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Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Marian Komasara

 Przewodniczący Rady Gminy

Zdrowych, radosnych, pełnych pokoju
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

niech będą one źródłem
duchowego wzbogacenia i umocnienia

dającego spokój i nadzieję. 

PODZIĘKOWANIE

W imieniu własnym pragnę złożyć Państwu na łamach kwartalnika ,,Nowiny Łubnickiej Gminy” 
ogromne podziękowania za współpracę w ramach popularyzacji działań oświatowych, kultural-
nych i samorządowych na terenie gminy Łubnice oraz Wszystkim, którzy współpracują z nami w 
każdy możliwy sposób, w tym i na Facebooku. Dziękuję za wspólne akcje, dzieła, za życzliwość, 
za wszelkie przejawy sympatii, za okazaną pomoc. To dzięki zaangażowaniu Wszystkich Państwa 
tworzymy lokalną społeczność. Ja i mój zespół jesteśmy zaszczyceni, że wraz z Państwem może-
my Wasze osiągnięcia przekazywać społeczeństwu, Państwa przełożonym, rodzicom, dziadkom i 
uczniom. W związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach 
i Redaktora Naczelnego kwartalnika ,,Nowiny Łubnickiej Gminy” pragnę złożyć najserdeczniejsze 
podziękowania za długoletnią współpracę. Chociaż nasze ścieżki zawodowe w tym miejscu się roz-
chodzą, to mam ogromną nadzieję, że w przyszłości jeszcze się spotkamy. Zespół Redakcyjny nadal 
z przyjemnością będzie publikować Państwa informacje z placówek oświatowych, kulturalnych, 
stowarzyszeń i urzędów, bowiem warto informować mieszkańców o tym, co dzieje się w Państwa 
placówkach. I chociaż fizycznie odchodzę, zawsze pozostaniecie w moim sercu.

Z okazji Świąt Wielkanocnych wraz z Zespołem Redakcyjnym życzymy Państwu Świąt przepełnio-
nych wiarą, nadzieją i miłością.

Aleksandra Stachniak
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INWESTYCJE GMINNE

W przetargu brało udział 11 firm.
W dniu 24.03.2020r została 

podpisana umowa na wykonanie z 

W dniu 2 marca br. został otwarty przetarg nieograniczony na „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ście-
ków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, 
Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łub-
nice, Orzelec Duży- ETAP I zlewnia Orzelec Duży i część Łubnic”.

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDO-
MONT” Sp z.o.o  ul. Przy Torze 1, 35-
205 Rzeszów.

W dniu 27 marca br. został otwarty 
przetarg nieograniczony na „Termo-
modernizacja budynku Stacji Uzdat-
niania Wody dla wodociągu grupowe-
go dla Gminy Łubnice – docieplenie 
ścian zewnętrznych, instalacja fotowol-
taiczna, wymiana oświetlenia na LED” 
w ramach   Działanie 6.5 „Rewitali-
zacja obszarów miejskich i wiejskich” 
na projekt  pn. „Rewitalizacja szansą 
na poprawę atrakcyjności społeczno – 
gospodarczej miejscowości Łubnice”.

Barbara Dudek

Porządek obrad obejmował: spra-
wozdanie z działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Staszowie w 2019 
roku, opiniowanie kierunków wydat-
kowania środków Funduszu Pracy w 
2020 roku, opiniowanie zasad orga-
nizowania i finansowania aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu, 
opiniowanie planu wydatków w za-
kresie innych zadań fakultatywnych 
ze środków Funduszu Pracy w 2020 
roku, opiniowanie planu szkoleń za-
wodowych w 2020 roku oraz sprawy 
różne. W posiedzeniu, które prowa-
dziła przewodnicząca Rady, wójt gmi-
ny Łubnice Anna Grajko, oprócz 8 
członków Rady i dyrekcji PUP, uczest-
niczyli także: starosta staszowski Jó-
zef Żółciak oraz wicestarosta Leszek 
Guzal.

W 2019 roku, Powiatowy Urząd 
Pracy w Staszowie, na aktywizację 
zawodową bezrobotnych wydatko-
wał kwotę 4 972 642 zł. W ramach 
posiadanych środków finansowano 
staże, prace interwencyjne, szko-

lenia, prace społecznie użyteczne, 
przyznawano środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, bony na 
zasiedlenie, bony szkoleniowe, bony 
zatrudnieniowe, refundowano koszty 
wyposażenia tworzonych stanowisk 
pracy. Z ogólnej kwoty wydatków 
największą część, ponad 2,4 mln zł 
(46%) wydatkowano na staże, pra-
wie 1,26 mln zł (23,8%) na prace 
interwencyjne, ponad 563 tys. zł 
(10,6%) na wspieranie podejmowa-
nej przez bezrobotnych działalności 
gospodarczej, 275 tys. zł (5,2%) na 
refundację kosztów tworzonych sta-
nowisk. Łącznie w finansowanych z 
Funduszu Pracy formach aktywiza-
cji zawodowej w 2019 roku, wzięło 
udział ponad 600 osób. Ponadto z 
przyznanych środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych finansowano staże, 
prace interwencyjne i szkolenia dla 
osób niepełnosprawnych poszukują-
cych pracy, a ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego finansowa-

POWIATOWA 
RADA RYNKU PRACY

W dniu 5 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, odbyło 
się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

no szkolenia pracowników i praco-
dawców.

Na 2020 rok dla powiatu sta-
szowskiego, Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej ustaliło limit 
wydatków Funduszu Pracy na aktywi-
zację zawodową bezrobotnych w wy-
sokości 4 mln 566 tys. 300 zł. Rada 
pozytywnie zaopiniowała zapropo-
nowane kierunki wydatkowania tych 
środków, uwzględniające potrzeby lo-
kalnego rynku pracy. Podobnie jak w 
latach poprzednich największe kwo-
ty planuje się przeznaczyć na staże, 
wspieranie zatrudnienia i podejmo-
wanie działalności gospodarczej oraz 
refundacje kosztów tworzonych sta-
nowisk pracy. Także pozytywną opinię 
uzyskały, zasadniczo nie zmienione, 
dotychczasowe zasady organizowa-
nia i finansowania aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu oraz 
plan wydatków fakultatywnych i plan 
szkoleń.

Na koniec grudnia 2019 roku, w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Sta-
szowie, zarejestrowanych było 2 107 
osób bezrobotnych i była to liczba 
niższa o 158 osób niż przed rokiem, 
a stopa bezrobocia wynosiła 6,7% i 
była niższa o 0,5% w porównaniu do 
31 grudnia 2018 roku.

Źródło: www.staszowski.eu 
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KONWENT WÓJTÓW 
I BURMISTRZÓW

7. EDYCJA DZIAŁAJ LOKALNIE PODSUMOWANA

Spotkanie rozpoczęto od zapo-
znania zebranych z planami remon-
tów dróg powiatowych w roku bie-

żącym oraz ze złożonymi wnioskami 
z lat 2018-2029 na dofinansowanie 
inwestycji z Programu Remontów 

Dróg Samorządowych oraz z Fundu-
szu na Usuwanie Klęsk Żywiołowych, 
jak również z aktualnie prowadzo-
nymi pracami, które rozpoczęto w 
roku ubiegłym. Drugi punkt posie-
dzenia był poświęcony współpracy 
gmin i powiatu w związku z nową 
perspektywą finansowania inwesty-
cji z budżetu Unii Europejskiej 2021 
– 2027. W dyskusji nawiązano do 
porozumienia o współpracy i part-
nerstwie, podpisanego w Sando-
mierzu w dniu 6 grudnia 2019 roku, 
między powiatami: sandomierskim, 
staszowskim i opatowskim oraz mia-
stami: Sandomierz, Staszów i Opa-
tów. W sprawach różnych poruszo-
no, m.in.: pierwszeństwo ruchu na 
skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z ul. 
Rytwiańską w Staszowie, utworze-
nia międzygminnej spółki przewozu 
osób, a także spółki skupu płodów 
rolnych.

