:
„Dom soli i łez”- Erin A. Craig. 

W nad-
m o r s k i m 
p a ł a c u 
m i e s z k a 
dwanaśc ie 
sióstr. Nie 
jest tajem-
nicą, że 
w s z y s t k i e 
sąprzek lę -
t e…Kiedyś 
k ró lewsk ie 
sale pałacu 

tętniły odgłosami przyjęć i gwarem 
rozmów. W całymbudynku niósł 
się echem śmiech dwunastu pięk-
nych sióstr, które nie wiedziały,co 
to ból i rozpacz. Teraz w pustych 
pokojach gości jedynie samot-
ność, a ściany zamiastmuzyki słyszą 
płacz. Z królewskiego domu ule-
ciało wszelkie życie, a całą magię 
i piękno spowił mrok…Mimo żałoby 
w całym królestwie żyjące siostry wy-
mykają się nocami z domu, abytań-
czyć na tajemniczych balach. Anna-
leigh nie wie, czy powstrzymać bunt 
sióstr czy dać się ponieść własnym 
pragnieniom… Co, jeśli partnerem 
w tańcu okaże się zło? Czy dziew-
czyna złamie klątwę, czy to klątwa 
złamie ją? Wspaniała, przerażają-
ca opowieść inspirowana klasyczną 
baśnią braci Grimm, pełna mroku 
i cudowności nie z tego świata. Po-
znaj nadmorski świat soli i łez i prze-
konaj się, czy dobro zawsze musi 
wygrywać ze złem. Na podstawie 
tej książki powstanie serial wypro-
dukowany przez twórców Upiornych 
opowieści po zmroku. 

Powieść historyczna:
„Sieć ostatyni bastion SS”
- Boguslaw Wołoszański. 

O p a r -
ta na fak-
tach powieść 
B o g u s ł a w a 
W o ł o s z a ń -
skiego odkry-
wa mroczny 
świat walki 
wywiadów o 
h i t l e rowsk ie 
t a j e m n i c e 
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ukrywane w 
podziemiach 
zamków i 
betonowych 
s z to ln iach . 
Ci, którzy 
te tajemni-
ce posiedli, 
zatarli ślady 
i zniszczyli 
d o k u m e n -
ty uznając, 
że prawda 
może być 

zbyt szokująca. Ostatnie dni woj-
ny. Oficer polskiego wywiadu, Jan 
Tarnowski, który przez lata działał 
jako oficer Abwehry Martin Jorg, 
otrzymuje rozkaz przedostania się 
na Dolny Śląsk. Stamtąd napływa-
ją informacje o tajemniczych dzia-
łaniach organizacji "Der Spinne" 
("Pająk"), którą z rozkazu Heinricha 
Himmlera, szefa SS utworzył Otto 
Skorzeny. Do akcji przystępuje rów-
nież wywiad radziecki, który ma 
swój cel w penetrowaniu hitlerow-
skiego podziemia. Co będzie naj-
wyższą wygraną dla zwycięzcy tej 
walki: gigantyczne zasoby złota czy 
nieznana broń, a może…? 

Powieść obyczajowa:
„Królowa nocy”- Izabela Zawis. 

Ile zaryzykujesz, by poznać smak 
prawdziwej miłości? Oliwii, student-
ce trzeciego roku farmacji, kończą 
się pieniądze na studia. Musi szybko 
znaleźć dobrze płatną pracę, ina-
czej będzie musiała zrezygnować z 
dalszej nauki. Kiedy dowiaduje się, 
że jeden z ekskluzywnych klubów w 
Gliwicach poszukuje kelnerek, po-
stanawia zadzwonić i umówić się na 
rozmowę kwalifikacyjną. Spotkanie 
z właścicielem klubu natychmiast 
rozwiewa jej wątpliwości co do cha-
rakteru oferowanego zajęcia: by-
najmniej nie chodzi o podawanie 
gościom drinków… Dziewczyna nie 
ma zamiaru pracować jako stripti-
zerka, a jednak nie może przestać 
myśleć o mężczyźnie, który zaofe-
rował jej pracę. Co się wydarzy, 
gdy zdecyduje się podjąć ryzyko i 
postawić wszystko na jedną kartę? 
Elektryzująca, śmiało opowiedziana 
historia o miłości.

Powieść kryminalna:
„Dopóki śmierć nas nie rozłą-

czy”- Joann Chaney. 

