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Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
a także odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Łubnice
życzymy, aby tegoroczne Święta Wielkanocne przyniosły

radość, nadzieję na lepsze jutro oraz wzajemną życzliwość.
Tegoroczne święta są wyjątkowo inne,

dlatego szczególnie życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wiary,
abyśmy przetrwali ten trudny dla nas wszystkich czas.

Niech Wielkanoc przyniesie siłę w pokonywaniu trudnych chwil
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Drodzy Czytelnicy! 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, pragniemy złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia.

Niech świąteczny czas, spędzony w gronie  
najbliższych, przyniesie wiele radości, ciepła i optymizmu. 

Wytrwałość i nadzieja niech Was nie opuszcza,  
w zdrowiu i ufności wyglądajcie jutra.

Redaktor Naczelny
wraz z Zespołem Redakcyjnym
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...Z SESJI RADY GMINY

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

Następnie radni przegłosowali 
uchwał, które dotyczyły: 
- zmiany uchwały nr XIV/87/20 

Rady Gminy Łubnice z dnia 20 
stycznia 2020 r. w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki długotermino-
wej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach,

- zmiany uchwały nr XVIII/113/20 
Rady Gminy Łubnice z dnia 7 
sierpnia 2020 r. w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki długotermino-
wej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach,

- zmian w budżecie gminy na 2020 
rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łubnice na lata 
2020-2031,

- uchwalenia budżetu Gminy Łub-
nice na 2021 rok,

- Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łubnice na lata 2021-
2031,

- przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Łubnice z 
organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2021,

- przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kiel-
cach skargi Prokuratora Rejono-
wego w Staszowie z dnia 12 li-
stopada 2020 r. na uchwałę nr 
XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z 
dnia 29 grudnia 2007 r. w spra-
wie przyjęcia Regulaminu utrzy-

mania czystości i porządku na 
terenie Gminy Łubnice.

Na zakończenie spotkania głos 
zabrał sekretarz gminy – Leszek Zió-
łek i przewodniczący Rady Gminy – 
Marian Komasara, którzy w imieniu 
własnym jak również Pani Wójt – 
Anny Grajko serdecznie podzięko-
wali za dobrą i owocną współpra-
cę wszystkim tym, którzy pracowali 
w mijającym roku na rzecz naszej 
gminy. Po czym złożyli najlepsze ży-
czenia na nadchodzący Nowy Rok, 
szybkiego powrotu do normalności 
i dużo dużo zdrowia dla wszystkich 
obecnych na spotkaniu, współpra-
cowników i mieszkańców gminy.  

Kolejne XXII posiedzenie Rady 
Gminy odbyło się 28 stycznia br. Po 
przyjęciu proponowanego porządku 
obrad, rada podjęła uchwały doty-
czące:
- zamiaru przekształcenia Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Budziskach,
- przekazania do Wojewódzkie-

go Sądu Administracyjnego w 
Kielcach skargi Prokuratora Re-
jonowego w Staszowie z dnia 8 
grudnia 2020 r. na uchwałę nr 
XV/46/07 Rady Gminy Łubnice z 
dnia 29 grudnia 2007 r. w spra-
wie uchwalenia górnych stawek 
opłat za wywóz stałych odpadów 
komunalnych,

- przekazania petycji według wła-
ściwości.
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

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Łubnice. Posiedzenie 
to, w związku z obowiązującą w naszym kraju sytuacją epidemiczną, przeprowadzo-
no z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
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DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Treść Wartość

010      Rolnictwo i łowiectwo 4 200,00

   01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 200,00

020      Leśnictwo 1 400,00

   02001 Gospodarka leśna 1 400,00

400      Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 350 500,00

   40002 Dostarczanie wody 350 500,00

600      Transport i łączność 3 000,00

   60016 Drogi publiczne gminne 3 000,00

700      Gospodarka mieszkaniowa 60 050,00

   70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 050,00

750      Administracja publiczna 1 832 465,92

   75011 Urzędy wojewódzkie 48 160,00

   75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00

   75095 Pozostała działalność 1 782 805,92

751      
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

898,00

   75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 898,00

756      
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-
siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 796 841,00

   75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00

   75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

216 200,00

   75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych

698 300,00

   75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial-
nego na podstawie ustaw

37 050,00

   75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 797 291,00

758      Różne rozliczenia 8 788 995,00

   75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 937 236,00

   75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 711 189,00

   75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00

   75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 139 570,00

801      Oświata i wychowanie 219 619,59

   80101 Szkoły podstawowe 15 462,50

   80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 800,00

   80195 Pozostała działalność 195 357,09

852      Pomoc społeczna 292 690,00

   85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz  za osoby uczestniczące w zajęciach 
centrum integracji społecznej

8 892,00

   85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

39 639,00

   85216 Zasiłki stałe 91 179,00

   85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 807,00

   85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 290,00

   85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 273,00

   85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 610,00

855      Rodzina 6 190 478,00

   85501 Świadczenie wychowawcze 4 045 133,00

   85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 987 960,00

   85504 Wspieranie rodziny 145 510,00
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   85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzin-
nych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

11 875,00

900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 648 266,88

   90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 100,00

   90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 432 000,00

   

   90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska

100,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30 000,00

90095 Pozostała działalność 1 136 066,88

OGÓŁEM   22 189 404,39 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział Rozdział Treść Wartość
010      Rolnictwo i łowiectwo 3 456 874,47

   01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 448 814,47

   01030 Izby rolnicze 8 060,00

400      Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 632 581,00

   40002 Dostarczanie wody 632 581,00

600      Transport i łączność 754 735,00

   60016 Drogi publiczne gminne 334 235,00

   60017 Drogi wewnętrzne 37 500,00

   60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 383 000,00

750      Administracja publiczna 4 540 668,38

   75011 Urzędy wojewódzkie 48 160,00

   75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 000,00

   75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 027 401,00

   75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00

   75095 Pozostała działalność 2 321 107,38

751      
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

898,00

   75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 898,00

754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 164 000,00

   75412 Ochotnicze straże pożarne 108 750,00

   75421 Zarządzanie kryzysowe 54 000,00

75495 Pozostała działalność 1 250,00

757      Obsługa długu publicznego 130 000,00

   75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowią-
zań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kre-
dyty i pożyczki

130 000,00

758      Różne rozliczenia 100 000, 00

   75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00

801      Oświata i wychowanie 6 544 412,05

   80101 Szkoły podstawowe 4 928 114,50

   80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 544 884,00

   80104 Przedszkola 20 000,00

   80113 Dowożenie uczniów do szkół 251 688,00

   80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 650,00

   80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 173 652,00

   80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i me-
tod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

18 500,00

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i me-
tod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  

248 842,00



6 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

   80195 Pozostała działalność 334 081,55

851      Ochrona zdrowia 22 050,00

   85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00

   85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 050,00

852      Pomoc społeczna 1 171 706,00

   85202 Domy pomocy społecznej 270 000,00

   85203 Ośrodki wsparcia 500,00

   85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00

   85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach cen-
trum integracji społecznej

8 892,00

   85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

79 639,00

   85216 Zasiłki stałe 91 179,00

   85219 Ośrodki pomocy społecznej 482 502,00

   85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inter-
wencji kryzysowej

500,00

   85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113 111,00

   85230 Pomoc w zakresie dożywiania 123 273,00

   85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 610,00

   85295 Pozostała działalność 1 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00
855      Rodzina 6 214 558,00
   85501 Świadczenie wychowawcze 4 045 133,00

   85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 975 960,00

   85504 Wspieranie rodziny 176 090,00
   85508 Rodziny zastępcze 5 500,00

   85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów

11 875,00

900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 929 866,88
   90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00
   90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 430 200,00
   90003 Oczyszczanie miast i wsi 500,00
   90013 Schroniska dla zwierząt 20 000,00
   90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 310 000,00

   90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

100,00

   90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30 000,00
   90095 Pozostała działalność 1 136 066,88

921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 366 000,00
   92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 32 000,00
   92113 Centra kultury i sztuki 334 000,00
926      Kultura fizyczna 9 000,00
   92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 000,00

OGÓŁEM   26 077 349,78

Z URZĘDU...
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POPRAWA WIZERUNKU 
MIEJSCOWOŚCI ŁUBNICE

Obecnie na terenie miejscowości Łubnice trwa realizacja inwestycji w ramach 
programu „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno–gospodarczej 
miejscowości Łubnice” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich.

na obszaru przy dawnym budyn-
ku Urzędu Gminy w Łubnicach 
poprzez przebudowę parkingu, 
placów utwardzonych, dojść i do-
jazdów polegające na wykonaniu 
utwardzenia terenu kostką bruko-
wą betonową w dwóch naprze-
miennych kolorach na pow. ok. 
928 m2  wraz z montażem kra-
wężników, dokonaniu nasadzeń 
drzew liściastych z gatunku klon 
jesionolistny oraz z gatunku mig-
dałek pienny, dostarczeniu i mon-
tażu betonowych siedzisk okrą-
głych oraz wykonaniu trawnika.

d) Efektywne wykorzystanie energii po-
przez termomodernizację dawnego 
budynku Urzędu Gminy w Łubni-
cach polegające na termomoder-
nizacji budynku dawnego Urzędu 
Gminy w Łubnicach poprzez ze-
wnętrzne docieplenie budynku.  
W trybie przetargu nieograniczone-

go na w/w zadania, spośród 11 ofert 
wybrano firmę Usługi Remontowo – Bu-
dowlane Zbigniew Dziuba ze Staszowa. 

Liliana Pogorzelska

Aneta Śmiszek

W dniu 4 lutego br. rozstrzygnięty 
został przetarg nieograniczony na za-
danie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego 
parku „Lipiny” wraz z przebudową oraz 
zmianą sposobu użytkowania budynku 
po GS „SCH” w Łubnicach oraz insta-
lacją monitoringu wizyjnego”. Jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożo-
ną przez Spółdzielnię Rzemieślniczą z 
Buska Zdroju. W skład realizowanego 
przedsięwzięcia wchodzą zadania:
a) Poprawa funkcjonalno-przestrzen-

na poprzez rewaloryzację zabytko-
wego Parku „Lipiny” w Łubnicach 
polegająca na rewaloryzacji relik-
tów ogrodu pałacowego w miej-
scowości Łubnice o powierzchni 
4.77 ha. m.in. poprzez budowę 
nawierzchni utwardzonych alei par-
kowych pieszych i pieszo-jezdnych, 
konserwację reliktów fundamen-
tów zabytkowego pałacu, instala-
cję elementów małej architektury 
parkowej, budowę sieci oświetlenia 
terenu oraz rekonstrukcja i rewitali-
zacja szaty roślinnej parku poprzez 
konserwację i dokonanie nasadzeń 
roślinności niskiej oraz wysokiej, a 
także budowy zjazdu. 

b) Przebudowa wraz ze zmianą spo-
sobu użytkowania budynku na 
centrum informacji turystycznej 
oraz izby pamięci regionalnej 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu polegające na przebudowie 
budynku dawnego skupu żywca 
na Centrum Informacji Turystycz-
nej wraz z przebudową przyłączy 
infrastruktury technicznej i budo-
wą zbiornika na ścieki bytowe.

c) Poprawa bezpieczeństwa na terenie 
miejscowości Łubnice poprzez zakup 
i montaż monitoringu polegające 
na instalacji monitoringu wizyjnego 
(CCTV) w miejscach publicznych.
Kolejne rozpoczęte przedsięwzię-

cie to „Infrastruktura drogowa i ter-
momodernizacja dawnego budyn-
ku Urzędu Gminy” w skład, którego 
wchodzą następujące zadania:
a) Poprawa bezpieczeństwa przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w 
Łubnicach poprzez przebudowę 
parkingu polegające na wyko-
naniu utwardzenia terenu kostką 
brukową betonową, szarą, na 
pow. ok. 96,25 m2  wraz z monta-
żem krawężników. 

b) Poprawa funkcjonalno – prze-
strzenna przy Centrum Kultury w 
Łubnicach poprzez przebudowę 
placu manewrowego z parkingiem 
polegające na wykonaniu utwar-
dzenia terenu kostką brukową be-
tonową, szarą, na pow. ok. 986 m2 
wraz z montażem krawężników.

c) Poprawa funkcjonalno-przestrzen-

Projekt zagospodarowa-
nia terenu zabytkowego 
parku „Lipiny”

Budynek centrum informacji 
turystycznej - rzut przyziemia.
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„BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ”

Trwają prace związane z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej w naszej 
gminie ETAP I i II.