Aleksandra Stachniak
Foto: www.staszowski.eu 

5 lutego br., obradował Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Staszowskiego. 

Z ŻYCIA GMINY

W dniu 12 lutego br., w Zajeź-
dzie ,,Gościniec” w Strużkach, od-
była się gala podsumowująca 7. 
edycję programu Działaj Lokalnie 
na terenie powiatu staszowskiego. 

O realizacji programu i jego 
efektach, opowiedziała prezes Fun-
dacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzie-

ży FARMa Magdalena Marynowska. 
Następnie każdy z Grantobiorców, 
odebrał pamiątkowy certyfikat i upo-
minek oraz mógł podzielić sie krótką 
refleksją na temat zrealizowanych 
działań. Podziękowania za współ-
pracę odebrali również Partnerzy 
Programu ,,Działaj Lokalnie”, którzy 
finansowo wsparli realizację zadań. 

Gminę Łubnice reprezentował se-
kretarz gminy Łubnice Leszek Ziółek. 
Spotkanie zakończyło się poczę-
stunkiem, podczas którego, wszyscy 
uczestnicy mogli wymienić się do-
świadczeniami oraz pomysłami na 
kolejne działania.

Aleksandra Stachniak
Foto: www.staszowski.eu
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DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 191 500,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 191 500,00
020 Leśnictwo 1 448,00

02001 Gospodarka leśna 1 448,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 345 500,00

40002 Dostarczanie wody 345 500,00
600 Transport i łączność 3 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 110 270,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 270,00
750 Administracja publiczna 508 971,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 796,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 200,95
75095 Pozostała działalność 467 974,05

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

883,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

883,00

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

2 727 881,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

253 200,00

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

702 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

44 145,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 725 536,00
758 Różne rozliczenia 8 204 322,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego

3 633 439,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 436 918,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 132 965,00

801 Oświata i wychowanie 316 557,00
80101 Szkoły podstawowe 4 000,85
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 000,00
80195 Pozostała działalność 304 556,15

852 Pomoc społeczna 274 551,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach centrum intergracji społecznej

8 257,00

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

52 868,00

85216 Zasiłki stałe 72 321,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 49 661,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 431,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 71 663,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 350,00

855 Rodzina 6 122 350,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 047 732,00
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85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

1 918 674,00

85504 Wspieranie rodziny 148 607,00
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

7 337,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 960 267,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 351 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 300,32
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska
5 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30 000,00
90095 Pozostała działalność 1 522 966,68

OGÓŁEM 20 767 500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział Rozdział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 776 173,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 767 933,00
01030 Izby rolnicze 8 240,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 527 604,00
40002 Dostarczanie wody 527 604,00

600 Transport i łączność 628 882,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 175 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 330 882,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 123 000,00

750 Administracja publiczna 2 896 288,00
75011 Urzędy wojewódzkie 39 796,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 035 924,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00
75095 Pozostała działalność 676 568,00

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

883,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa

883,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 149 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 96 400,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 52 600,00

757 Obsługa długu publicznego 60 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu 
dłużnego - kredyty i pożyczki

60 000,00

758 Różne rozliczenia 100 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00

801 Oświata i wychowanie 6 344 809,00
80101 Szkoły podstawowe 4 637 140,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 485 886,00
80104 Przedszkola 15 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 239 072,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 400,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 224 015,00
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80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

218 000,00

80195 Pozostała działalność 501 296,00
851 Ochrona zdrowia 22 145,00

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 145,00

852 Pomoc społeczna 1 024 357,00
85202 Domy pomocy społecznej 220 000,00
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 centrum intergracji społecznej

8 257,00

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

101 868,00

85216 Zasiłki stałe 72 321,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 386 927,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej
500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 471,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 121 663,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 350,00
85295 Pozostała działalność 1 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00

855

Rodzina

6 145 136,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 047 732,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

1 907 674,00

85504 Wspieranie rodziny 176 393,00
85508 Rodziny zastępcze 6 000,00
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

7 337,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 268 503,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 352 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 500,00
90013 Schroniska dla zwierząt 15 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska
5 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30 000,00
90095 Pozostała działalność 1 562 503,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 605 720,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 271 720,00
92113 Centra kultury i sztuki 334 000,00

926 Kultura fizyczna 9 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 000,00

OGÓŁEM 22 598 500,00 

Z URZĘDU...
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100- LATKA Z ŁYCZBY
Z ŻYCIA GMINY

Gmina Łubnice była repre-
zentowana przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Gosposia” w Słupcu w 
osobach: Gil Zofia, Kalita Mario-
la, Cecylia Struzik, Stępień Elżbie-
ta, Kalita Anna, Płachta Barbara, 
Jaworska Stanisława, Pokładek 
Barbara. Nasze gospodynie przy-
gotowały do konkursu kulinarne-
go zalewajkę na zakwasie, pierogi 
z kapustą oraz ciasta – sernik, droż-
dżowiec i ciasto ze śliwką. Potrawy 
były oceniane przez specjalistów od 
potraw regionalnych tj. Urszulę Gie-
roń, Lidię Rygiel, Zofię Tulik i Piotra 
Pielichowskiego uczestnika progra-
mu MasterChef.

Koło Gospodyń Wiejskich „Go-
sposia” w Słupcu zajęło III miejsce. 
Impreza była zorganizowana przez 
Burmistrza Ryglic Pana Pawła Au-
gustyna oraz Panią Teresę Lisak – 
Dyrektora Ośrodka Kultury w Rygli-
cach. Całość dopełniała degustacja 
potraw przygotowanych przez koła 
gospodyń wiejskich, a tradycyjna 
zupa z lubczykiem, która jest zare-
jestrowana na ministerialnej liście 
produktów tradycyjnych smakowa-
ła wyśmienicie. Konkursowi potraw 
towarzyszyły prezentacje zespołów 
z kilku regionów folklorystycznych 
Polski, wystawy lokalnych twórców 
i inne stoiska.

Impreza była wyjątkowo uda-
na, a cały pobyt w gościnnej Lub-
czy bardzo ciekawy i serdeczny. 
Panie z KGW wróciły zadowolone 
i pełne planów na dalszą współpra-
cę z Gminą Ryglice.

KGW „Gosposia” w Słupcu

W dniu 15 lutego br. w Lubczy (gmina Ryglice) odbył się konkurs 
potraw regionalnych i tradycyjnych „Sercem gotowane”. W imprezie 
uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej Polski.
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

CHOINKA SZKOLNA
Jak najlepiej zacząć ferie zimowe? Oczywiście, w ta-

necznym nastroju 26 stycznia 2020r. wszyscy uczniowie 
naszej szkoły pięknie bawili się podczas „ Choinki szkol-
nej’’, którą rozpoczęła powitaniem dzieci oraz zebranych 
gości Pani dyrektor Agnieszka Telka życząc miłej i wesołej 
zabawy. Przedszkolaki w cudownych strojach zaprezen-
towały swój doskonale wyuczony przez panią Alicję Śmi-
szek taniec, który bardzo podobał się i dużym, i małym 
widzom oraz sprawił niebywałe wzruszenie i zadowole-
nie wśród rodziców. Ten występ wywołał burzę oklasków 
i salwy uśmiechów. Wszyscy uczniowie szkoły przybyli w 
pięknych, często wymyślnych kreacjach. Muzyka była tak 
dopasowana do gustów dzieci, że bawiły się w parach, w 
kole, solo i prawie nie schodziły z parkietu. Animatorzy 
doskonale wywiązali się ze swojej roli . Nie zabrakło oczy-
wiście pysznego jedzonka. Po wyczerpujących zabawach 
i tańcach uczniowie kolejno schodzili na poczęstunek. W 
tym roku była to pizza oraz upieczone przez rodziców 
ciasta i rozmaite przekąski. Oczywiście tradycyjnie był też 
bal przebierańców. Najmłodsi wystąpili w strojach poli-
cjantów, strażaków oraz księżniczek, ale także nie bra-
kowało stroju pirata, spidermana czy Harry’ego Potter’a. 
Wszystkie dzieci uczestniczące w tej konkurencji zostały 
nagrodzone dyplomem. Imprezy nie było końca. Dzieci 
zmęczone, ale bardzo zadowolone ze smutkiem opusz-
czały salę. Choinka szkolna od wielu lat łączy pokolenia 
i nikt nie wyobraża sobie, aby zabrakło jej w kalendarzu 
naszych imprez szkolnych.