Co zro-
bić, gdy masz 
dość życia w 
małżeństwie-
?„Moja żona! 
Ona chy-
ba nie żyje!” 
– Matt go-
rączkowo in-
formuje straż-
ników leśnych, 
że wraz z żoną 

Marie byli na pieszej wycieczce, kie-
dy doszło do jej upadku z urwiska 
do rwącej rzeki na dole. Akcja ra-
tunkowa kończy się fiaskiem – nikt 
nie mógł przeżyć czegoś takiego. 
Kolejny nieszczęśliwy wypadek. Czy 
jednak nie? Pierwsza żona Mat-
ta również zginęła w tajemniczych 
okolicznościach. Kiedy policja wy-
ciąga z rzeki ciało, Matt musi odpo-
wiedzieć na wiele niewygodnych py-
tań. Detektywi Loren i Spengler chcą 
się dowiedzieć, czy jest naprawdę 
pogrążonym w żałobie, dwukrot-
nie owdowiałym mężem, czy bez-
względnym mordercą. W trakcie 
śledztwa wyjdzie na jaw, że czasami 
miłość jest drapieżna, a uwolnić się 
od niej jest niezwykle trudno. 

„Grzechy ojców”- Ruth Rerndell. 

To była brutalna, okrutna zbrod-
nia, popełniona szesnaście lat 
temu…Po tym, jak zmasakrowano 
toporem bezradną staruszkę w jej 
własnym domu, Herbert Painter, złota 
rączka pani Primero, został osądzony 

i skazany. Nadinspektor Wexford jest 
pewien, że powieszono właściwego 
człowieka. Jednak wielebny Archery 
ma wątpliwości… ponieważ jego syn 
zamierza poślubić piękną, błyskotli-
wą córkę Paintera. Pomału, krok po 
kroku, zaczyna odkrywać tajemnice z 
przeszłości i dochodzi do konkluzji, że 
czasami zbrodnia rodzi zbrodnię… 
Mieszając się w życie świadków, któ-
rzy wiele lat temu byli przesłuchiwani 
w sprawie o morderstwo pani Prime-
ro, budzi coś więcej niż duchy prze-
szłości.

„Szóste piętro”- Alex Sinclair. 
S t r a c i ł a ś 

ją z oczu tylko 
na sekundę…
Totalnie pory-
wający thriller 
psychologicz-
ny .Erika Rice 
wjeżdża win-
dą na ostat-
nie piętro 
luksusowego 
wieżowca. W 

apartamencie z widokiem na Central 
Park mieszka jej były mąż. Ich córka 
Alice, pieszczotliwie zwana Królicz-
ką, zostawiła tam ulubioną zabawkę, 
którą chcą pilnie odebrać, zanim na 
zawsze wyjadą z Nowego Jorku - Eri-
ka już się może się doczekać, kiedy 
znajdzie się z dala od kontrolującego 
męża. Winda zatrzymuje się gwałtow-
nie między piętrami, gasną światła, 
drzwi się uchylają. Zanim mechanizm 
ponownie się uruchomi, czteroletnia 
Alice zdoła wydostać się przez szparę 
w drzwiach i wyjść na zewnątrz. Ale 
wtedy winda rusza ponownie i zjeż-
dża na parter… Kiedy Erika wróci 
na górę, po dziewczynce nie będzie 
ani śladu. Zrozpaczona matka roz-
poczyna desperackie poszukiwania 
dziewczynki w czternastopiętrowym 
wieżowcu, w którym nic nie jest ta-
kie, jakie się wydaje. Z czasem zdaje 
sobie sprawę, że mieszkańcy aparta-
mentowca, zamiast pomagać, okła-
mują ją, prowadząc mroczną grę, w 
której stawką jest życie jej córeczki. 
Czy czteroletnia dziewczynka może 
się rozpłynąć w powietrzu? 

Zapraszamy do biblioteki i życzy-
my ciekawej lektury. Biblioteka pra-
cuje w godzinach:  wtorek 13.00 – 
19:00, środa 8:30 – 15:30, czwartek 
8:30 – 15:30.

Ewa Murdza
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PORADY

Wkroczyliśmy w okres jesieni, a wraz z nią jak co roku poja-
wią się wzmożone zachorowania na grypę i przeziębienia. Wirusy 
wywołujące te choroby można załapać przez cały rok, ale sezon 
zachorowalności na grypę oraz przeziębienia rozpoczyna się w 
okresie jesienno-zimowym, zaś nasila się na początku roku ka-
lendarzowego w miesiącach styczeń-luty. W tym roku sytuację epi-
demiologiczną pogarsza rosnąca fala zakażeń spowodowanych 
koronawirusem SARS-CoV-2.W przypadku tych zakażeń wirusy do 
organizmu człowieka w większości dostają się poprzez drogę kro-
pelkową przez nos, usta i oczy, a podstawowe zasady zachowań 
profilaktycznych są takie same: utrzymanie dystansu społecznego, 
dezynfekcja/mycie rąk oraz zakładanie osłony nosa i ust. Stosując 
te zasady, zmniejszasz ryzyko zachorowania na przeziębienie, gry-
pę, COVID-19.