Firma „BUDOMONT” z Rzeszowa 
w ogłoszonym przetargu na budowę II 
ETAP, ponownie złożyła najkorzystniej-
sza ofertę.

Planowany termin zakończenia I i II 
ETAPU to trzeci kwartał 2021 r. 

Budowa kanalizacji ma na celu 
polepszenie warunków socjalno-by-
towych mieszkańców naszego terenu 
poprzez stworzenie możliwości pod-
łączenia nieruchomości do systemu 
kanalizacji zbiorczej i likwidacji ist-
niejących szamb. Realizacja przed-
sięwzięcia pozwoli na zmniejszenie 
zanieczyszczeń wprowadzanych do 
środowiska poprzez uregulowanie 
gospodarki ściekowej. Przewiduje 
się, że budowa kanalizacji sanitar-
nej wpłynie również na rozwój bu-
downictwa jednorodzinnego w tym 
rejonie. System kanalizacji ma w sta-
ły sposób poprawić warunki bytowe 
obecnych jak i przyszłych mieszkań-
ców oraz zmniejszyć oddziaływanie 
na środowisko. 

Liliana Pogorzelska, 

Aneta Śmiszek

Z URZĘDU...
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Z URZĘDU...

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH 
PRZEZ GMINĘ ŁUBNICE

Gmina Łubnice jest członkiem sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania - 
Dorzecze Wisły od 2008 r. Organizacja 
pozarządowa działa na terenie Miasta i 
Gminy Połaniec, Miasta i Gminy Oleśnica 
oraz Miasta i Gminy Osiek, a także gmin 
Łubnice i Rytwiany. Obszar działalności 
jest spójny terytorialnie, łączą go tra-
dycje kulturowe i przyrodnicze, a także 
chęć do współpracy oraz wspólny pomysł 
na rozwój. Łączna powierzchnia obszaru 
działalności to 467 km2 zamieszkiwany 
przez 34 350 osób.

Poprzez wspieranie ogólnodo-
stępnych miejsc integracji miesz-
kańców oraz inicjatyw i wydarzeń 
kulturalnych, LGD - Dorzecze Wisły 
tworzy mieszkańcom obszaru do-
godne warunki rekreacji i rozwoju. 
Podstawowym celem Lokalnej Grupy 
Działania – Dorzecze Wisły jest lepsze 
wykorzystanie potencjału rozwojowe-
go 5 gmin członków stowarzyszenia tj. 
Gminy Łubnice, Gminy Osiek, Gminy 
Oleśnica, Gminy Połaniec i Gminy 
Rytwiany, poprawę ich atrakcyjności 
jako miejsca do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej czy miejsca za-
mieszkania oraz aktywizacji i rozwoju 
współpracy społeczeństwa lokalnego.

Długofalowym celem jest również 
rozwijanie i ugruntowanie poczucia 
identyfikacji mieszkańców z własny-
mi miejscowościami. Poprzez orga-
nizowanie promocji regionu i działań 
będzie można zachęcić społeczności 
do aktywnego udziału w inicjatywach 
realizowanych przez LGD, a przyjezd-
nych gości do korzystania z walorów i 
uroków przyrodniczo-kulturowych jak 
również atrakcji położonych na jego 
obszarze.

Gminę Łubnice w stowarzysze-
niu w Radzie LGD reprezentuje Wójt 
Anna Grajko, Jerzy Karwasiński i Ewa 
Lech Strzępek. W Zarządzie organi-
zacji zasiada Sekretarz Gminy Leszek 
Ziółek.

Mieszkańcy gminy Łubnice brali 
aktywny udział w projektach unijnych 
w perspektywie finansowej 2007-
2013 jak i obecnie kończącym się 
okresie programowania 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia po-
legającego na rozwoju działalności 
gospodarczych ze środków unijnych 
wdrażanych za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania - Dorzecze 
Wisły w Łubnicach powstały 4 miejsca 
pracy. Dofinansowanie wynosiło 250 
443,00 zł. Z przedsięwzięcia tworze-
nia nowych działalności gospodar-
czych w gminie Łubnice powstało 10 

nowych miejsc pracy. Kwota dofinan-
sowania wynosiła 620 000,00 zł.

Stowarzyszenia z gminy Łubnice 
brały również aktywny udział w kon-
kursie niekomercyjną infrastrukturę. 
Dzięki czemu w gminie za ponad 222 
000,00 zł utworzono i zmodernizowa-
no 11 obiektów infrastrukturalnych.

Ponadto stowarzyszenia otrzymały 
dofinansowanie w naborach gran-
towych organizowanych przez LGD - 
Dorzecze Wisły. W konkursie na kulty-
wowanie lokalnych tradycji w Gminie 
Łubnice 2 grantobiorców otrzymało 
dofinansowanie na kwotę 31 500,00 
zł. W 9 wydarzeniach wzięło udział 
430 uczestników. W kolejnym naborze 
na podniesienie potencjału organiza-
cji pozarządowych 1 grantobiorca z 
gminy Łubnice otrzymał dofinansowa-
nie na kwotę 16 000,00 na organiza-
cję 12 wydarzeń dla 250 uczestników.

W ramach projektu grantowego 
budowanie więzi współpracy mię-
dzygminnej, który będzie realizowa-
ny na przełomie II i III kwartału 2021 
r. 2 grantobiorców z gminy Łubnice 

podpisało umowy na realizacji 8 
wydarzeń dla 500 uczestników na 
kwotę 30 166,00 zł. W tym roku bę-
dzie również realizowany dodatkowy 
projekt grantowy pod nazwą „NGO 
dla mieszkańców” w którym za kwotę 
25 000,00 zł 1 grantobiorca z gmi-
ny Łubnice będzie realizować projekt 
składający sie z 5 wydarzeń dedyko-
wany 260 uczestnikom.

Jak do tej pory mieszkańcy Gmi-
ny Łubnice, stowarzyszenia i firmy ze 
środków budżetowych Lokalnej Gru-
py Działania - Dorzecze Wisły otrzy-
mały dofinansowanie w kwocie 1 220 
767,00 zł.

Poza projektami konkursowymi 
realizowanymi przez LGD miesz-
kańcy Gminy  Łubnice brali udział w 
wielu szkoleniach i spotkaniach infor-
macyjnych np. „Kreator przedsiębior-
czości”, „Integracja branż kluczowych 
na terenie LGD - Dorzecze Wisły”, 
„LGD-owskie wsparcie w bizneso-
wym starcie”.

Łukasz Orłowski
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ZAKUP ZADASZENIA SCENICZNEGO
W dniu 3 grudnia 2020 r. na 

placu rekreacyjnym w Łubnicach 
została zamontowana imponująca 
scena, która stanie się areną dla 
wielu imprez plenerowych. 

Zakup sceny był możliwy dzięki 
dofinansowaniu ze środków unijnych 
w związku z realizacją projektu pn. 
„Rewitalizacja szansą na poprawę 
atrakcyjności społeczno-gospodar-

czej miejscowości Łubnic”. 
Zadaszenie dwuspadowe jest kom-

pletne i fabrycznie nowe o wymiarach 
10 m x 8 m. 

Wykonane z profili aluminiowych 
i podnoszone za pomocą wyciągarek 
łańcuchowych – ręcznych. 

Koszt zakupu sceny to 67 035,00 zł. 
Miejmy nadzieję, że jak tylko sy-

tuacja epidemiczna w kraju się po-
prawi, będziemy mogli w pełni wy-

korzystywać zakupione zadaszenie a 
wydarzenia kulturalne organizowane 
będą na wysokim poziomie. Własna, 
profesjonalna scena to sprawniejsza i 
bardziej efektywna organizacja kon-
certów oraz występów artystów, moż-
liwość zwiększenia ich częstotliwości 
oraz unikniecie ponoszenia kosztów 
jej wynajmu.

Aneta Śmiszek

WSPÓLNE DZIAŁANIA STRAŻAKÓW
Celem tej inicjatywy jest rozwój 

współpracy i działań na rzecz dosko-
nalenia wspólnego systemu ochrony 
przeciwpowodziowej gmin leżących 
wzdłuż rzek Wisły i Czarnej, poprzez 
wzajemną pomoc w sytuacjach za-
grożenia, doskonalenie technik i 
umiejętności pływania niezbędnych 

3 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisano poro-
zumienie współpracy w zakresie podnoszenia umiejętności i spraw-
ności fizycznej strażaków, prowadzenia działań szkoleniowych dla 
dzieci i młodzieży z zakresu pomocy i bezpiecznego zachowania się 
w wodzie, a przede wszystkim wzajemnej pomocy w przypadku wy-
stąpienia zagrożeń spowodowanych żywiołami. 

Z URZĘDU...
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NARODOWY 
SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny 

przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.

w pracy strażaka, a także zapozna-
nie dzieci, młodzieży i osób niepełno-
sprawnych z terenu Miasta i Gminy 
Połaniec z podstawowymi zasadami 
bezpiecznego zachowania się w wo-
dzie i udzielania pierwszej pomocy w 
sytuacjach niebezpiecznych i nagłych. 

Współpraca z niektórymi gmina-
mi trwa już wiele lat. Przebiega ona 
zawsze pomyślnie i z korzyścią dla 
obu stron. Szczególnie ważne jest to 
w sytuacjach zagrożenia, podczas 

wezbrań rzek i lokalnych podtopień, 
gminy wielokrotnie pomagały sobie 
nawzajem poprzez niesienie pomocy 
dla mienia i życia mieszkańców za-
grożonych terenów. Strażacy z ościen-
nych gmin zawsze również chętnie 
włączają się między innymi w pomoc 
w zapewnieniu bezpieczeństwa na 
organizowanych przez nas wydarze-
niach rekreacyjnych, integracyjnych i 
sportowych, a także w działania szko-
leniowe i profilaktyczne dla dzieci i 

młodzieży - powiedział burmistrz Po-
łańca Jacek Tarnowski. 

W spotkaniu oprócz przedstawi-
cieli połanieckich władz udział wzięli 
zaproszeni goście z gmin: Łubnice, 
Padew Narodowa, Czermin, Osiek, 
Borowa, Gawłuszowice oraz Tuszów 
Narodowy.

Gminę Łubnice reprezentował 
Prezes Zarządu Gminnego OSP RP 
Jan Szałach. .

Aneta Śmiszek

SPISEM OBJĘCI SĄ:
- mieszkańcy Polski - zarówno Po-

lacy, jak i cudzoziemcy,
- stali mieszkańcy Polski przebywa-

jący w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samo-
spis internetowy. Wejdź na stronę GUS 
spis.gov.pl i wypełnij formularz spiso-
wy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we 
własnym zakresie, odwiedź najbliższy 
urząd gminy. Na czas trwania spisu 
urzędy gmin przygotowały specjalne 
miejsca, gdzie wykonasz samospis. 