HERBATKA DLA BABCI I DZIADKA
Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązanie, 

znajdą radę na każde zmartwienie- to nasze kochane 
babcie i dziadkowie. 21 i 22 stycznia to szczególne dni 
w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za 
ich trud i oddanie oraz wszystko od nich otrzymujemy- to 
Dzień Babci i Dzień Dziadka. 17 stycznia 2020 r. w na-
szej szkole została zorganizowana wspaniała uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli 
Babcie i Dziadkowie przedszkolaków i uczniów las 0- III. 
Dzieci przygotowały dla nich pod  bacznym okiem p. Alicji 
Śmiszek i p. Anny Kality przedstawienie pt. „ Herbatka dla 
Babci i Dziadka’’. Przedszkolaki recytowały wiersze, pięk-

nie tańczyły, a uczniowie klas 0-III dołączyli się do reper-
tuaru z okolicznościowymi piosenkami. Głównym jednak 
przedstawieniem były cudowne Jasełka , przygotowane 
przez uczniów  całej szkoły. Dzieci w pięknych strojach i na 
tle wspaniałej scenografii zaprezentowały swoje zdolności 
recytatorskie i wokalne. Pani Anna Gromny, która opra-
cowała cały scenariusz zadbała o najmniejsze szczegóły 
i dopracowała cały występ do perfekcji. Dziadkowie ze 
wzruszeniem uważnie przypatrywali się występom swoich 
wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli 
wzruszenia podziwiając prezentację swoich „skarbów”. 
Na koniec uroczystości wręczyły babciom laurki w kształ-
cie filiżanki z herbatą, a dzieci z klas młodszych drzewka 
szczęścia własnoręcznie wykonane. Po części oficjalnej 
niecodzienni goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę 
i słodki poczęstunek. To był naprawdę wyjątkowy dzień, 
pełen uśmiechu, radości i niewysłowionej dumy z kocha-
nych wnucząt. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć 
i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i 
wspólnie spędzone chwile z wnukami. Żywimy głębokie 
nadzieje, że w przyszłym roku szkolnym znów się spotka-
my w tak znamienitym gronie. 

JESTEŚMY WOLONTARIUSZAMI WOŚP
Jak co roku, w styczniu kwestowaliśmy na szczytny cel, 

wspomagając ze wszystkich sił i z całego serca Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy.

Na początek przeprowadziliśmy licytację fantów w na-
szej szkole. Uczniowie, rodzice, nauczyciele PSP w Budzi-
skach zgromadzili pokaźną ilość cennych i wyjątkowych 
przedmiotów, wśród których znalazły się: biżuteria, książ-
ki, gadżety sportowe, kosmetyki, zabawki. Wszyscy zgro-
madzeni wspaniale uczestniczyli w licytacji wywołując przy 
tym ogromne emocje. Niektórzy nawet przekroczyli swoje 
możliwości finansowe, ale dalej uczestniczyli w zabawie 
na tak zwaną „kreskę”. oczywiście wszystkie pieniążki zo-
stały skrupulatnie podliczone i trafiły do puszek WOŚP. 
Licytację wspaniale prowadzili uczniowie klas VI, VII i VIII.

Następnie w niedzielę kwestowaliśmy przed kościoła-
mi w parafiach Zofiówka i Beszowa. Mimo że zmarzliśmy 
nasze serca były mega gorące szczególnie, gdy okazało 
się, że zebrana kwota przekroczyła 5 000 zł. 

EDUKACJA
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Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli WOŚP, nawet te-
raz w tym trudnym okresie wiemy, że warto, gdyż około 
2/3 respiratorów pochodzi z tej właśnie fundacji.

Nasi wspaniali wolontariusze to: Magda Miedzianko, 
Kasia Wiśniewska, Malwina Karwasińska, Malwina Zą-
bek, Marcelina Nowak, Igor Oleś, Arek Fortuna, Kacper 
Kozioł, Agnieszka Telka, Anna Nowakowska-Gromny. 
BRAWO!!!

Anna Nowakowska-Gromny

„Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd”
Joanna Kulmowa

Na pewno wielu z Was odwiedziło Teatr Stu w Kra-
kowie (kto nie, niech szybko to uczyni), zatem wiecie jak 
wspaniała atmosfera tam panuje i jak bezpośredni kon-
takt mają widzowie z aktorami. Uczniowie klas VII i VIII 
PSP w Budziskach, mieli niekwestionowaną przyjemność 
oglądania, właściwie uczestniczenia w spektaklu „Ze-
msta” w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego ze wspaniałą 

obsadą: Dariusz Gnatowski (Cześnik Raptusiewicz), Alicja 
Wojnowska (Klara), Andrzej Róg (Rejent Milczek), Marcin 
Zacharzewski (Wacław), Beata Rybarska (Podstolina), Łu-
kasz Rybarski (Papkin), Franciszek Muła, Maciej Rybicki, 
Wiesław Smełka.

Wszyscy byli pod niesamowitym wrażeniem gry aktor-
skiej, a szczególnie interakcji między aktorami i publicz-
nością. Zabawa była doskonała.

Kolejnym przedsięwzięciem kulturalnym było uczest-
nictwo klas IV-VIII w prezentacji filmowej  z cyklu „Nowe 
horyzonty edukacji filmowej” w Centrum Kultury w Połań-
cu.

Z ogromną przyjemnością i wzruszeniem obejrzeli-
śmy film „Na linii wzroku”, stanowiący wspaniałą lekcję 
tolerancji i analizę trudnych relacji między dziećmi i do-
rosłymi. Następnym godnym polecenia dziełem był film o 
dorastaniu wpisany w wydarzenia II wojny światowej. „Se-
krety wojny” to tragiczna prawda skrywana przed dzieć-
mi, które równie mocno odczuły konsekwencje tragicznej 
rzeczywistości w tym okrutnym świecie mogły liczyć tylko 
na jedno – przyjaźń. Nasza ciekawość i chęć przeżywania 
emocji zawiodły nas do tarnowskiego teatru im. Ludwi-
ka Solskiego, tym razem na adaptację teatralną powie-
ści Antoina de Saint Exuperego „Mały Książe”. Byliśmy 
zauroczeni oprawą muzyczną, scenografią, aktorami, a 
szczególnie najmłodszym – odtwórca roli Małego Księcia 
- Dawidem Niedbałą.

Spotkanie z Małym Księciem było dla nas okazją do 
przypomnienia o najważniejszych sprawach w życiu: o 
miłości, przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka.

Do zobaczenia w teatrze…
Anna Nowakowska - Gromny

EDUKACJA
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka 
- etap gminny

3 marca br. na sali gimnastycz-
nej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wilkowej odbył się etap gminny 
I Świętokrzyskiej Olimpiady Przed-
szkolaka. Przedsięwzięcie to reali-
zowane jest przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty i ma na celu pro-
pagowanie zdrowego stylu życia, 

rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicz-
nej dzieci a także rozwijanie umiejętności współpracy 
i współdziałania w zespole z przestrzeganiem zasad 
zdrowej rywalizacji sportowej. Organizatorem olim-
piady było Publiczne Przedszkole w Wilkowej, głów-
nym koordynatorem był p. Marcin Reczek we współ-
pracy z p. Izabelą Nowak.