Dystans społeczny to niefarmaceutyczne działania podejmowa-
ne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 
Chodzi zwłaszcza o utrzymywanie fizycznego dystansu między ludź-
mi - odległość co najmniej 1,5 meta od innych; niedopuszczanie 
do spotkań w dużych grupach; ograniczanie czasu ekspozycji na 
patogeny; unikanie kontaktu z osobami chorymi, kaszlącymi czy 
kichającymi. Naukowcy informują, że w czasie kaszlu kichania czy 
krzyku wirusy potrafią przenosić się na odległość ponad dwóch 
metrów. W okolicznościach najwyższego ryzyka, czyli w pomiesz-
czeniach o słabej wentylacji, w dużym tłumie, przy wystawieniu 
się przez dłuższy czas na kontakt z wirusem i braku maseczek na 
twarzach obecnych osób, eksperci zalecają zachowanie odległości 
większej niż dwa metry. W sytuacji pandemii czy sezonu grypowe-
go zachowanie dystansu społecznego nie wystarczy aby zatrzymać 
transmisję chorobotwórczych wirusów. Odpowiednie mycie i dezyn-
fekcja rąk oraz przedmiotów użytkowych należą do podstawowych 
działań prewencyjnych w walce z wirusami, to prosty i skuteczny 
sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety czę-
sto jest bagatelizowany. Mycie rąk pozwala usunąć z powierzchni  
m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg 
groźnych chorób, jak choćby COVID-19 czy grypa. Jak myć ręce? 
Podstawowe zasady:

• myj ręce ok. 30 sekund przy pomocy ciepłej wody i mydła
• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o 

siebie rozprostowane dłonie
• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, 

grzbietów palców oraz okolic kciuków
• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha 

jednorazowym ręcznikiem
Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umy-

tymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, 
mogą znajdować się na nich liczne chorobotwórcze patogeny. Wy-
chodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ogra-
niczy kontakt z drobnoustrojami. W sytuacji, gdy dostęp do wody 
i mydła jest utrudniony, stosujemy środki do dezynfekcji rąk, na 

które zostało wydane odpowiednie pozwolenie Prezesa Urzędu Re-
jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych i znajdują się w wykazie. Wykaz ten, obejmujący mię-
dzy innymi produkty do dezynfekcji jest na bieżąco aktualizowany 
i dostępny pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/
produkty-biob%C3%B3jcze. Ponadto należy pamiętać, że oprócz 
produktów biobójczych zawartych w powyższym wykazie, na rynku 
dostępne są również środki do dezynfekcji skóry, które jako pro-
dukty lecznicze (leki) dostępne są tylko w aptekach. Trzeba zwró-
cić szczególną uwagę na stosowanie dopuszczonych środków i na 
bezpieczeństwo stosowania, gdyż mogą wywierać szkodliwe dzia-
łanie np. drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych. 
Należy regularnie myć i dezynfekować powierzchnie dotykowe, w 
tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, kasy fi-
skalne i terminale w sklepach - muszą być regularnie przecierane z 
użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Nie należy 
zapominać o systematycznym dezynfekowaniu telefonu i niekorzy-
staniu z niego podczas spożywania posiłków. Na powierzchni tele-
fonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze 
drobnoustroje, które usunąć należy przy pomocy wilgotnych chus-
teczek nasączonych środkiem dezynfekcyjnym. 

Stosowanie maseczek zasłaniających usta i nos jest skuteczną 
ochroną przed wirusami przenoszonym drogą kropelkową. W ce-
lach ochronnych od dawna używane są przez personel medyczny, 
stanowią barierę dla wirusów przenoszonych drogą kropelkową, 
gwarantując wyższy poziom ochrony. Maski uniemożliwiają wdy-
chanie cząstek wydychanych przez innych oraz zatrzymują wydy-
chane przez nas zakaźne cząstki, zanim przedostaną się do oto-
czenia. Jest to bardzo ważne w sytuacjach gdy mamy do czynienia 
z chorymi  objawowymi i bezobjawowymi (jak to ma miejsce w 
przypadku koronawirusa). Skuteczność działania masek i wpływ na 
zdrowie ma ich prawidłowy dobór i odpowiednie stosowanie zgod-
ne z instrukcjami: zakładanie, czas użytkowania, zdejmowanie, 
utylizacja oraz dbanie o prawidłową higienę masek wielorazowego 
użytku. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje w zamkniętych przestrze-
niach użyteczności publicznej, w sklepach, transporcie publicznym, 
na przystanku oraz podczas obsługi interesantów i klientów  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie apeluje 
o dyscyplinę społeczną w zakresie stosowania DYSTANSU-DEZYN-
FEKCJI-MASECZEK jako ważnych elementów profilaktyki w walce z 
grypą, przeziębieniami i COVID-19. Bądźmy odpowiedzialni, uni-
kajmy skupisk ludzkich, pamiętając o dystansie, zachowujmy higie-
nę, myjmy i dezynfekujmy ręce, nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa.

Źródła:
https://pulsmedycyny.pl/eksperci-w-sezonie-jesienno-

zimowym-poza-covid-19-zaatakuje-dodatkowo-grypa-989023
https://www.gov.pl/web/gis/produkty-biobojcze

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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