Nie możesz wykonać samospisu in-
ternetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 
279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani 
przez telefon, skontaktuje się z Tobą rach-
mistrz telefonicznie lub bezpośrednio, 
aby przeprowadzić spis. Zgodnie z usta-
wą o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz 
odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obo-
wiązkowy - tak stanowi ustawa spisowa. 
Odmowa udziału w spisie powszech-
nym grozi karą grzywny na podstawie 
art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

je tajemnica statystyczna. Dane jed-
nostkowe zbierane i gromadzone w 
badaniach przeprowadzanych w ra-
mach statystyki publicznej są poufne i 
podlegają szczególnej ochronie. Pra-
cownicy statystyki publicznej są zobo-
wiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w 
spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? 
Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na 
spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Nie obawiaj się o swoje dane. Są 
u nas bezpieczne, ponieważ chroni 

Z ŻYCIA GMINY
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KONKURS DLA KGW
Nadrzędnym celem Konkursu 

jest ukazanie wielopłaszczyznowej 
działalności Kół Gospodyń Wiej-
skich w obszarach: społecznym, 
kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu pre-
zentację i promocję aktywności 
KGW w zakresie:

działań prospołecznych, które 
spajają i aktywizują lokalne spo-
łeczności oraz wpływają na rozwój 
przedsiębiorczości kobiet, kultywo-
wania, popularyzowania i utrwa-
lania najbardziej wartościowych 
kulturowych tradycji regionalnych, 
m.in. folkloru, tradycji kulinarnych 
oraz działalności rękodzielniczej, 
przekazywania zainteresowania 
twórczością ludową kolejnym poko-
leniom oraz wychowania młodzieży 

w duchu poszanowania tradycyj-
nych wartości. 

Uczestnikami Konkursu mogą 
zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 li-
stopada 2018 r. o kołach gospodyń 
wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z 
późn. zm.) oraz zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich (KRKGW), prowadzonym 
przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch eta-
pów:

- wojewódzkiego
- ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonio-
ne zostaną najlepsze w Polsce Koła 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezy-
denta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – 
Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Gospodyń Wiejskich, których dzia-
łalność przyczynia się do budowania 
lokalnych więzi wspólnotowych oraz 
rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkur-
su oraz wręczenie nagród nastąpi 
podczas Dożynek Prezydenckich w 
Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 

Po więcej informacji zapraszamy 
na stronę:

www.prezydent.pl/pierwsza-da-
ma/konkurskgw
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Z pewnością pojawiające się w 
mediach w ostatnich tygodniach in-
formacje, często niezgodne z praw-
dą, mocno naginające rzeczywi-
stość, a przede wszystkim wyrwane 
z kontekstu nie sprzyjają nieustającej 
wciąż walce, walce przede wszystkim 
o człowieka w możliwie najszerszym 
rozumieniu tego słowa. Kto choć raz 
odwiedził szkołę w Budziskach z pew-
nością zabrał ze sobą ciepłe wspo-
mnienia. A oto garść informacji dla 
tych, którzy choć na chwilę chcą się 
pochylić nad tym wyjątkowym miej-
scem.

Szkoła Podstawowa w Budziskach 
powstała przed II wojną światową, od 
zakończenia II wojny światowej do 
początku lat 90-tych XX wieku funk-
cjonowała w obiekcie przedwojen-
nym. Była to, od początku istnienia, 
szkoła o pełnym cyklu kształcenia – 
I-VII, I-VIII. Z inicjatywy ówczesnego 
Dyrektora szkoły Kazimierza Banasia 
i Wójta Gminy Łubnice Stanisława 
Rybaka przy wsparciu Elektrowni Po-
łaniec, w czynie społecznym, wybu-
dowano nowy budynek. W kubaturze 
obiektu było 8 sal dydaktycznych + 
2 sale pomocnicze+ węzły sanitarne, 
szatnia, kuchnia, jadalnia oraz duża 
sala do ćwiczeń. Ten stan pozostaje 
do dnia dzisiejszego, poza tym wyko-

rzystywane są również powierzchnie 
użytkowe w starym budynku, połą-
czonym łącznikiem z nowym obiek-
tem. Do obwodu szkoły należą sołec-
twa: Budziska, Czarzyzna, poza tym 
do tej placówki uczęszczają również 
dzieci z Rejterówki i części Słupca. 

Szkoła jest jedynym ośrodkiem 
kulturalnym na terenie rozległej wsi 
Budziska i sąsiadującej Czarzyzny.  
Jest to miejsce, gdzie dzieci zdoby-
wają wykształcenie, ale również miej-
sce, gdzie spotykają się ich rodzice, 
dziadkowie i środowisko lokalne.

W szkole panuje rodzinna atmos-
fera, dzieci są bardzo dobrze za-
opiekowane, każdy traktowany jest 
indywidualnie, są również dzieci z 
niepełnosprawnościami, które czują 
się tu bezpiecznie. Doskonale ukła-
da się współpraca z rodzicami, którzy 
aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, 
są obecni na uroczystościach i impre-
zach szkolnych, wspierają wszelkie 
podejmowane działania zarówno o 
charakterze edukacyjnym, wycho-
wawczym, jak i społecznym. Szko-
ła znacząco wpływa na integrację 
uczniów, rodziców, nauczycieli i ca-
łego środowiska lokalnego. Obecnie 
do szkoły uczęszcza 57 dzieci, warto 
dodać, iż w kolejnych latach nie ob-
serwuje się tendencji spadkowej. 

Nie sposób przejść obojętnie wobec decyzji, które dotyczą likwi-
dacji lub ewentualnych przekształceń Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Budziskach. Staramy się jako nauczyciele, jako rodzice, jako 
mieszkańcy Budzisk i okolicznych wsi związanych ze szkołą i przede 
wszystkim jako uczniowie zrozumieć słuszność podejmowanych 
działań.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH 

WCIĄŻ JESZCZE ZAPRASZA
Uczniowie i nauczyciele chętnie 

biorą udział we wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięciach na terenie szko-
ły, ale również poza nią, reagujemy 
na wszelkie inicjatywy CK Łubnice 
oraz Połaniec, od kilku lat jesteśmy 
aktywnymi wolontariuszami WOŚP i 
nie tylko. Przed pandemią corocznie 
aktywnie uczestniczyliśmy w Festiwalu 
Szkół organizowanym przez Staszow-
ski Ośrodek Kultury. 

Dzieci w szkole czują się bezpiecz-
ne, są zaopiekowane, a co więcej 
doskonale odnajdują się w zajęciach 
indywidualnych, jak i grupowych.

Co prawda wiele zajęć jest łączo-
nych, ale dzięki staraniom i zaanga-
żowaniu nauczycieli proces dydak-
tyczny jest realizowany prawidłowo i 
z korzyścią dla uczniów, co między in-
nymi zostało potwierdzone wynikiem 
ewaluacji zewnętrznej, prowadzonej 
przez Kuratorium w poprzednim roku 
szkolnym oraz wynikami egzaminów 
zewnętrznych, które utrzymują się na 
dobrym, a nawet bardzo dobrym po-
ziomie.

Na naszym terenie jest dosyć 
ograniczony dostęp do ośrodków 
kultury, nauczyciele starają się za-
pewnić uczniom jak najszerszy rozwój 
w tym kierunku, organizując częste 
warsztaty wyjazdy, wycieczki, często 
współfinansowane z projektów, mię-
dzy innymi dzieci trzykrotnie uczestni-
czyły w sfinansowanej przez Fundację 
ING Dzieciom zielonej szkole w Wiśle 
jako szkoła byliśmy pionierami tych 
wyjazdów na terenie Gminy Łubnice. 
Obecnie realizujemy dwa projekty, 
pierwszy z Urzędu Marszałkowskiego 
(Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 2014-
2020 Europejski Fundusz Społecz-
ny, poddziałanie 8.3.3 opiewający 
na kwotę 179.100,00 oraz drugi z 
Fundacji PZU z kulturą, w ramach 
którego przewidziano m.in.  trzydnio-
wą darmową wycieczkę do Wrocła-
wia.  

Szkoła jest wyposażona w no-
woczesne pomoce dydaktyczne, 
głównie dzięki realizowanym pro-
jektom napisanym przez nauczy-
cieli naszej szkoły, z ostatniego  
TIK?TAK! Już czas! zakupiono: lap-
topy, tablety, telewizory interaktywne, 
wizualizer, drukarkę 3D, słuchawki z 
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mikrofonami, głośniki, okulary VR, 
klocki Lego do nauki robotyki. Prze-
widziano również realizację zajęć 
rozwijających dla dzieci: „Robotyka 
z Lego”, „Przygoda z grafiką kompu-
terową i programowaniem”, „Moje 
WWW”, a także dwudniowy wyjazd 
edukacyjny do Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie. Dzięki projek-
tom i pozyskiwanym środkom na 
zakup pomocy i artykułów szkolnych, 

nie obciążano budżetu szkoły. Dzieci 
mają szansę na rozwijanie zaintere-
sowań dzięki realizowanym projek-
tom. 

Budynek jest odnowiony, po ter-
momodernizacji, posiada obszerne 
sale lekcyjne, duże, przestronne ko-
rytarze, w tej chwili utworzono nową 
pracownię komputerową na 12 sta-
nowisk (ze środków unijnych). Więk-
szość sal wyposażono w sprzęt TIK.

Projekt realizowany w ramach 
Konkursu Grantowego „Działaj Lo-
kalnie” Polsko Amerykańskiej

Fundacji Wolności na mocy umo-

wy zawartej z Akademią Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce.

Projekt nasz był realizowany w 
czterech etapach.

Oddział przedszkolny, jako jedyny 
w gminie, przyjmuje dzieci 2,5 letnie 
i liczy obecnie 19 dzieci. Sanitariaty 
dostosowane są do najmłodszych wy-
chowanków. W budynku znajduje się 
również miejsce, gdzie uczniowie w 
odpowiednich warunkach mogą spo-
żywać posiłki, poza tym kącik świetli-
cowy utworzony dzięki Fundacji Enea 
oraz biblioteka. Na najniższym pozio-
mie usytuowane są przestronne szat-
nie, dla każdej klasy oddzielne boksy.

Obok szkoły znajduje się wielo-
funkcyjne boisko szkolne oraz dwa w 
pełni wyposażone, nowoczesne i bez-
pieczne place zabaw.

W obecnym, niezwykle trudnym 
czasie pandemii mała liczba dzieci 
wpływa na większe ich bezpieczeń-
stwo. Uczniowie mogą dostosować 
się do panujących reżimów sanitar-
nych.  Aktualna liczba dzieci w kla-
sach umożliwia również efektywną 
pracę zdalną, uczniowie zostali wy-
posażeni w sprzęt zarówno z Mini-
sterstwa Cyfryzacji, a także z projektu 
napisanego przez nauczycieli naszej 
szkoły.

W szkole zatrudnionych jest pięcio-
ro nauczycieli na pełnych etatach oraz 
dziewięcioro dojeżdżających z innych 
placówek, a także troje pracowników 
niepedagogicznych. Nauczyciele pra-
cują zgodnie z kwalifikacjami, wkła-
dając w swoje codzienne obowiązki 
energię, rzetelność, a przede wszyst-
kim zaangażowanie i serce.

Budziska to piękna miejscowość, 
co prawda dwukrotnie została do-
tknięta przez powodzie, ale nadal 
potrafi urzec nadwiślańskim kra-
jobrazem. Znajduje się na krańcu 
naszego województwa, miejmy na-
dzieję, że nadchodzące zmiany, nie 
uczynią z tej wsi zapomnianego koń-
ca świata.