Olimpiadę zainaugurowały występy taneczne w wy-
konaniu uczennic kl. IV – VIII z zespołu ,,Legato” pro-
wadzonego przez p. Grażynę Żak.  

Po uroczystym otwarciu zawodów przez p. dyr. Be-
atę Szczęsną, dzieci z uśmiechem na twarzy i z werwą 
do sportowej rywalizacji rozpoczęły zmagania. Nad 
ich sprawnym przebiegiem czuwał sędzia główny p. 
Marcin Reczek, zaś opiekę medyczną sprawowała pie-
lęgniarka p. Małgorzata Mazur.  

Mali olimpijczycy konkurowali w pięciu dyscypli-
nach: biegu sztafetowym, toczeniu piłek slalomem, 
rzucie woreczkiem do celu, skoku obunóż w dal oraz 
biegu z przeszkodami.

Wielkie emocje nie opuszczały nie tylko zawodni-

ków ale także rodziców, organizatorów i przybyłych 
gości. Cała impreza przebiegła w miłej atmosferze.

Młodym zawodnikom dopingowała także wójt gmi-
ny Łubnice – Anna Grajko, która wyraziła dumę z osią-
gnięć małych sportowców, z ich nienagannej postawy 
podczas zawodów oraz pracy zespołowej. Podkreśliła 
jak ważna jest aktywność fizyczna i zdrowa rywaliza-
cja.

Najważniejszym momentem dla dzieci było wręcze-
nie medali, dyplomów i upominków.

Jednak największą niespodzianką na zakończenie 
okazał się piękny tort z logo olimpiady a także wy-
strzałowe konfetti.

Serdecznie gratulujemy przedszkolakom wspania-
łych wyników i życzymy dalszych sukcesów w etapie 
powiatowym.  

Aneta Śmiszek
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TOMASZ STĘPIEŃ LAUREATEM I WOJEWÓDZKIE-
GO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

Z wielką przyjemnością informujemy, że Tomasz 
Stępień – uczeń VIII klasy Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Wilkowej zdobył zaszczytny tytuł laureata I 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii 
dla uczniów szkół podstawowych. W bieżącym roku 
szkolnym nasze województwo pozyskało 15 laureatów 
z historii. Tomasz znalazł się właśnie w tej 15-tce naj-
lepszych historyków.

Konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych 
mają bardzo dużą rangę. Organizowane są pod pa-
tronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i są jed-
nymi z najbardziej prestiżowych konkursów organizo-
wanych dla uczniów szkół podstawowych. Cieszą się 
one dużą popularnością, o czym świadczy ogromna 
liczba chętnych, którzy biorą w nich udział. Laureaci 
przyjmowani są w pierwszej kolejności do szkół śred-
nich, bez względu na kryteria przyjęcia, które obowią-
zują w danej szkole. Osiągniecie to zostaje też wpisa-
ne na świadectwie szkolnym. 

Konkursy przedmiotowe organizowane są z myślą 
o uczniach zdolnych. Rywalizacja przebiega na trzech 
etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Nie-
licznym tylko udaje się dotrzeć aż do finału i walczyć 
o uzyskanie tytułu laureata. Wśród tych najlepszych 
znalazł się Tomasz, który jest jedynym laureatem w 
gminie Łubnice i jednym z trzech z historii w powiecie 
staszowskim. 

Tomasz to niezwykle pracowity, systematyczny, wy-
trwały, ambitny i zdolny uczeń. Zdobycie tytułu laure-
ata wymagało od niego wielkiej pracy pozalekcyjnej, 
samozaparcia, rezygnacji z przyjemności i z wolnego 
czasu spędzonego z przyjaciółmi czy rodziną. 

Dla mnie, nauczyciela historii, praca z Tomkiem 
była prawdziwą przyjemnością. Jestem z niego bardzo 
dumna i życzę mu, aby dalej z takim samym zapałem 
odkrywał świat historii. 

Wielkie podziękowania należą się również Rodzi-
com ucznia: za empatię, pomoc i wsparcie, częste to-
warzyszenie mu w drodze na konkurs, czy trzymanie 
kciuków za drzwiami sali konkursowej. 

Lucyna Lolo

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

JEST ODPOWIEDZ Z PAŁACU BUCKINGHAM!
W ostatnich dniach nasza szkoła otrzymała miły list z 

Pałacu Buckingham od królowej Wielkiej Brytanii – Elżbie-
ty II. Jest on odpowiedzią na list, który napisali uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach wraz z na-
uczycielami języka angielskiego. Uczniowie wspomnieli w 
nim o tym, że lubią uczyć się języka angielskiego i pozna-
wać fakty na temat rodziny królewskiej oraz Zjednoczone-
go Królestwa. Całość została zwieńczona gratulacjami dla 
najdłużej panującej Monarchini Brytyjskiej oraz życzenia-
mi wielu lat zdrowia i szczęścia.

Jej Wysokość wyraziła wdzięczność za życzliwy list, 
gratulacje oraz serdeczne życzenia. Otrzymana kore-
spondencja została napisana w bardzo podniosłym i jed-
nocześnie życzliwym tonie. Odpowiedź monarchini spra-
wiła dzieciom ogromną radość oraz z pewnością będzie 

motywacją do pisania kolejnych listów i nauki języka an-
gielskiego.

„Tu#programujeMY”
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i uczniowie klas 

1-3 naszej szkoły wzięli udział w innowacyjnym projekcie 
„Tu#programujeMY‘’ realizowanym przez Stowarzyszenie 
Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls 
Code Fun, zapewniającym wsparcie dla uczniów, nauczy-
cieli i szkół z województwa świętokrzyskiego. Projekt jest 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
We wrześniu w naszej szkole rozpoczęło się pierwsze 
szkolenie stacjonarne w ramach tego projektu z udziałem 
kilkunastu szkół z naszego powiatu. Celem projektu jest 
rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczegól-
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ności z zakresu nauki i nauczania programowania na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 
publicznych szkół podstawowych w woj. świętokrzyskim.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej z naszej szkoły podnieśli poziom swojej 
wiedzy i umiejętności w zakresie programowania. Na-
uczyciele wzięli najpierw udział w szkoleniach on-line z 
wykorzystaniem platformy internetowej, poszerzając w 
ten sposób wiedzę  z zakresu nauczania programowa-
nia. Następnie podczas zajęć stacjonarnych, jakie miały 
miejsce w naszej szkole, nauczyciele poznali zagadnienia 
dotyczące programowania oraz przygotowali się do pro-
wadzenia zajęć z dziećmi przy użyciu innowacyjnego ro-
bota i pomocy dydaktycznych. Trenerzy prowadzący szko-

lenia omówili zagadnienia dotyczące metodyki nauczania 
programowania, zaprezentowali najbardziej popularne 
języki programowania oraz narzędzia do nauki progra-
mowania – robota DASH, grę Scottie Go!

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele rozpoczęli zajęcia  
z  uczniami w klasach. Atrakcją zajęć okazał się robot 
DASH. Nasi uczniowie w oparciu o nowoczesne scena-
riusze zajęć i aktywizujące metody nauki stawiali pierwsze 
kroki w świecie programowania. Przy użyciu tabletów i 
aplikacji dla robota, tworzyli sekwencje zdarzeń za pomo-
cą  prostego interfejsu. Podczas zajęć zdobyli kompeten-
cje, które będą procentować na przyszłość w takich dzie-
dzinach, jak robotyka, inżynieria, czy technologia. Dzięki 
realizacji projektu szkoła zyskała  kadrę nauczycieli klas 
1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowa-
nia oraz materiały dydaktyczne i 5 robotów. Uczniowie 
uczestniczyli również w wycieczce do Kielc, gdzie w Aka-
demii Nauki i Rozwoju „Piękny Umysł” odbyli warsztaty z 
robotyki.