Rada Rodziców i nauczyciele  
PSP w Budziskach

„ŁĄCZYMY POKOLENIA 
W SZCZEBRZUSZU”

30 listopada 2020 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Szczebrzuszu za-
kończyło realizację projektu pod nazwą „Łączymy pokolenia w Szcze-
brzuszu” zgodnie z umową pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie z sie-
dzibą w Osieku.

Pierwszy etap - to spotkanie orga-
nizacyjne i zakup potrzebnego sprzę-
tu AGD do świetlicy wiejskiej, który 
był wykorzystany przy dalszych eta-
pach projektu, a w przyszłości posłuży 
naszym mieszkańcom.

Drugi etap - to warsztaty kulinar-
ne, które odbyły się w październiku.

W warsztatach uczestniczyły za-
równo gospodynie z KGW jak rów-
nież młodzież i dzieci. Gospodynie 
przygotowywały potrawy regionalne, 
a przedstawiciele młodego pokolenia 
Asia i lgnaś własnoręcznie przygo-

Z ŻYCIA GMINY
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towali i upiekli chleb oraz szarlotkę. 
Warsztaty umilała nam muzyka na 
żywo w wykonaniu jednej z koleżanek 
oraz śpiewanie ludowych pieśni.

Trzeci etap - pod nazwą wspólne 
grillowanie i zabawy. W tym etapie 
udział wzięli wszyscy mieszkańcy na-
szej miejscowości, oprócz grillowania 
i degustacji wcześniej przygotowa-
nych potraw były też gry i zabawy dla 
najmłodszych uczestników.

Czwarty etap - to już ostatnie spo-
tkanie z projektu „Łączymy pokolenia 
w Szczebrzuszu”.

Wspólna wycieczka rowerowa po 
okolicy zakończona pieczeniem kieł-
basek, grillowaniem, śpiewaniem i 
zabawą dla wszystkich przybyłych.

Dziękujemy sponsorom za pomoc 
w realizacji projektu. 

KGW w Szczebrzuszu

Z ŻYCIA GMINY
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Zaproponowany przez nasze stowarzyszenie projekt łączy 
te dwa cele bo cóż może być lepszego w poznaniu historii 
jeśli nie zobaczyć jej na żywo, a nawet możliwości jej do-
tknięcia. W ty celu zaprosiliśmy do współpracy Towarzystwo 
Kościuszkowskie z Połańca. W ramach realizacji projektu 
zaplanowane są 4 zadania: warsztaty manualne, warsztaty 
plastyczne, piknik rodziny oraz kino letnie.

WARSZTATY MANUALNE – JAKO LEKCJA HISTORII
Warsztaty polegają na zorganizowaniu zajęć warsztato-

wo- manualnych na których dzieci będą tworzyć makietę wo-
jenną. Warsztaty poprowadzą Kosynierzy z Połańca, poga-
danka historyczna z pokazem stroi historycznych z różnych 
epok przeprowadzony przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych ”Avito Vivit Honore”.  Ich piękne i barwne stro-
je oraz przedstawione wydarzenia historycznego zainspirują 
niejedna osobę do udziału w tym spotkaniu i dodaniu cząst-
ki swej wyobraźni „jak kiedyś wyglądała bitwa wojenna” do 
tworzonej makiety. Warsztaty odbędą się w czerwcu br. Miej-
sce warsztatów- świetlica wiejska w Orzelcu Dużym.

PIKNIK RODZINNY
Spotkanie mające na celu zintegrować i pogłębić więź 

międzygminną mieszkańców Gminy Łubnice oraz Gminy Po-
łaniec. A cóż nie łączy lepiej jeśli nie wspólne gry. W ramach 
zadania planowane jest również spotkanie integracyjne 
mieszkańców wsi Orzelec Duż. Wieś Orzelec Duży jest małą 
miejscowością jednak w tym regionie zamieszkuje dużo Ro-
dzin z dziećmi dlatego też organizacja pikniku rodzinne-
go pozwoli na pełna integracje. W ramach tego warsztatu 
planowane jest przede wszystkim zapewnienie atrakcji dla 
najmłodszych poprzez wynajęcie urządzeń dmuchano-rekre-
acyjnych i animatorów m.in. dmuchany zamek zjeżdżalnia 

Z HISTORIĄ 
NA TY

Stowarzyszenie „Jak nie my to kto?” poprzez reali-
zacje projektu „Z historią na Ty” zamierza zrealizować 
dwa najważniejsze punkty, cele zadania. Po pierwsze 
zainspirować mieszkańców w szczególności najmłod-
szych do poznania jakże fascynującej bogatej historii 
naszej kochanej Ojczyzny Polski wzbudzić w nich po-
czucie patriotyzmu i miłości do kraju. Natomiast dru-
gi cel jaki zamierzamy osiągnąć jest pogłębienie więzi 
współpracy międzygminnej w tym przypadku Stowarzy-
szenia działającego na terenie Gminy Połaniec.

gry i zabawy bitwa na kolory oraz zaplanowano po-
częstunek dla uczestników festynu. W ramach umowy 
partnerskiej przygotowanie placu przypada na OSP 
Łubnice a przygotowanie i podanie poczęstunku zor-
ganizują Panie ze Stowarzyszenia KGW „Gosposia” ze 
Słupca. Termin realizacji czerwiec br.

WARSZTATY PLASTYCZNE
Tym zadaniem pragniemy wyruszyć w podróż po 

cząstkę historii. Planujemy odwiedzić Towarzystwo Ko-
ściuszkowskie w ich siedzibie poznania zasad ich funk-
cjonowania być może któryś z uczestników pozostanie 
z Kosynierami na dłużej. W planach tego zadania pra-
gniemy również pobudzić wyobrażenie i zapropono-
wać stworzenie portretu Kosyniera. Planowany termin 
realizacji to lipiec br.

KINO LETNIE W ORZELCU
Jest to już ostatnie spotkanie podsumowujące cykl 

warsztatów i całości zadania. Na spotkaniu zosta-
ną przedstawione wykonane prace natomiast całości 
dopełni wspólne oglądanie filmu o tematyce naszego 
regionu, aby spotkanie to mogło być atrakcyjne dla 
uczestników planujemy zrealizować je na zewnątrz 
przy budynku świetlicy wiejskiej. W tym celu Każdy 
może skorzystać z zakupionych leżaków lub postarać 
się o własne wyposażenie według własnego pomysłu. 
Uczestnictwo w tym kinie na pewno utkwi na długo w 
pamięci. Z uwagi na to, iż realizacje tego zadania pla-
nujemy na zewnątrz i wieczorną porą jako termin wy-
braliśmy miesiąc lipiec. 

Agnieszka Gil

NA TRASIE
Dworek w Nikisiałce Mała był ostatnim na mojej tra-

sie podróży w województwie świętokrzyskim. Wcześniej 
odwiedzałam zamek w Ossolinie, Konarach, Międzygó-
rzu i pałac we  Włostowie. Każde z tych miejsc jest w 
jakiś sposób ze sobą powiązany (zamki w Międzygórzu 
i Ossolinie zostały wysadzone po II WŚ w powietrze, 
Konary i dworek w Nikisiałce Małej przebywał Józef 
Piłsudzki z Legionami) i w każdym działa się ciekawa 
historia. 

Czy warto odwiedzić te miejsca? Oczywiście, że tak. 
Wszystkie te zamki i pałace zwiedzisz w jeden dzień, zloka-
lizowane są od siebie zaledwie kilka minut jazdy samocho-
dem.  Można fajnie a zarazem aktywnie spędzić czas wolny 
na świeżym powietrzu, można zorganizować piknik rodzinny 

(Zamek Międzygórze i Ossolinie) czy poszukiwanie po-
zostałości po budowli (Zamek w Konarach). Dzięki tym 
wypadom coraz bardziej poznaje nasz region i jestem 
pod wielkim wrażeniem bogactwa historycznego. 

Poniżej przedstawiam krótkie opisy miejsc które od-
wiedziłam z grupa moich przyjaciół, którzy tak jak ja są 
pod wielkim wrażeniem tych miejsc i ich historii.

Zamek w Konarach został wybudowany w XIII wieku 
przez rycerza z Konar. Niewielki zamek usytuowano na 
wzgórzu stanowiącym pozostałości dawnego grodzi-
ska. O zamku po raz pierwszy wspomniał Jan Długosz, 
informując, że w 1403 roku król Władysław II Jagiełło 
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rozkazał zdobyć i zniszczyć zamek, w związku z tym ze jego właściciel Grot 
ze Słupczy zabił w 1396 roku kasztelana wiślickiego Jana Ossolińskiego, po 
czym zajmował się rozbójnictwem gnębiąc okolicznych mieszkańców. W maju 
1915 roku w bitwie w Konarach wzięli udział legioniści pod dowództwem 
Józefa Piłsudskiego. Była to część większej operacji, bitwy pod Opatowem 
i Klimontowem, skierowanej przeciw wojskom rosyjskim, w efekcie oddziały 
rosyjskie zostały zmuszony do kapitulacji. Do dnia dzisiejszego zachowały się 
tylko szczątki fundamentów, część piwnic i gruzy.

Wzniesiony w pobliżu rzeki Opatówki dworek z XVII wieku został w la-
tach 1770-1775 roku przebudowany zgodnie z projektem księdza i archi-
tekta Józefa Krasińskiego. Cecha charakterystyczną przebudowanego przez 
niego parterowego budynku w Nikisiałce Małej jest kwadratowy przedsionek 
z utrzymanym w typowo barokowym stylu szczytem. Właścicielami dworu od 
XIX wieku była rodzina Malinowskich, a jednym z jego gości był Józef Piłsud-
ski w 19145 roku po zwycięskiej bitwie Legionów pod Konarami. Po wojnie, 
dworek zostaje oddany na cele edukacyjne i przez lata siedziba ma szkoła 
podstawowa oraz Związek Młodzieży Socjalistycznej. Obecnie posiadłość jest 
w posiadaniu prywatnym. Dworek otoczony jest przez urokliwy parek, w któ-
rym zachowały się jeszcze stare akacje i lipy.

Pałac Karskich we Włostowie- pałac wniesiony w latach 1854-1860 na 
zlecenie Stanisława Karskiego we wsi Włostów. Budowę otaczał park o po-
wierzchni ok. 10 hektarów. Sam pałac składał się z 30 pomieszczeń, w tym 
trzech salonów, sali balowej, sali bilardowej i biblioteki. W skład zespołu pa-
łacowo-parkowego wchodził także lamus, wzniesiony znacznie wcześniej, bo 
w XVI wieku, który zwany był zbiorem braci polskich. Od zachodu do pała-
cu przylegała oficyna z kolumnowy porykiem, zabudowa z XVIII wieku. Do 
posiadłości wiodły dwie bramy: jedna w pobliżu samego pałacu, z dwoma 

lwami, druga, zwana „diabelską’’, 
od strony parku.  Pałac popadł w 
ruinę już po zakończeniu II WŚ, gdy 
jego pomieszczenia zajęło Państwo-
we Gospodarstwo Rolne. Obecnie 
pozostały z niego fragmenty ścian 
zewnętrznych i ruiny lamusa.