ZABAWA KARNAWAŁOWA
Karnawał to niezwykle atrakcyjny czas dla dzieci. 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zabawie karnawa-
łowej, która została zorganizowana w czwartek 23 stycz-
nia br. Najpierw bawili się uczniowie klas I-III. Dzieci wy-
stąpiły w pięknych, kolorowych kostiumach, przebrane za 
bohaterów z bajek i nie tylko. Po południu czas na zaba-
wę mieli uczniowie starsi z klas IV-VIII. Nad bezpiecznym 
przebiegiem zabawy czuwali wychowawcy. Tegoroczna 
zabawa karnawałowa należała do udanych. Dzieci prze-
żyły dzień pełen emocji i wrażeń. Wszyscy byli zadowoleni 
i dobrze się bawili. 
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DZIEŃ BABCI I DZIADZIUSIA W NASZEJ SZKOLE
”Uwielbiam, gdy czytasz mi książeczki, 
lub gdy opowiadasz mi bajeczki. 
Lubię, gdy na kolanach mnie sadzasz 
i na każdą psotę zawsze się zgadzasz. 
Lubię, gdy uśmiechasz się do mnie, 
po prostu kocham Cię ogromnie!” 
Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas...

Na nasze smutki mają słodkie i pyszne rozwiązanie, 
znajdą radę na każde zmartwienie - to nasze kochane 
babcie i dziadkowie. 21 i 22 stycznia to szczególne dni 
w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za 
ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymuje-
my - to Dzień Babci i Dzień Dziadka. 22 stycznia w naszej 
szkole zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli goście. Dzie-
ci z przedszkola oraz uczniowie klas 1-3  przygotowały 
dla nich pod okiem nauczycieli przekrój sentymentalnych 
scenek  pt. „Jak to z babcią i dziadkiem było”, recytowa-
ły wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.  Dziadkowie ze 
wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, 
nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia 
podziwiając prezentacje swoich "skarbów”.  Na koniec 
uroczystości  wręczono  laurki. Po części oficjalnej  goście 
zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, 
przygotowany przez rodziców. To był naprawdę wyjątkowy 
dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków 
ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie 
spędzone chwile z wnukami. 

KIELECKI TEATR LEKTUR
Kielecki Teatr Lektur zaprosił uczniów klas I-III na 

spektakl teatralny. W dniu 19 lutego, w Staszowskim 
Ośrodku Kultury, oglądaliśmy przedstawienie pt. „Nie-
samowita wycieczka na każdym kroku bajeczka, czyli 
wędrówka to niesłychana baran spotkał barana”. 

Kieleccy aktorzy zabrali widzów na szaloną wyciecz-
kę zwariowanej rodzinki, która dobrze się bawiła we 
własnym gronie i sprawiała sobie różne figle, psoty i 

niespodzianki. Podczas wakacyjnej wędrówki rodzinka 
spotkała na swojej drodze różnych bohaterów wierszy 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Wśród wspaniałej sce-
nografii, gry świateł, muzyki wprowadzającej w klimat, 
pięknych kostiumów i rekwizytów dzieci wysłuchały za-
bawnej interpretacji znanych utworów. Wesołe dialogi 
wywoływały śmiech i żywiołową reakcję dzieci. Spektakl 
dostarczył dzieciom wielu pozytywnych emocji i wrażeń, 
a gromkie brawa były wyrazem uznania dla aktorów.

DUŻY SUKCES AKCJI CHARYTATYWNEJ!
Uczniowie naszej szkoły,  jak co roku włączyli się w 

pomoc na rzecz chorej Mai. Celem, było zebranie jak 
największej ilości zakrętek. Ten rok pokazał że jesteśmy 
wielcy, bo tata dziewczynki odjechał z pełną przyczep-
ką i czubatym samochodem. Jest bardzo wdzięczny i 
składa wszystkim zaangażowanym serdeczne podzię-
kowania.

Nauczyciele PSP w Łubnicach
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Swoje umiejętności i zdolności 
wokalne na scenie zaprezentowało 
70 uczestników w różnym przedziale 
wiekowym. Artyści zachwycili zgro-
madzoną publiczność pięknem głosu 
i oryginalnością prezentacji. Dobór 
utworów oraz walory artystyczne wy-

„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...”

W dniu 24 stycznia br. Centrum Kultury w Łubnicach kultywując pol-
ską tradycję i propagując śpiewanie kolęd zorganizowało przegląd pn. 
„Hej Kolęda, Kolęda...”. Była to wspaniała okazja do zaśpiewania i wy-
słuchania pięknych, polskich kolęd i pastorałek.

konawców oceniła komisja konkur-
sowa powołana przez organizatorów 
przyznając Grand Prix w każdej kate-
gorii wiekowej:
- przedszkole i kl. I-III - Patrycja 

Krawczyk (PSP w Wilkowej)
- kl. IV – VIII - Karolina Godos (PSP 

w Wilkowej)
- dorośli - Anna Raś z Wilkowej

Poza konkursem wspaniale zapre-
zentował się Chór szkolny „LEGATO” 
z Wilkowej, Zespół „Pacanowianie” i 
Zespół „Sichowianie” z Sichowa Ma-
łego.

Organizatorem przeglądu był 
Wójt Gminy Łubnice oraz Centrum 
Kultury w Łubnicach.

Wszystkim uczestnikom przeglądu 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy 
niezapomnianych występów.

Aneta Śmiszek
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CZAS NA PODSUMOWANIE 
„KULTURALNEJ FERIADY”

27 stycznia i 3 lutego w Centrum 
Kultury odbyły się warsztaty pt. „Zimo-
we inspiracje”, na których pomimo 
braku śniegu ulepiliśmy bałwana i 
wykonaliśmy pudełka – pingwinki  na 
kredki. Było też spotkanie z dzielnico-

Jak co roku staraliśmy się, aby program zimowych ferii był urozma-
icony, tak by dzieci, które nie wyjeżdżają na zimowiska, mogły ciekawie 
spędzić z nami czas.

wym, panem Damianem Nowińskim, 
który zapoznał nas z ABC bezpiecz-
nego zachowania się na drodze, ulicy 
i w domu. Policjant stanął w krzyżo-
wym ogniu pytań: dzieci pytały go 
o kajdanki, pistolet i gaz, który miał 

przy sobie.
29 stycznia pojechaliśmy z  uczest-

nikami Przeglądu  Kolęd i Pastorałek  
do Europejskiego Centrum  Bajki w 
Pacanowie. Na warsztatach teatral-
nych robiliśmy lalki motanki, obej-
rzeliśmy też przedstawienie teatralne 
pt.”O Krawczyku Niteczce”, oraz se-
ans filmowy pt.”Jak wytresować smo-
ka 3”, a na sali zabaw mogliśmy do 
woli bawić się w różne gry sportowe 
i planszowe. Tak spodobał się dzie-
ciom pobyt w Pacanowie, że 5 lutego  
po raz drugi zorganizowaliśmy wy-
jazd i pojechało 40 nowych uczestni-
ków. W programie  były: warsztaty te-
atralne- teatr cieni, spektakl teatralny 
pt.”Dziadek do orzechów”, 2 seanse 
filmowe „Król Lew” i  „Wiewióry”.

31 stycznia zorganizowaliśmy dla 
młodzieży wyjazd do Kielc. Główną 
atrakcją był pobyt w Parku Rozrywki 
Sky Fly, w kinie Helios film pt.”Doktor 
Dolitte”, i oczywiście w czasie wolnym 
polowanie na promocje w Galerii 
Handlowej „Echo”. 7 lutego poje-
chaliśmy do „Żywego Muzeum Por-
celany” w Ćmielowie. Tam  będąc w 
sercu fabryki czyli w piecu zapoznali-
śmy się z tajnikami ręcznej produkcji 
porcelany. Później sami wykonaliśmy 
róże z masy porcelanowej. Następ-
nym punktem wycieczki była Fabryka 
Opatowskiej Krówki, gdzie mogliśmy 
podpatrzeć ręczną produkcję pysznej 
krówki. W „Krowienience” czekały na 
nas warsztaty – ręcznie zawijaliśmy 
cukierki, które mogliśmy wziąć do 
domu. Zostaliśmy ugoszczeni nale-
śnikami, artystycznie ozdobionymi 
bitą śmietaną, owocami i karmelem 
krówkowym. Ta wycieczka była na-
prawdę pyszna.

Podsumowując ferie były zjawisko-
wo artystyczne, kulturalne i pyszne. Z 
naszych atrakcji skorzystało 160 dzie-
ci i młodzieży.

Ewa Murdza
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CZAS KOBIET
- RECITAL ROBERTA MOSKWY 

I WYJAZD DO KINA

Kobieto ! Puchu marny! Ty 
wietrzna istoto! Postaci twojej 
zazdroszczą anieli, A duszę gor-
szą masz, gorszą niżeli !... Tak 
pisał Adam Mickiewicz. Kobieta 
to pozornie krucha istota... 

Ale to tylko pozory. W dniu 6 mar-
ca sala widowiskowa Centrum Kultury 
w Łubnicach zapełniła się wspaniałymi 
kobietami, które codziennie pokazują 
swą siłę zarówno w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym. Mężczyźni stanowili 
zdecydowaną mniejszość, ale bardzo 
nam miło, że chcieli wraz z nami spę-
dzić czas. A był to czas wyjątkowy... 
Wieczór uświetnił swą obecnością nie-
zwykły aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny- ROBERT MOSKWA. Uczestnik 
I i VI edycji programu rozrywkowego 
,,Jak oni śpiewają?", szerszej publicz-
ności znany z roli Artura Rogowskiego 
w serialu TVP2 ,,M jak miłość". Były 
znane melodie, anegdoty i mnóstwo 
śmiechu. Na zakończenie wspólne 
zdjęcia i autografy. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa fotografii Wiktorii 
Bolon i stoisko wraz z pokazami fir-
my AVON. Na tym jednak nie koniec 
świętowania … 7 marca 40-osobowa 
grupa pojechała do Kielc. Na miejscu 
w Galerii Echo witryny sklepowe przy-
ciągały oko swoimi promocjami, więc 
i zakupy się udały. Był czas na relaks i 
luźne pogawędki przy kawie. Wieczo-
rem zaś kobiety uczestniczyły w sean-
sie filmowym pt. ,,365 dni”. O czym 
jest jeden z najgłośniejszych filmów 
ostatnich miesięcy?  Laura wraz ze 
swoim chłopakiem Martinem i dwój-
ką przyjaciół, wyjeżdżają na wakacje 

na Sycylię. Drugiego dnia pobytu – w 
swoje dwudzieste dziewiąte urodziny, 
dziewczyna zostaje porwana. Pory-
waczem okazuje się głowa sycylijskiej 
rodziny mafijnej, szalenie przystojny, 
młody Don – Massimo Toricelli. Męż-
czyzna kilka lat wcześniej przeżył za-
mach na swoje życie. Postrzelony kilka 
razy prawie umarł – a kiedy jego serce 
przestało bić, przed oczami zobaczył 
dziewczynę, a dokładnie Laurę Biel. 
Gdy przywrócono go do życia, obie-
cał sobie, że odnajdzie kobietę, którą 
zobaczył. Massimo daje dziewczynie 
365 dni na to, by go pokochała i zo-
stała z nim. Film powstał na podstawie 
bestselleru Blanki Lipińskiej "365 dni". 
Niestety wszystko co dobre szybko się 
kończy. Dziękuję za wspaniałą obec-
ność…

Aleksandra Stachniak
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Wiosna w tym roku wybuchła wielką siłą, zalewa-
jąc świat soczystą zielenią i kwiatami. Wiosna budzi 
do życia nie tylko przyrodę. Tegoroczną wiosnę pro-
ponuję zacząć od czytania książek. Zebrane literackie 
propozycje to nie tylko nowości, ale tytuły na które 
warto zwrócić szczególna uwagę.

KSIĄŻKI 
NA WIOSNĘ

„Był sobie pies”-W. Bruce Cameron
Książka, która doczekała się ekra-

nizacji – przedstawia losy najbardziej 
wyszczekanego bohatera wszech 
czasów. Oto pełna głębokich uczuć i 
zdumiewająca opowieść o oddanym 
psie, który życiową misją czyni wpa-
janie swoim właścicielom znaczenia 
miłości i pogody ducha. To powołanie 
wypełnia na przestrzeni... kilku żyć. 
Bailey jest zszokowany – po krótkim 
i smętnym życiu, jakiego doświad-
czył w postaci bezpańskiego kundla 

odradza się w ciele niesfornego szczeniaka. Kiedy trafia 
pod opiekę ośmiolatka Ethana, który kocha go całym ser-
cem, odkrywa nowe oblicze – dobrego, poczciwego psiaka. 
Jednak życie u uwielbianej rodziny to nie koniec przygód 
Baileya. Ponownie odradza się w postaci kolejnego psa! 
„Był sobie pies” to pokrzepiająca i pomysłowa historia. Do-
prowadza czytelnika do skrajnych emocji – jest jednocze-
śnie uroczo zabawna i dotkliwie przejmująca. Ta książka w 
piękny sposób pokazuje, że miłość nie zna granic oraz że 
nasi najbliżsi zawsze są przy nas. Najważniejsze przesłanie 
powieści głosi, że każda istota na ziemi urodziła się z misją.

WSZYSTKIE PSY IDĄ DO NIEBA... CHYBA ŻE MAJĄ NIE-
DOKOŃCZONE SPRAWY NA ZIEMI. Z tej serii zakupiliśmy: 
„Był sobie pies 2” oraz „O psie który wrócił do domu” autor-
stwa W. Bruca Camerona.

„Dziewczynka, która wypiła księżyc” Kelly Barnhill
Bestseller „New York Time’a”, nagrodzony prestiżowym 

Medalem Johna Nebery’ego za wybitny wkład w amerykań-
ską literaturę dziecięcą. Od wieków mieszkańcy Protektoratu 
wierzą, że pobliski las zamieszkuje okrutna wiedźma, której 
gniew obłaskawić może tylko najmłodszy mieszkaniec osa-
dy złożony w ofierze złej czarownicy. Co roku pozostawiają 
więc w lesie niemowlę, licząc na to, że danina z niewinnego 
życia powstrzyma wiedźmę przed terroryzowaniem ich mia-
sta. Ale Xan jest dobra. Dom w leśnym zaciszu dzieli z mą-
drym potworem Glerkiem i maleńkim smokiem Fyrianem 
o wielobarwnych skrzydłach. Ratuje ona porzucone dzieci i 
oddaje w opiekę rodzinom po drugiej stronie lasu, karmiąc 
niemowlęta blaskiem gwiazd. Jednemu z nich przypadkowo 
daje jednak do wypicia blask księżyca, napełniając je magią 
o niewyobrażalnej mocy. Xan postanawia sama wychować 
tę niezwykłą dziewczynkę. Kiedy zbliżają się trzynaste urodzi-
ny Luny, jej moc przybiera na sile… Mnożące się dokoła zło-
wrogie znaki wzmagają strach mieszkańców Protektoratu. 
Jeden z nich postanawia zabić wiedźmę, by uwolnić swój lud 

od trwającego od lat terroru. Do czego doprowadzić może 
wiara w zabobony? Jak niebezpieczna jest moc, którą po-
siadła Luna i jak potoczą się losy Xan, Glerka oraz Fyriana, 
którzy stali się rodziną dziewczynki? 

„Najlepszy powód, by żyć” Augusta Docher
”Wszystko trwało ułamek sekundy. 