Zamek w Ossolinie- w miejscu 
do dziś zachowanych skromnych 
reliktów późnorenesansowej re-
zydencji już w XIV stuleciu istniał 
prawdopodobnie murowany go-
tycki zamek, zbudowany przez nie-
znanego z imienia przedstawiciela 
rycerskiego rodu toporczyków. O 
istnieniu zamku informowała księ-
ga uposażeń majątku arcybiskupa 
krakowskiego Liber Beneficiorumj 
autorstwa Jana Długosza. 1816 
roku ówczesny właściciel Ledóchow-
ski podjął brzemienną w skutkach 
decyzje o zniszczeniu rezydencji, 
dokonana przy użyciu materiałów 
wybuchowych. Do dziś nie wiado-
mo, co skłoniło Go do takiej decy-
zji i szaleńczego planu. Ostateczną 
zagładę przyniosła temu miejscu II 
WŚ, podczas której wycofujące się 
oddziały niemieckie wysadziły zam-
kowa wieżę jako potencjalny punkt 
obserwacyjny dla zbliżającego się 
wroga, a zachowane szczątki So-
wieci wykorzystali do utwardzenia 
przeprawy czołgowej. 

Zamek w Międzygórzu, jak na 
średniowieczną warownię przysta-
ło, początkowo spełniał obronną 
funkcję. Według niektórych źródeł 
wybudował go sam Kazimierz Wiel-
ki, a według innych król przekazał 
teren z budowlą Janowi Zaklice. 
Warownię wzniesiono na wzgó-
rzu otoczonym fosą. Wjeżdżało 
się do niej przez bramę wprost na 
niewielki prostokątny dziedziniec. 
Zamek leży na prawym brzegu 
Opatówki, między Sandomierzem 
a Opatowem.  Jak na średnio-
wieczną warownię przystało, po-
czątkowo spełniał obronną funkcję. 
Według niektórych źródeł wybudo-
wał go sam Kazimierz Wielki, a we-
dług innych król przekazał teren 
z budowlą Janowi Zaklice. Zamek 
jest dostępny przez cały rok, można 
zwiedzać go za darmo. W pobliżu 
obiektu wybudowano niewielki par-
king i altanę.

Są to piękne i pełne uroku miej-
sca zwiedzajmy je póki jeszcze są tak 
blisko nas. Zachęcam do zwiedza-
nia.

Agnieszka Gil
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EDUKACJA

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Dzień Babci i Dziadka 
„Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia’’

W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które 
wzbudzają ogromne, radosne emocje. To oczywiście świę-
to Babci i Dziadka.

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich 
dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i niewątpliwie bar-
dzo szczęśliwym. Babcia i dziadek mają zawsze dla nich 
czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją ich 
dziecięce rozterki, ale przede wszystkim bezgranicznie je 
kochają.

Wnuczęta są dla nich radością życia.
Dlatego, w podzięce za ich wielkie serce, 26 stycznia w 

naszym przedszkolu odbyło się krótkie przedstawienie ar-
tystyczne, które stało się już tradycją i jest wkomponowane 
w poczet uroczystości szkolnych. Przedszkolaki i uczniowie 
klas I- III wiedziały, że nie można zaprosić bliskich do szko-
ły, bo jest pandemia, ale mimo to chętnie podejmowały 
każde zadanie. Kiedy nadszedł oczekiwany dzień kamery 
poszły w ruch i pani dyrektor Agnieszka Telka sfilmowała 
występ wszystkich artystów, którzy stanęli na wysokości za-
dania. Maluchy, dzieci z zerówki oraz uczniowie klas I- III 
zachowali się jak prawdziwi aktorzy na prawdziwej scenie. 
Wszyscy pięknie i z pełnym zaangażowaniem zaśpiewali 

Dzień Kobiet w przedszkolu
Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich 

kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych, 8 marca odbyła 
się uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała 
już od samego rana. W tym szczególnym dniu wszystkie 
kobietki otrzymały serdeczne życzenia i upominki. Chłopcy 
złożyli życzenia, tradycyjnie zaśpiewali  swoim koleżankom 
uroczyste „ 100 lat’’ i wręczyli piękne laurki i niespodzian-
ki. Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, 
aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym. Jako mali dżen-
telmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach 

okolicznościowe piosenki i zatańczyli w ich rytm. Ich stroje 
też przykuwały uwagę i sprawiały, że wyglądali dostojnie i 
uroczo, jak przystało na taką okoliczność. 

Mamy nadzieję, że dzieci będą się podobały i wycisną 
niejedną łzę wzruszenia!

100 lat i wszystkiego dobrego kochani. Miłego oglą-
dania i niezapomnianych wrażeń życzymy. Przygotowane 
upominki dzieci wręczą już w domu.

Anna Pawlik

między innymi w porządkowaniu Sali po zabawie. Było 
można usłyszeć taneczną muzykę, w rytm której bawiły się 
zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Wiele radości sprawiły 
dzieciom przygotowane z tej okazji zabawy i konkurencje. 
Przedszkolaki najbardziej wykazały się swoimi zdolnościa-
mi w „ Szansie na sukces’’ zorganizowanej przez panią 
Anię Pawlik. Uśmiechnięte buzie maluchów, a zwłaszcza 
dziewczynek świadczyły o miło spędzonym czasie.

Wszystkie kobietki, te małe i duże dziękują chłopcom 
za piękne życzenia.

Anna Pawlik
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Zimowe zabawy na śniegu
Tegoroczna zima płata nam figle, raz 

ciepło, a raz mroźno. Dlatego korzystając 
z jej uroku postanowiliśmy pobawić się na 
śniegu, na boisku szkolnym. 

Dzieci z przedszkola oddały się zimo-
wemu szaleństwu, chętnie lepiąc bałwana, 
rzucając się śnieżkami do siebie, a także 
„atakując” kulami śniegowymi swoje panie. 
Pogoda była trochę mroźna, ale świeciło 
słońce i maluchy chętnie bawiły się wspólnie 
z uczniami klas I-III. 

Dzieci doskonale wiedzą, że zabawy na 
świeżym powietrzu to świetna rozrywka. 

Z czerwonymi noskami i z uśmiechem na 
twarzy wróciliśmy do przedszkola na ciepły 
posiłek.  

„Było mroźnie, ale wesoło i radośnie.”

„Hej kolęda, kolęda...”
Kolędowanie to piękna polska tradycja, która zbliża ludzi, buduje więzi, 

daje poczucie bliskości i wspólnoty. 
W dobie pandemii, kiedy nie możemy spotkać się razem i pośpiewać w Cen-

trum Kultury, zachęcaliśmy do kolędowania online. Mimo nietypowej formy nie za-
brakło chętnych do kultywowania jednego z najpiękniejszych polskich zwyczajów. 

Wszystkim, biorącym udział w konkursie, należą się wyrazy uznania za 
zaangażowanie oraz pracę włożoną w przygotowanie występów.

Po wysłuchaniu dostarczonych nagrań komisja postanowiła przyznać: 
I miejsce  - Karolina Nasternak „Do szopy, hej pasterze”
II miejsce  - Weronika Bolon „Przybieżeli do Betlejem”
Wyróżnienie  - Marcelina Ziółkowska   „Bosy Pastuszek”

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Osoby na-
grodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, które odebrały w 
Centrum Kultury.

Aneta Śmiszek

Walentynki w przedszkolu w Budziskach
Dzień Świętego Walentego obchodzony 

jest na całym świecie jako święto miłości. 
Również w naszym przedszkolu upłynął na 
wzajemnym okazywaniu sobie życzliwości, 
dobroci i przyjaźni. Tradycją w naszej szkole 
jest poczta walentynkowa. Miłym zaskocze-

niem była ogromna ilość przygotowanych „walentynek’’. W tym szcze-
gólnym dniu pani Ania Kalita zamieniła się w walentynkowego listono-
sza i rozdała listy przedszkolakom. Zaskakujące jest, jak najmłodsze 
dzieci szczerze i otwarcie okazują radość i sympatię w stosunku do in-
nych.

Wspólna zabawa dostarczyła wielu radosnych wrażeń.
Anna Pawlik

Na zdjęciu laureatka konkursu - Karolina Nasternak

WYNIKI KONKURSU ONLINE

Ach, co to był za bal
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ŁUBNICKI OMNIBUS
Ta publikacja to wspomnienie o czasach, w których żył, działał oraz 

o ludziach jak on kochających kulturę i tradycję naszego regionu.
Tak się zaczyna świeżo wydana przez Centrum Kultury w Łubni-

cach książka – album  zawierająca zdjęcia, wspomnienia i rys bio-
graficzny Jana Kostery.

Sama inicjatywa wydania takiej publikacji narodziła się wśród 
uczestników, podczas uroczystego odsłonięcia tablicy 13 września 
2020 roku. Dzięki aprobacie Wójta Gminy Anny Grajko, udało nam 
się zrealizować ten pomysł.

Najtrudniejszym zadaniem okazała się identyfikacja osób, które 
są na zdjęciach, w większości się  udało choć nie wszystkich rozpo-
znaliśmy. Liczne wywiady, rozmowy z osobami jeszcze  pamiętający-
mi te już nieco odległe czasy, pozwoliły oddać w jakiejś części klimat 
wówczas panujący. Historia naszej gminy w tamtych czasach była 
burzliwa, szczególnie przełom lat siedemdziesiątych – osiemdziesią-
tych, wpłynęła ona bardzo niekorzystnie na losy naszego bohatera.

Chcę bardzo podziękować osobom, które przyczyniły się do re-
alizacji publikacji, za długie rozmowy, sugestie i podpowiedzi jakie 
otrzymywałem podczas spisywania tej arcy ciekawej historii. Ser-
deczne podziękowania kieruję do Wiktorii Kapel, Grażyny Sołtyk, 
Elżbiety Podsiadło, Henryka Komasary, Józefa Dulęby, Roberta Ga-
wiora. Dziękuję Agnieszce Grędzie za korektę tekstu oraz wszystkim 
osobom, które udostępniły zdjęcia zamieszczone w tej publikacji.

Mariusz Bolon

Projekt tym razem skierowany był dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publiczny-
mi. Akcja mała zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i co-

„ŚNIEŻNE FANTAZJE”
To konkurs na najciekawszą rzeźbę śnieżną, organi-

zowany przez Centrum Kultury w Łubnicach. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie było stworzenie dowolnej rzeźby, 
zrobienie zdjęcia i przesłanie do CK. Uczestnicy konkursu 
wykazali się kreatywnością i wyobraźnią. W przygotowanie 
swoich rzeźb włożyli wiele pracy. Konkurs miał na celu pro-
pagowanie zdrowego stylu życia w czasie pandemii, odej-
ścia od komputerów i przebywania na świeżym powietrzu. 

A oto wyniki:
I miejsce – Emilia i Julia Sęk
II miejsce – Karolina Nasternak
III miejsce – Marcelina Ziółkowska, Wojtuś Maćkowski
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkur-

sie, a laureatom serdecznie gratulujemy.
Aneta Śmiszek I miejsce – Emilia i Julia Sęk

„Omnibus” - tak zatytułowano artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z 1982 roku. Jan Kostera, bo o nim w nim przeczytamy, był 
osobą wielu talentów. 

Miło nam jest poinformować, że Gminna Biblioteka w Łubnicach  już po 
raz trzeci brała udział w projekcie  Instytutu Książki „Mała książka wielki 
człowiek”. 