Błysk ognia i nagle jestem w ognistej 
kuli. Dociera do mnie, że się palę. Je-
stem żywą ludzką pochodnią.” Domi-
nika budzi się po kilku dniach. Wie, 
że to był wypadek, a ukochany ojciec 
wcale nie chciał jej zabić. Teraz, kiedy 
on jest w więzieniu, ona leży w szpi-
talu i walczy o życie. Chociaż właści-
wie, to inni walczą za nią, ponieważ 
ona się już poddała. Ale to, co mia-
ło być końcem, okazuje się być po-

czątkiem… Przewrotny los stawia na jej drodze ambitnego 
młodego lekarza, który dostrzega w niej coś więcej niż tylko 
pacjentkę. Gdy on będzie leczył jej ciało, jego brat Marcel, 
czarna owca szanowanej rodziny, spróbuje uleczyć jej duszę. 
Tylko czy to jest w ogóle możliwe? Czy pęknięte serce potrafi 
jeszcze kochać? I czy ktoś, kto ma tyle powodów, by się zabić 
odnajdzie ten jeden, by żyć?

„Chmura”-Claudia Pietschman
Paraliżująco realistyczny, porywa-

jący thriller dla młodzieży. Emma chy-
ba się zakochała. Nikt nie rozumie jej 
tak dobrze jak poznany online Paul. 
Choć jeszcze nigdy nie spotkali się w 
realu, w sieci dzielą się najskrytszymi 
tajemnicami. Chłopak ma dla dziew-
czyny mnóstwo niespodzianek, które 
jest w stanie urzeczywistnić jednym 
kliknięciem. Problem w tym, że każ-
da najmniejsza przysługa zaczyna 
niebezpiecznie przypominać osacza-

nie dziewczyny... Czy dla Paula Emma jest jedynym oknem 
na świat? Dlaczego chłopak nie chce się z nią spotkać? Co 
przed nią ukrywa? 

„Zemsta trzech eks”- Jo Jakeman
Jak daleko się posuniesz, żeby ze-

mścić się na swoim byłym? Rozwód to 
zazwyczaj ogromnie skomplikowana 
sprawa i wszystko wskazuje na to, 
że w przypadku Imogen nie będzie 
inaczej. Jej mąż, Phillip Rochester, to 
przemocowy i kontrolujący typ, który 
zrobi wszystko, by uprzykrzyć życie 
swojej - jeszcze wciąż obecnej - żonie. 
Imogen jest w stanie znieść naprawdę 
wiele, ale kiedy pewnego dnia mąż 
stawia jej ultimatum - w ciągu dwóch 

tygodni kobieta ma wyprowadzić się z ich domu albo on wy-
stąpi o wyłączne prawo opieki nad ich sześcioletnim synem 
- coś w niej najzwyczajniej pęka. W akcie desperacji robi 
rzecz niewyobrażalną - zamyka męża w piwnicy. Teraz ona 
kontroluje sytuację. Ale jak daleko się posunie, by ukarać 
męża i ochronić syna? I jaką rolę w całej tej intrydze odegra-
ją pozostałe kobiety Phillipa, czyli jego pierwsza żona i nowa 
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dziewczyna? Wygląda na to, że wkrótce mężczyzna pozna 
wszystkie twarze zemsty…

Wyśmienity thriller o trzech kobietach, które łączy silne 
uczucie do jednego mężczyzny. I nie jest to wcale miłość. 

„Szóste piętro”-Alex Sinclair
Straciłaś ją z oczu tylko na se-

kundę… Totalnie porywający thriller 
psychologiczny. Erika Rice wjeżdża 
windą na ostatnie piętro luksusowe-
go wieżowca. W apartamencie z wi-
dokiem na Central Park mieszka jej 
były mąż. Ich córka Alice, pieszczo-
tliwie zwana Króliczką, zostawiła tam 
ulubioną zabawkę, którą chcą pilnie 
odebrać, zanim na zawsze wyjadą z 
Nowego Jorku Erika już się może się 

doczekać, kiedy znajdzie się z dala od kontrolującego męża. 
Winda zatrzymuje się gwałtownie między piętrami, gasną 
światła, drzwi się uchylają. Zanim mechanizm ponownie się 
uruchomi, czteroletnia Alice zdoła wydostać się przez szpa-
rę w drzwiach i wyjść na zewnątrz. Ale wtedy winda rusza 
ponownie i zjeżdża na parter… Kiedy Erika wróci na górę, 
po dziewczynce nie będzie ani śladu. Zrozpaczona matka 
rozpoczyna desperackie poszukiwania dziewczynki w czter-
nastopiętrowym wieżowcu, w którym nic nie jest takie, jakie 

się wydaje. Z czasem zdaje sobie sprawę, że mieszkańcy 
apartamentowca, zamiast pomagać, okłamują ją, prowa-
dząc mroczną grę, w której stawką jest życie jej córeczki. Czy 
czteroletnia dziewczynka może się rozpłynąć w powietrzu? 

„A życie się toczy” Wiesława Maciejak
Dziedzic Wólki Podleśnej, pan Kazi-

mierz Bilski, miał dwie pasje: kobiety i 
konie. Efektem jego gorącego tempe-
ramentu były narodziny dwóch córek z 
nieprawego łoża. Matką Marianny była 
biedna wdowa Waleria, zatrudniona w 
majątku dziedzica; druga, Julia, przy-
szła na świat w kochającej rodzinie i 
wychowywała się w luksusie . Marian-
na ledwo nauczyła się czytać, a jej ży-
cie stało się jedną długą walką z prze-
ciwnościami, Julia odebrała staranne 

wykształcenie i wyszła za mąż za ukochanego mężczyznę. Nie 
wiedziały o sobie aż do chwili, gdy w ich losy wmieszała się 
burzliwa historia Polski… Poruszająca opowieść o życiu i śmier-
ci, o miłości i walce o lepsze jutro, o wielkiej woli przetrwania i 
sile wzajemnego wsparcia, o roli rodziny, która w każdej sytu-
acji musi sobie pomagać. Książka otrzymała główną nagrodę 
blogerek polonijnych na festiwalu Pióro i Pazur w 2014 roku.

Ewa Murdza

Uwielbiam krówki od czasów 
dzieciństwa i chciałam poznać 
tajniki ich produkcji. Udało się to 
podczas wizyty w Opatowie wraz 
z dziećmi w ramach FERIADY. 

Ale pomysł promocji naszej dzia-
łalności przy współpracy z OSM 
Opatów zrodził się jeszcze w zeszłym 
roku. Ponieważ trudno o jakąkolwiek 
pamiątkę z Łubnic, dlatego Centrum 
Kultury proponuje ... krówki opatow-
skie w nowej odsłonie. To reklama 
zarówno dla gminy Łubnice, jak i 
dla firmy. Popularne krówki w re-
gionie świętokrzyskim znane są od 
lat. Krówka to wyrób tradycyjny zna-
ny i wyrabiany przez nasze babcie. 
Niepowtarzalny smak dzieciństwa 
jest rzeczywiście niepowtarzalny, 
bo znakomite cukierki powstają w 
Opatowie od ponad 30 lat według 
tej samej, oryginalnej receptury i 
niezmienioną metodą. To ręczna - 
w najlepszym tego słowa znaczeniu 
- rzemieślnicza produkcja słodkości. 
Krówka opatowska ma, tylko sobie 
właściwą, lekko ciągliwą konsysten-
cję, przechodzącą w delikatną kru-
chość i coś, czego próżno szukać u 
innych krówek - charakterystyczną 
„łezkę” w środku. Jedyne urządzenia 
użyte w procesie produkcji opatow-
skiego smakołyku to specjalne mie-

szalniki, wyparki i sondy do zagęsz-
czania mleka. Resztę robi się ręcznie. 
Masa krówkowa, gotowana w wyso-
kiej temperaturze, jest wylewana na 
specjalne stoły chłodnicze, na których 
tężeje. Po schłodzeniu jest ręcznie 
krojona na płaty i przenoszona na 
krajalnicę, która tnie je na długie pa-
ski. Następnie paski trafiają na stoły, 
gdzie kroi się je ręcznie w kostkę, aż 

KULTURA 
ZE SMAKIEM

wreszcie  - pakuje (także ręcznie) w 
estetyczne, kolorowe papierki. Cu-
kierki łączą formę miłego upominku 
z walorami edukacyjnymi. Pakowa-
ne są w eleganckie opakowania, 
które przedstawiają działalność 
Centrum Kultury. Na każdym cukier-
ku jest logo instytucji wraz danymi 
kontaktowymi. Smacznego!