PODSUMOWANIE 3 EDYCJI 
„MAŁA KSIĄŻKA 

– WIELKI CZŁOWIEK”

dziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym, które przyszło do bi-
blioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową Wy-
prawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę 
„Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszko-
laka i spełniającą najwyższe standardy w pro-
jektowaniu pięknych i mądrych książek dla naj-
młodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypoży-
czeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymywał naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowa-
ny imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
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Zakończyła się zeszłoroczna edycja Priorytetu 1. „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizo-
wany w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, w którym 
uczestniczyła nasza biblioteka. Przedsięwzięcie zostało sfi-
nansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z budżetu państwa, a Gminna 
Biblioteka w Łubnicach otrzymała dotację w wysokości 1 
780,00 zł. Kluczowym celem wspomnianego Priorytetu jest 
zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych po-
przez zwiększenie liczby nowości wydawniczych w księgo-
zbiorach bibliotek  oraz dostępności tych zasobów. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że to nie pierwsza 
dotacja, jaką udało się na ten cel pozyskać  naszej bi-
bliotece. Od 2005 roku Gminna Biblioteka w Łubnicach 
uczestniczy w Priorytecie 1, który jest kontynuacją oraz roz-
winięciem dotychczasowego programu własnego Biblioteki 
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Tak przedstawia się wysokość środków finansowych  z 
budżetu Centrum Kultury i uzyskanej dotacji na zakup no-
wych książek w poszczególnych latach:

- 2020 r.  - 1 843,21zł z budżetu Centrum Kultury w 
Łubnicach i 1 780,00 zł dotacji - Program 
Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa’’ Priorytet 1 - Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych,

- 2019 r.  - 1781,54 zł z CK i 1780,00 zł dotacji - Zakup 
nowości wydawniczych...,

- 2018 r.  - 1 367,63 zł z CK i 2 660,00 zł dotacji - Za-
kup nowości wydawniczych...,

- 2017 r.  - 1 367,94 zł z CK i 2 638,00 zł dotacji - Za-
kup nowości wydawniczych...,

- 2016 r.  - 1 374,69 zł z CK i 2 639,00 zł dotacji - Za-
kup nowości wydawniczych...,

- 2015 r.  -  1 621,70 zł z CK i 2 500,00 zł dotacji - Pro-
gram Biblioteki Narodowej: „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek”,

- 2014 r.  - 1 000,00 zł z CK i 2 752,00 zł dotacji    - 
Program BN: „Zakup nowości...”

- 2013 r.  - 2 907,58 zł z CK i 2 724,00 zł dotacji - Pro-
gram BN: „Zakup nowości...”,

- 2012 r.  - 2 524,65 zł z CK i 2 221,00 zł dotacji - Pro-

czytelnicze zainteresowania. W Wy-
prawce znaleźli też coś dla siebie tak-
że rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomniała 
im o nieocenionej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki.

W edycji 2019/2020 w projek-
cie udział wzięło ponad 300 tysięcy 
przedszkolaków i 5200 bibliotek w 
całej Polsce. Badania wykazują, że 
dzieci wychowywane pośród książek 
są bardziej pewne siebie, mają więk-
szy niż rówieśnicy zasób słownictwa 
i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Po-
żytki z czytania mają także konkretny 
wymiar materialny: czytające dzieci 
osiągają sukcesy, zdobywają wy-
kształcenie, a co za tym idzie dobrze 
płatny zawód. W życiu dorosłym le-

piej sobie radzą i umieją odnaleźć się 
w różnych sytuacjach dnia codzienne-
go. Nieodłącznym elementem czyta-
nia dzieciom w wieku przedszkolnym 
jest obecność rodzica/opiekuna, któ-
ry nie tylko wciela się w książkowych 
bohaterów, ale staje się przewodni-
kiem w nowej przygodzie przeżywa-
nej wspólnie z dzieckiem, budując 
tym samym relacje, które z całą pew-
nością zaowocują w przyszłości. War-
to odwiedzać z dzieckiem bibliotekę. 
Dziecko może poznać ważne miejsce 
na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i 
dzięki temu w pełni stać się uczest-
nikiem życia kulturalnego. Biblioteki 
oferują nie tylko bezpłatny dostęp 
do książek, ale też szeroką ofertę 
kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, 
jak i rodzice mogą wziąć udział w 
rozmaitych zajęciach, warsztatach i 

wydarzeniach przygotowanych przez 
bibliotekarzy i innych pracowników 
instytucji kultury. Wizyta w bibliotece 
uczy dziecko samodzielności, podej-
mowania własnych wyborów i odpo-
wiedzialności za wypożyczoną książ-
kę. Najwspanialszym prezentem, jaki 
możemy dać naszemu dziecku, to 
nie kolejny nowy telefon i super grę 
komputerową, ale czas, który mu po-
świecimy na wspólne czytanie książki, 
i miłość do literatury, która pozosta-
nie na całe życie. Mamy nadzieję, że 
już niedługo kolejne dzieci rozpoczną 
swoją przygodę z książką i czytaniem, 
i wraz z rodzicami staną się stałymi 
bywalcami bibliotek! 

Pamiętajmy, że miłość do czytania 
jest prezentem na całe życie! 

Ewa Murdza

Kolejne dyplomy Małego Czytelnika rozdane.

ZAKUP NOWOŚCI 
WYDAWNICZYCH W 2020 ROKU
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„NOWOŚCI KSIĄŻKOWE, 
KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ”

Jak wynika z raportu Biblioteki Naro-
dowej za 2019 rok, 39% Polaków przeczy-
tało w ciągu badanego roku przynajmniej 
jedną książkę. Przeczytanie przynajmniej 
7 pozycji w ciągu 12 miesięcy zadeklaro-
wało już tylko 9% respondentów.

Wśród wymienianych książek po-
jawia się zarówno ponadczasowa 
klasyka (czy też, po prostu, lista lektur 
szkolnych). Mamy więc w zestawie-
niu dzieła Adama Mickiewicza czy 
Henryka Sienkiewicza. Raczej nie ma 
jednak wątpliwości, że tytuły te nie są 
dobrowolnym wyborem młodzieży 
lecz wynikiem wykonywania szkol-
nych powinności.

Po jaką lekturę w takim razie się-
gnąć – i to nie z obowiązku, lecz z 
własnej, nieprzymuszonej woli? Oto 
książki, które warto przeczytać,  nie 
tylko po to, by podnieść ogólnopol-
skie statystki czytelnictwa, ale przede 
wszystkim po to, by rozszerzać swoje 
horyzonty oraz zwiększać swoją wie-
dzę. Co warto przeczytać?  Książki 
warte przeczytania to nie tylko te, z 
których dowiadujesz się czegoś no-
wego o otaczającym Cię świecie. 
Nierzadko dużo bardziej wartościowe 
okazują się te, które „mówią” coś no-
wego o Tobie samym.

Poczytaj mi mamo... poczytaj mi 
tato…, spędźmy wolny czas ze swoimi 
najmniejszymi pociechami na  wspól-
nym czytaniu na przykład bajek :

„Mysz, która chciała być lwem”-
-Rachel  Bright  i Jim Field 

Siła wcale nie musi tkwić w roz-
miarze! Poznajcie małą Mysz, która 
najbardziej na świecie chciałaby żeby 
inni zwracali na nią uwagę. Bycie 
małym nie jest łatwe... Mysz chciała-
by zostać zauważona, lecz jej rozmiar 
okazuje się DUŻYM problemem. Do-
chodzi do wniosku, że jedynym stwo-
rzeniem, które może jej pomóc, jest 
wielki i groźny lew. Kiedy zbiera się 

gram BN: „Zakup nowości...,”
- 2011 r.  - 2 501,86 zł z CK i 1 800,00 zł dotacji - Pro-

gram BN: „Zakup nowości...,”
- 2010 r.  - 1 887,97 zł z CK i 1 131,00 zł dotacji - Pro-

gram BN: „Zakup nowości...,”
- 2009 r.  - 1 838,39 zł z CK i 1 018,00 zł dotacji - 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Literatura i czytelnictwo” Priorytet 2: 
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,

- 2008 r.  - 1 223,93 zł z CK i 3 000,00 zł dotacji - 
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” 
Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”,

- 2007 r.  - 1 210,46 zł z CK i 4 000,00 zł  dotacji - 
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa” 

Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”,
- 2006 r.  -1 525,87 zł z CK i 4 000,00 zł dotacji - Pro-

gram Operacyjny „Promocja czytelnictwa” 
Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”,

- 2005 r.   680,70 zł z CK i 5 000,00 zł dotacji - Pro-
gram Operacyjny „Promocja czytelnictwa” 
Priorytet 1: „Rozwój bibliotek oraz poprawa 
jakości i dostępności zbiorów”.

Od 2005 roku do 2020 roku złożone wnioski o do-
finansowanie zaowocowały zakupem ponad 4 500 
woluminów, które trafiły do rąk miłośników książek. 
Zapraszamy do Gminnej Biblioteki w Łubnicach, w której 
na małych i dużych pasjonatów książek i czytania czekają 
tytuły współczesnych autorów polskich i zagranicznych. 

na odwagę, by poprosić go o lekcje 
ryczenia dzieje się coś, co całkowi-
cie ją zaskakuje. Okazuje się, że siła 
wcale nie musi tkwić w rozmiarze.
„Mysz, która chciała być lwem” to 
kolejny świetny tytuł w dorobku uzna-
nego ilustratora Jima Fielda, autora 
m.in. ilustracji do książek z serii „Kró-
lik i Misia”, które natychmiast podbiły 
serca dzieci, jak i rodziców na całym 
świecie. 

Wyjątkowy tytuł, w którym głów-
ną rolę odgrywają ilustracje. Książka 
wspaniale wspiera rozwój dziecka, i 
to na wielu płaszczyznach. Ćwiczy 
koncentrację, spostrzegawczość oraz 
pobudza wyobraźnię i kreatywne my-
ślenie. Z tej serii kupiliśmy także: „Ko-
ala, który się trzymał”, „Wilk, który się 
zgubił”, „Wiewiórki, które nie chciały 
się dzielić”.  

„Zwierzaki cudaki. Księga naj-
dziwniejszych zwierząt świata”- 

Bibi Dumon Tak
Jak wygląda jak? Czy latająca 

ryba ma skrzydła? Po co zebrze paski? 

Z czego strzela strzel bombardier?  
Oto Zwierzaki cudaki - fascynujący 
przegląd 40 najbardziej niesamowi-
tych zwierząt Świata! Bibi Dumon Tak 
opisała je z lekkością, werwą i poczu-
ciem humoru, zamieniając solidną 
porcję przyrodniczej wiedzy w pasjo-
nujący zbiór barwnych zwierzęcych 
portretów. Polecamy także „Zwierzaki 
zwyklaki”.

Dla tych co już umieją czytać i  
rozpoczynają swoją przygodę z czy-
taniem polecamy: 

„Koszmarny Karolek niepokoi nie-
boszczyka”- Francesca Simon

Najnowsza książeczka o Kosz-
marnym Karolku nawet nieboszczyka 
zmusi do śmiechu. Tym razem Ka-
rolek obmyśla genialny sposób, by 
przejąć absolutną kontrolę nad pilo-
tem do telewizora, jako czarnoksięż-
nik występuje w programie „Łowcy 
Talentów” i stacza bitwę z Doskona-
łym Damiankiem o czerwonego di-
nozaura. Koszmarny Karolek znów w 
świetnej formie!

Kultowe książki o Koszmarnym Ka-
rolku już od 25 lat budzą w dzieciach 
na całym świecie pasję czytania!
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„Nowe przygody skarpetek” 
- Justyna Bednarek

Druga część skarpetkowej sagi! W 
magicznym świecie Justyny Bednarek 
i Daniela de Latoura znów czmycha-
my na wolność przez dziurę pod pral-
ką w poszukiwaniu przygód: lecimy w 
kosmos, pocieszamy samotnego psa, 
ratujemy chomika, dogadujemy się z 
robotem, a nawet zamieniamy się w 
ducha. Świat wyobraźni nie zna gra-
nic. Wystarczy ruszyć w drogę. Kiedy 
otworzysz tę książkę i wślizgniesz się 
do magicznego świata  niezwykłych 
przygód, nieprędko będziesz chciał 
stamtąd wrócić. Baw się więc dobrze 
i pamiętaj, że aby być szczęśliwym, 
wcale nie trzeba być do pary.

Dla młodzieży,  mamy literaturę 
pełną magii i nieziemskich mocy – li-
teraturę science fiction :

„Dziewczyna , która wybrała 
swój los”- Kasie West

 Życie Addison Coleman sprowa-
dza się do nieustannego pytania „a 
co, jeśli...”? Nie byłoby w tym nic nie-
typowego, gdyby nie fakt, że dziew-
czyna ma moc Sprawdzania - może 
wejrzeć w przyszłość i poznać skutki 
swoich decyzji. Kiedy więc okazuje 
się, że rodzice Addison postanawiają 
się rozwieść i stawiają ją przed wybo-
rem, z kim chce zamieszkać, jej nie-
zwykłe zdolności nabierają zupełnie 
nowego znaczenia...W jednej z wersji 
przyszłości Addie mieszka z mamą i 
wiedzie dotychczasowe życie, które 
zna na wylot, ale które nie jest usłane 
różami – nęka ją najpopularniejszy 
chłopak w szkole i sprawa wygląda 
co najmniej nieciekawie... W drugiej 
wersji Addison zaczyna nową szkołę i 
zakochuje się w spokojnym artyście. 
Ale i ta rzeczywistość nie jest tak ró-
żowa, jak mogłoby się wydawać, 
bo dziewczyna zostaje wciągnięta w 
śledztwo w sprawie morderstwa, a 
sprawy przybierają mroczniejszy ob-
rót. Wiedząc tak wiele i mając równie 
wiele do stracenia, Addie musi zade-
cydować, w jakiej rzeczywistości... i 
bez kogo chce żyć. 

„Wilk”- Katarzyna 
Berenika Miszczuk

Margo Cook to zwyczajna nasto-
latka. Pewnego dnia przenosi się ra-
zem z rodzicami z Nowego Jorku do 
miasteczka Wolftown położonego w 
głębi olbrzymiej puszczy. Dla Margo 
to koniec świata.  Od przeprowadzki 

dręczą ją koszmary, w których ucie-
ka przez las przed groźnym prze-
śladowcą. W szkole poznaje lekko 
zwariowaną Francuzkę Ivette Reno, 
milczącego Maksa  oraz przystojne-
go Petera. Jaki mroczny sekret skry-
wa Max? Jaki mroczny sekret skrywa 
to ciche  senne miasteczko? Czy sny 
Margo mają z tymi zagadkami jakiś 
związek? Być może poznamy od-
powiedź, gdy na niebie pojawi się 
księżyc w pełni… Senne miasteczko, 
nieprzebyte lasy i para typowych na-
stolatków. Wszystko się zmieni w noc 
pełni księżyca. Polecamy kontynuację 
2 część pt.„Wilczyca”.

Dla miłośników  literatury sensa-
cyjnej i grozy proponujemy:

„Rosyjska księżniczka”
- Monika Skabara

Dwa zwa-
śnione gangi 
z różnych za-
kątków świa-
ta. Sojusz, 
za który naj-
wyższą cenę 
zapłaci ona. 
Sasza Aska-
rowa, je-
dyna córka 
r o s y j s k i e g o 

mafiosa, to kobieta, z którą się nie 
zadziera. Wychowana twardą ręką w 
żelaznej dyscyplinie, teraz jest praw-
dziwą maszyną do zabijania. Kie-
dyś stanie na czele mafii na miejscu 
swojego ojca. Antonio Morinello, syn 
włoskiego capo, ma Saszę na celow-
niku. Zrobi wszystko, żeby ją zdobyć. 
W ramach rozejmu między rodzinami 
zmusza jej ojca do oddania mu córki. 
Sasza nie jest jednak typem kobiety, 
którą można sobie przekazywać jak 
trofeum. Czy ślub, który połączy te 
dwie rodziny, położy kres wojnie mię-
dzy rosyjską i włoską mafią?

„W cudzym ciele”
- Paula Rawsthorne

A jeśli umarłeś tylko po to, by się 
obudzić i odkryć, że twój mózg i oczy 
zostały przeszczepione w czyjeś ciało? 
Lucy, śmiertelnie chora na raka nasto-
latka, budzi się zupełnie zdrowa i silna 
– ten dzień powinien być spełnieniem 
jej marzeń. Ale w obliczu życia, któ-
rego nie wybrała, którego wcale nie 
chciała, stała się więźniem i zakład-
nikiem nowego ciała, które otrzyma-
ła w trakcie przeszczepu. Teraz Lucy 

musi stawić czoło najważniejszym py-
taniom… Kim tak naprawdę jest i jak 
daleko można się posunąć, by urato-
wać kogoś, kogo się kocha. 

„Nieodnaleziona”
- Remigiusz Mróz

Pierwszy polski thriller psy-
chologiczny na miarę najwięk-
szych światowych bestsellerów! 
Gdybym oświadczył jej się chwilę 
wcześniej, nigdy by do tego nie do-
szło. Nie napadnięto by nas, ja nie 
trafiłbym do szpitala, a ona nie znik-
nęłaby na zawsze z mojego życia. 
Dziesięć lat po zaginięciu narzeczo-
nej, Damian Werner jest pewien, że 
nigdy więcej jej nie zobaczy. Pew-
nego dnia trafia jednak niespo-
dziewanie na ślad ukochanej – ktoś 
zamieszcza jej zdjęcie na jednym z 
profili spotted, szukając dziewczyny. 
Werner jest gotów przyjąć, że to przy-
padkowe podobieństwo, spotter wgry-
wa jednak drugie zdjęcie. Zdjęcie, 
które zrobił jej sam Werner na kilka 
dni przed zaginięciem – i którego ni-
komu od tamtej pory nie pokazał. Kto 
szuka dziewczyny? I czy to naprawdę 
ona pojawiła się po dziesięciu latach? 
Damian znał swoją narzeczoną od 
dziecka, spędzali ze sobą każdą 
chwilę. Szukając odpowiedzi na ko-
lejne pytania, odkrywa jednak, że nie 
wiedział o niej wszystkiego...

„Sfora”- Przemysław Piotrowski
Zima. W lesie nieopodal Zielo-

nej Góry odnaleziona zostaje ręka. 
Wstępne oględziny wskazują, że zosta-
ła ona… odgryziona przez człowieka. 
Atmosfera niepokoju w mieście nara-
sta. W mediach pojawiają się pogło-
ski o grasującym w okolicach wilko-
łaku. Niedługo potem śledczy trafiają 
na zmasakrowane zwłoki zaginionej 
niedawno zakonnicy – ofiara została 
zamordowana, a jej ciało rozszar-
pały wilki. Inspektor Romuald Czar-
necki powołuje specjalną grupę do-
chodzeniowo-śledczą, w skład której 
wchodzą również Igor Brudny i Julia 
Zawadzka ze stołecznej policji. Talent 
i trudna przeszłość komisarza Brud-
nego po raz kolejny mogą okazać się 
nieocenione. Mimo zdecydowanych 
działań śledztwo komplikuje się co-
raz bardziej. Brudny musi ustalić, czy 
sprawca ma jakiś związek z sierociń-
cem sióstr hieronimek, w którym sam 
się wychowywał. Łowy dopiero się za-
czynają.



24 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KULTURA

 Co warto przeczytać, jeśli jesteś 
fanem literatury popularno- nauko-
wej:

„Blondynkę na Orinoko”
- Beaty Pawlikowskiej.

Dwa miesiące samotnej wyprawy 
przez Amazonię w Ameryce Południo-
wej. Jej plan był prosty: przedostać się 
po rzekach od Orinoko w Wenezueli 
przez Rio Negro aż do Amazonki w 
Brazylii. Półtora tysiąca kilometrów 
przez dżunglę. Czółnem, statkiem, 
motorówką wojskową z małpą na 
pokładzie i innymi przypadkowymi 
łodziami. Wśród tajemniczych głosów 
tropikalnej puszczy, przez zagubione 
na końcu świata wioski i nieoczekiwa-
ne zdarzenia. Wielka przygoda! 

Beata Pawlikowska- pisarka, po-
dróżniczka, fotograf. Z pasją pisze i 
opowiada o podróżach.

Organizuje wyprawy, fotografuje, 
pisze książki, felietony i reportaże. W 
Radiu ZET prowadzi audycję „Świat 
według Blondynki”.

Z serii  polecamy również: „Blon-
dynka na Czarnym Lądzie”,”Blon-
dynka na Kubie”, „Blondynka śpiewa 
w Ukajali”,”Blondynka wśród łow-
ców tęczy”, „Blondynka u szamana-
”,”Blondynka w dżungli”.

Książki, które warto przeczytać to 
literatura faktu okiem historyka:

„Żołnierze wyklęci”
- Marek A. Koprowskik

Wspomnienia tych, dla których II 
wojna światowa nie skończyła się w 
1945 roku. Tych, którym sumienie nie 
pozwalało biernie godzić się na zbrod-

niczy ustrój wprowadzony w Polsce po 
„wyzwoleniu”. Żołnierze pod dowódz-
twem Antoniego Żubryda „Zucha”, Hie-
ronima Dekutowskiego „Zapory” czy 
Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” 
nie poddali się. Nadal zbrojnie stawiali 
opór komunistom. Wielu z nich - zbyt 
wielu - przypłaciło to życiem. W niniej-
szym tomie zgromadzono relacje tych, 
którzy ocaleli. Są to członkowie Konspi-
racyjnego Wojska Polskiego, Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość oraz innych 
organizacji podziemnych. Wspominają 
oni wojnę, walkę z komunistami, pobyt 
w ubeckich więzieniach i katowniach. 
Niektórzy z nich otwarcie mówią, iż to, 
że żyją, zawdzięczają wyłącznie szczę-
ściu. Dzięki ich opowieściom poznaje-
my bliżej postaci szeregowych żołnierzy 
i dowódców, ich charaktery i słabości. 
Słowa bezpośrednich uczestników opi-
sywanych wydarzeń pozwalają inaczej 
spojrzeć na wybory dokonywane przez 
Żołnierzy Wyklętych, a także na ich co-
dzienne życie w konspiracji. Dzięki tak 
osobistej perspektywie „Zapora” czy 
„Jastrząb”, nie przestając być bohate-
rami, stają się w naszych oczach bar-
dziej ludzcy. 

„Historia Ireny Sendlerowej”- 
Anna Mieszkowska

Nowe, uzupełnione wyda-
nie głośnej opowieści o jednej z 
najsłynniejszych Polek XX wieku. 
Irena Sendlerowa całą wojnę organi-
zowała przemycanie żydowskich dzieci 
z getta i umieszczała je w przybranych 
rodzinach, domach dziecka i u sióstr 
zakonnych. Dzięki jej skrupulatnym 
notatkom zachowały się nazwiska oca-
lonych, nie zaginęła ich tożsamość. 
Nieustannie groziła jej śmierć. W po-
czuciu zagrożenia żyła także po wojnie. 

Za ojcem często powtarzała: „Każ-
demu, kto tonie, należy podać rękę”. 
W czasie wojny podała rękę wielu 
dzieciom i osobom dorosłym, któ-
re między innymi dzięki niej przeży-
ły Holokaust. Za swoją działalność 
uhonorowano ją wieloma odznacze-
niami, została Sprawiedliwą wśród 
Narodów Świata, damą Orderu Orła 
Białego i Orderu Uśmiechu. Otrzy-
mała honorowe obywatelstwo Izraela. 
Anna Mieszkowska mierzy się z legen-
dą, obala mity, podaje przemilczane 
fakty – również te przemilczane przez 
Sendlerową. Przedstawia jej życie także 
z prywatnej perspektywy. To opowieść 
o niezwykłych losach skromnej osoby, 
która mówiła, że mogła zrobić więcej.