Aleksandra Stachniak
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KULTURA

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 
W NASZYM HUFCU

22 lutego harcerki i harcerze na całym świecie świętują Dzień Myśli 
Braterskiej. Ta data przypomina o więzi braterstwa i przyjaźni, która 
łączy wszystkie skautki i wszystkich skautów niezależnie od pochodze-
nia, koloru skóry, czy wyznania. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa 
Polskiego swoimi działaniami włączyli się w świętowanie tego wyjątko-
wego dnia.

World Thinking Day przypada w 
rocznicę urodzin założycieli skautin-
gu Roberta i Olave Baden-Powellów. 
To dzięki parze Naczelnych Skautów, 
młodzież i dorośli skupieni wokół ru-
chów skautowych, od ponad stu lat 
szerzą ideę braterstwa i wpierają się 
w zdobywaniu nowych umiejętności.

Aby celebrować ten dzień harcer-
ki i harcerze w swoich drużynach i 
środowiskach spotykają się na ko-
minkach, ogniskach, rajdach, czy 
biwaka. Wspólnie łączą się myślami 
ze swoimi braćmi i siostrami z innych 
krajów. Tak też stało się w naszym 
hufcu , 21 lutego drużyny należące 
do hufca Staszów spotkały się na 
wspólnym biwaku w ZPO w Ruszczy. 

Po zakwaterowaniu drużyn od-
był się apel oraz musztra. Wieczo-
rem zebraliśmy się przy ognisku, by 
wspólnie pośpiewać i zjeść pieczoną 
kiełbaskę, a na koniec dnia druży-
ny rywalizowały w grze terenowej 
zorganizowanej  na terenie szkoły. 
W nocy, przy współudziale OSP w 
Ruszczy przeprowadziliśmy próbny 
alarm pożarowy z ewakuacją harce-
rzy. W sobotę po śniadaniu wszyscy 
wyruszyliśmy do parku przy dworku 
w Ruszczy, tam druh Sylwester przy-
bliżył historię oraz legendę związaną 
z tym miejscem. Na zakończenie bi-
waku, jak to jest „utarte”, odbył się 
apel, na którym druhna komendant 
hufca złożyła wszystkim harcerzom 
życzenia z okazji DMB, po czym 
wszyscy zawiązali tradycyjny harcer-
ski krąg przyjaźni.

Biwak ten był wspaniałą okazją 
do zintegrowania się wszystkich har-
cerzy z naszego hufca, nawiązania 
nowych przyjaźni i wspaniałej zaba-
wy. Czuwaj!

Mariusz Bolon
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CZAS PODSUMOWAŃ 
W JEDNOSTCE OSP ŁUBNICE

OSP

Początek roku to  okres  pod-
sumowań i planów dla ochotni-
czych straży pożarnych, okres 
walnych zebrań sprawozdaw-
czych. Najwyższą władzą  OSP 
jest  jak w każdym stowarzysze-
niu Walne Zebranie Członków, w 
którym z głosem stanowiącym 
udział biorą wszyscy członko-
wie zwyczajni, nazywani czasem 
czynnymi, a z głosem doradczym 
bez prawa głosowania także 
członkowie honorowi i wspiera-
jący.

Na dorocznych zebraniach 
sprawozdawczych wszyscy zebrani 
członkowie OSP dokonują rozlicze-
nia merytorycznego i finansowego 
pracy zarządu i komisji rewizyjnej. 
Przyjęcie sprawozdań oznacza ak-
ceptację dotychczasowej ich pracy. 

22 lutego br. odbyło się walne 
zebranie OSP Łubnice, na którym 
pojawili się: z ramienia PSP w Sta-
szowie  Komendant Powiatowy bryg.
mgr inż. Rafał Gajewicz, Wójt Gmi-
ny Łubnice Anna Grajko, Wicepre-
zez Zarządu Powiatowego OSP RP  
Wiesław Woszczyna, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Łubnice, a zarazem 
członek naszej jednostki Marian Ko-
masara.

Zebranie prowadził prezes jed-
nostki Józef Dulęba, który na wstę-
pie przekazał głos zaproszonym 
gościom, po czym przeszliśmy do 
przedstawienia druhom poszczegól-
nych sprawozdań.

Stan organizacyjny naszej jed-
nostki na dzień walnego zebrania: 
członkowie zwyczajni - 29, honoro-
wi – 3.

W 2019 roku uczestniczyliśmy w 
69 akcjach ratowniczych w tym: po-
żary – 40, likwidacja miejscowych 
zagrożeń – 29. Nasza jednostka 
wzbogaciła się o nowy lekki samo-
chód Reanault- Master oraz agre-
gat pompowy o dużej wydajności. 

Z Ministerstwa Sprawiedliwości do-
staliśmy 5000,00 złotych, za które 
między innymi odnowiliśmy nasz 
sztandar.

Po odczytaniu wszystkich spra-
wozdań i krótkiej dyskusji zarząd 
uzyskał absolutorium walnego ze-
brania, co świadczy o prawidłowym 
działaniu i zaufaniu druhów straża-
ków do obecnego zarządu.

Mariusz Bolon 
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ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

PORADY

W związku z epidemią nowego 
koronawirusa w Polsce i na świecie 
każda osoba w celu zachowania 
zdrowi i życia swojego i innych 
ludzi  powinna znać podstawie in-
formacje związane z zakażeniem i 
jego profilaktyką.

Wirus przenosi się drogą kro-
pelkową. Zawierające wirusa 

drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mó-
wienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Po-
średnio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas 
kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Przebieg 
zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany - od bezobja-
wowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, po 
ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarzą-
dową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej objawami koro-
nawirusa są: kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 
38 0C, ból mięśni. Najbardziej narażone na rozwinięcie 
ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną 
odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczegól-
ności przewlekłe. Dlatego też  Główny Inspektor Sanitarny 
opracował dla seniorów informację zawierającą zasady 
bezpiecznego postępowania z których powinny korzystać 
wszystkie osoby w okresie epidemii.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla se-
niorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprze-
strzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszo-
nych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w 
miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w co-
dziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w 
leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

- Często myj ręce.
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a 

jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/że-
lami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przenie-
sienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. 
Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być za-

nieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust za-
nieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie 
się wirusa z powierzchni na siebie.

- Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klam-

ki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie prze-
cierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezyn-
fekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają 
domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

- Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z nie-
go podczas spożywania posiłków.

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo 
gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie 
dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chu-

steczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie 
kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spo-
żywania posiłków.

- Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z 

osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

- Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgię-

tym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chus-
teczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła 
i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu 
(min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

- Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu orga-
nizmu.

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzo-
nej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 
porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj orga-
nizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). 
Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma po-
trzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprze-
strzeniania się koronawirusa.

- Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o korona-
wirusie.

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowa-
nia nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze spraw-
dzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, 
które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. 
Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z 
koronawirusem.

W przypadku podejrzenia u siebie koronawirus należy 
jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Sta-
cją Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie 

158642786
303 116 066 

Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od 
innych ludzi.

Źródła: ttps://gis.gov.pl; www.nfz.gov.p

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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