„Kobiety z bloku 10”
- Hans Joachim Lang

Nowe, rozszerzone wydanie pora-
żającej opowieści o ginekologicznych 
eksperymentach medycznych, doko-
nywanych na kobietach w Auschwitz.

Przez blok 10 w Auschwitz, gdzie 
dokonywano zbrodniczych ekspery-
mentów medycznych, przeszło około 
ośmiuset kobiet. Przetrwało trzysta. 
Część z nich opowiedziała autorowi o 
piekle, które przeżyły. Kim był niesław-
ny profesor Clauberg, „specjalista” 
od sterylizacji? Jak działało jego „la-
boratorium”? Jakie metody stosowali 
i co „badali” inni pseudolekarze? To 
historia ofiar, katów, sadystycznych 
„operacji” i codzienności obozu opisa-
na na podstawie badań archiwalnych 
i rozmów z ofiarami. Lang opowiada, 
kim były te kobiety, co się z nimi stało, 
jak radziły sobie w codziennym życiu i 
z czym musiały się mierzyć po wojnie. 

A jakie Twoim zdaniem książki 
warte przeczytania powinniśmy do-
dać do naszej listy? Do jakich lektur 
możesz wracać bez końca? Które ty-
tuły coś w Tobie zmieniły i zostały w 
Twojej pamięci na dłużej? Bez wzglę-
du na to, jaki jest Twój „top” książek, 
najważniejsze jest to, że czytasz. I oby 
to się nigdy nie zmieniło!

Czekamy na wasze propozycje 
książkowe. Przy najbliższych zaku-
pach na pewno weźmiemy je pod 
uwagę.  Zapraszamy do odwiedzania 
naszej biblioteki we wtorek, środę i 
czwartek w godzinach 8:30 - 15:30 
i zachęcamy do czytania.

W przypadku ogłoszenia lock-
downu zachęcamy zgłaszać zapotrze-
bowanie na książki telefonicznie.

Ewa Murdza
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OSP

Nowy rok już na dobre rozpoczęty, a więc śmiało można podsumować ubie-
gły 2020.

Na pewno każdy się zgodzi, że był to rok specyficzny. Strażacy musieli się 
mierzyć nie tylko z klasycznymi zagrożeniami towarzyszącymi prowadzonym 
interwencjom ale również doszło nowe niebezpieczeństwo – COVID 19. Było 
to nowe wyzwanie, któremu musiała podołać każda jednostka straży pożarnej. 
Zachowując wszelkie możliwe środki ostrożności jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łubnicach w roku 2020 wyjeżdżała 99 razy, w tym 69 alarmowo.

Ponad połowa wyjazdów alarmowych bo aż 38 dotyczyło pożarów. W 2019 
roku ilość pożarów była podobna, wynosiła 40. Najczęściej są to wyjazdy do 
pożarów traw i ściernisk, a także niekontrolowanych ognisk blisko zabudowań.

Na drugim miejscu pod względem ilości wyjazdów znalazły się interwencje 
związane z  miejscowymi zagrożeniami. Dotyczyły one głównie usuwania skut-
ków wichur i burz, konieczności usunięcia gniazd owadów, wycieku substancji 
olejowych na drogach, poszukiwania zaginionych osób.

Interwencji podczas wypadków drogowych odnotowaliśmy 3, wyjazdów go-
spodarczych 30, fałszywych wyjazdów 2. 

Samochodowe wyjazdy rozłożyły się następująco:
- Star Man 509t34(GBA) - 64 razy,
- Star 266 509t04(GBAM) - 4,
- Renault Master  509t49(SLRR) - 31.
Oprócz wyjazdów alarmowych służyliśmy również pomocą podczas zmywa-

nia kostki na parkingu przed ośrodkiem zdrowia i Centrum Kultury w Łubnicach. 
Zamontowano automatyczne podnoszenie bramy w jednym z boksów gara-

żowych. Udało się również wyremontować posadzkę w głównym boksie garażo-
wym naszej remizy. 

W tym roku walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze, które zazwyczaj 
odbywały się na przełomie luty – marzec, odbyć się muszą do września, termin 
wydłużony z powodu pandemii.

Zarząd OSP w Łubnicach składa serdeczne podziękowania wszystkim dru-
hom za ich wkład, siły, poświęcony czas i zaangażowanie. To radość móc działać 
z ludźmi pełnymi pasji i chęci niesienia pomocy dla lokalnej społeczności.

Mariusz Bolon

MINIONY ROK W OSP ŁUBNICE
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PORADY

WITAMINA D A COVID-19
W czasie epidemii koronawirusa 

- SARS-CoV-2 i dużej zachorowal-
ności na COVID-19  poszukuje się 
czynników, w tym dietetycznych, któ-
re mogą wspierać funkcje odporno-
ściowe organizmu. Jednym z takich 
czynników jest witamina D.

Wpływ witaminy D na układ im-
munologiczny. Witamina D uznawa-
na jest za czynnik przeciwzapalny i 
immunomodulujący – wzmacniający 
odporności oraz czynności samona-
prawcze organizmu. „Jednym z me-
chanizmów takiego działania jest jej 
rola w hamowaniu ekspresji cytokin 
prozapalnych i zwiększenie ekspre-
sji cytokin przeciwzapalnych. Uważa 
się też, że witamina ta w znacznym 
stopniu wpływa na układ renina-
-angiotensyna i może prowadzić do 
zmniejszenia odpowiedzi zapalnej 
organizmu, a także przypisuje się 
jej korzystny wpływ na mikrobiom 
jelitowy, zaangażowany w walkę z 
infekcjami. Witamina D, poprzez 
regulację aktywności enzymów, od-
powiedzialnych za neutralizowanie 
wolnych rodników wzmacnia po-
nadto system obrony antyoksyda-
cyjnej”.

Badania potwierdzają dużą rolę 
witaminy D w walce organizmu z 
chorobami zakaźnymi. Analiza ba-
dań klinicznych wykazała, że od-
powiednia suplementacja witaminy 
D zmniejsza ryzyko ostrych infekcji 
dróg oddechowych o 12%, a u osób 
z jej głębokim deficytem (stężenie 
<10 ng/ml) nawet o 70%. Wyniki 
tych badań dają podstawę sądzić, 
że może ona mieć znaczenie tak-
że w zakażeniu SARS-CoV-2. Przy-
puszcza się, że prawidłowe stężenie 
witaminy D może zmniejszyć skutki 
niekorzystnych następstw immu-
nologicznych, stwierdzacych u pa-
cjentów z COVID-19. Obecnie w 
przypadku witaminy D w badaniach 
naukowych poszukuje się związków, 
pomiędzy poziomem stężenia wita-
miny D we krwi, a ryzkiem zachoro-
wania na COVID-19 i przebiegiem 
tej choroby. Niestety w związku z 
tym, że zakażenie koronowirusem 
SARS-CoV-2 i zachorowanie na CO-
VID-19 są dość nowymi zjawiskami, 
dlatego większość badań znajduje 
się w początkowej fazie, a ich wyni-
ki są ograniczone, dotycz to również 
roli witaminy D w walce ze skutka-

mi zakażenia SARS-CoV-2. 
Niektórzy światowi eksperci 
podkreślają, że chociaż na 
tym etapie wiedzy ewidentna 
rola witaminy D w infekcji 
koronawirusem nie jest po-
twierdzona to suplementa-
cja może przynosić korzyści 
kliniczne. Inni twierdzą, że 
suplementacja powinna do-
tyczyć osób przebywających 
w szpitalach, w tym zarów-
no pacjentów, jak i całego 
personelu, tak by podnieść 
stężenie witaminy D, nawet 
powyżej 40 ng/ml. 

Głównym źródłem witaminy D w 
organizmie człowieka jest synteza 
skórna zachodząca pod wpływem 
promieniowania słonecznego, jest 
ona zależna od wielu czynników, 
w tym między innymi od pory roku, 
pory dnia, stopnia nasłonecznienia, 
zanieczyszczenia powietrza, czasu 
ekspozycji, wieku, masy ciała, pig-
mentacji skóry oraz stosowania kre-
mów z filtrem (SPF).  Szacuje się ze 
w warunkach polskich odkrycie w 
słoneczny dzień 18% powierzchni 
ciała, bez zastosowania kremów z 
filtrem przez 15-20 minut w godzi-
nach 10-15 powoduje  wystarczają-
cą syntezę witaminy D.

Polskie badania przekrojowe wy-
kazały u 90% zdrowych dorosłych 
kobiet i mężczyzn niedobór witami-
ny D t.j. stężenie 25-hydroksywita-
mine 25(OH)D poniżej 30 ng/ml. 
Według Uchwały Nr 1/2021 Zespo-
łu do Spraw Suplementacji Diety z 
dnia 19 luty 2021 zapotrzebowanie 
organizmu na witaminę D definiuje 
się następująco:
- optymalne stężenie – 25(OH)D w 

surowicy krwi wynoszące od 30-
50 ng/ml,

- suboptymalne stężenie 25(OH)
D w surowicy krwi wynoszące od 
20-30 ng/ml,

- niedobór znaczny stężenie 
25(OH)D w surowicy krwi w gra-
nicach >10-20 ng/ml,

- niedobór ciężki stężenie 25(OH)
D w surowicy krwi do 10 ng/ml.
W przypadku stwierdzenia nie-

doborów, suplementacja diety wi-
taminą D powinna być prowadzona 
pod kontrolą lekarską wraz z mo-
nitorowaniem jej stężenia w organi-
zmie.

W związku z powyższym Zespół do 
Spraw Suplementów Diety na posie-
dzeniu w styczniu 2021r wydał opi-
nię dotyczącą suplementacji witami-
ny D dla grup wiekowych w Polsce. 
W grupie osób zdrowych powyżej 
75 roku życia suplementację nale-
ży prowadzić przez cały rok w daw-
ce 2000-4000 IU/dobę z zależności 
od masy ciała i podaży witaminy D 
w diecie. U seniorów w wieku 65-75 
lat oraz u osób  z ciemną karnacja 
skóry, dawka ta powinna  wynosić 
przez cały rok 800-2000 IU/dobę, 
również z uwzględnieniem masy cia-
ła oraz ilość spożywanych produktów 
zawierających witaminę D. Natomiast  
osoby w  wieku 19-65 lat, spełniające 
warunki przebywania na słońcu (opi-
sano powyżej), w okresie lata ( maj 
– wrzesień) nie wymagają  suplemen-
tacji witaminy D. W przypadku, gdy 
warunki przebywania na słońcu nie 
są spełnione, zaleca się dostarczanie  
tym osobom dawki 8000-2000 IU/
dobę. Przy stosowaniu suplementacji 
witaminy D należy pamiętać, że orga-
nizm pozyskuje ją również z pożywie-
nia. Z pośród żywności najlepszym 
źródłem witaminy D są tłuste ryby, 
m.in. popularne w Polsce śledź, łosoś, 
makrela. Kolejnymi produktami, do-
starczającymi witaminy D są jaja oraz 
margaryny i tzw. miksy tłuszczowe, do 
których w Polsce obowiązkowo doda-
je się witaminę D.

Źródła:
Uchwała Nr 1/2021 Zespołu do 

Spraw Suplementacji Diety z dnia 19 luty 
2021

ttps://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-
-zdrowego-zywienia/witamina-d--a-co-
vid-19--aktualny-stan-wiedzy

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Staszowie



27NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH.
Tworzenie nowych działalności gospodarczych na terenie gminy Łubnice.




