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Anna Grajko  

Wójt Gminy Łubnice 

Szanowni Państwo,
 w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, 
chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia

 zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokoju, wiary w sens życia.
Niech ten świąteczny czas pozwoli oderwać się od trudów codzienności,
przyniesie dobro, pokój, moc optymizmu na kolejne dni roku,
a piękno wiosennej przyrody rozwesela spotkania w gronie najbliższych.

Redaktor Naczelny
wraz z Zespołem Redakcyjnym

Marian Komasara

Przewodniczący 
Rady Gminy



3NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z URZĘDU...

…Z SESJI RADY GMINY

- zmian w budżecie gminy na 
2022 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 
2022-2031,

- przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łubnice w 2022 r.,

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

- ustalania wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaka ratownika 
OSP.

Następnie przedstawione zostały 
sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Finansów, Roz-
woju Gminy i Rolnictwa oraz Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 

W dniu 11 lutego br. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Łubnice. Sesję otworzył 
przewodniczący Rady Marian Komasara, witając wszystkich obecnych. Po przyjęciu 
proponowanego porządku obrad radni podjęli uchwały dotyczące:

rok, po czym podjęto uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy na 2022 
rok. 

Kolejne posiedzenie Rady Gminy 
odbyło się 29 marca br. na którym 
podjęto uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na 
2022 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łubnice na lata 
2022-2031,

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

- przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii na 2022 rok.

Szczegółowy protokół z obrad 
Rady Gminy dostępny jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Gminy Łubnice lub w Biurze Rady 
Gminy. 

Henryka Rogala, Aneta Śmiszek
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Z URZĘDU...

PODPISANO UMOWY 
NA INWESTYCJE ,,POLSKIEGO ŁADU”

W dniu 14 marca br. w starostwie 
staszowskim podpisano 8 umów dotyczą-
cych „Modernizacji strategicznych dróg 
powiatowych w powiecie staszowskim” w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Zadania będą realizowane w systemie „za-
projektuj i wybuduj”.

Ze strony inwestora - Powiatu Sta-
szowskiego - umowy podpisali: staro-
sta Józef Żółciak i wicestarosta Leszek 
Guzal, z kontrasygnatą skarbnik po-
wiatu Jolanty Piotrowskiej, a ze strony 
wykonawców: właściciel Przedsiębior-
stwa Budowlanego POLBUD Tomasz 
Darowski, prokurent Przedsiębiorstwa 
Drogowego Sp. z o.o. DYLMEX-INWE-
STYCJE Sp.k. Paweł Dyl i właściciel Za-
kładu Remontowo-Budowlanego DAR-
BUD Adam Darowski. 

Nadzór nad realizacją inwestycji 
będzie sprawował Zarząd Dróg Powia-
towych w Staszowie.

Podpisanie jednej z umów umożliwi 
realizację inwestycji na terenie gminy 
Łubnice: 

„Przebudowę odcinka o długości 
900 m drogi powiatowej nr 0825T 
Łubnice - Słupiec”. Wartość inwestycji 
wynosi 920 tys. 482 zł. Zadanie obej-
muje wykonanie dokumentacji projek-
towej oraz przebudowy w/w odcinka w 

zakresie wykonania nowej nawierzchni 
jezdni i budowy chodnika.

Wykonawcą zadania będzie Za-
kład Remontowo-Budowlany DARBUD 
Adam Darowski. 

Termin zakończenia inwestycji upły-
wa po 18 miesiącach od dnia podpisa-
nia umów.

Aneta Śmiszek, foto: Jan Mazanka

OBRADOWAŁ POWIATOWY 
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Główny temat posiedzenia, jakie od-
było się w starostwie staszowskim w dniu 
15 marca br., dotyczył spraw związanych 
z zakwaterowaniem na terenie powiatu 
uchodźców z Ukrainy.

Na mocy decyzji wojewody świę-
tokrzyskiego powiat staszowski ma 
przyjąć 300 obywateli Ukrainy, którzy 
wg wstępnych planów mają być za-
kwaterowani w strażnicach Ochotni-
czych Straży Pożarny. Zakłada się, że 
każda z gmin będzie w stanie udo-
stępnić po 3 strażnice, z możliwością 
zakwaterowania po 30 uchodźców w 
każdej z nich.

Prowadzący spotkanie szef Powia-
towego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego starosta staszowski Józef 
Żółciak, na początku narady poprosił 
burmistrzów i wójtów o zadeklarowa-
nie liczby osób, jakie poszczególne 
gminy mogą przyjąć w najbliższych 
dniach. W wyniku złożonych dekla-
racji okazało się, że w najbliższych 2 
dniach na terenie powiatu staszow-
skiego można zakwaterować 155 
osób, w tym: w mieście i gminie Sta-
szów – 50 osób, w mieście i gminie 
Połaniec – 50 miejsc, w gminie Bogo-
ria – 30 osób oraz w mieście i gminie 
Osiek 25 osób. Dodatkowo samo-
rządowcy są w stanie przyjąć jeszcze, 
w terminie od 1 kwietnia, około 480 
osób.

Warunkiem ostatecznego przy-
gotowania miejsc noclegowych jest 

dokonać ich adaptacji, głów-
nie w zakresie powiększenia 
sanitariatów oraz instalacji 
pryszniców. Poruszono rów-
nież sprawy dotyczące za-
pewnienia uchodźcom opie-
ki zdrowotnej i możliwości 
korzystania przez dzieci ze 
szkół i przedszkoli. Obecna 
na posiedzeniu powiatowa 
lekarz weterynarii w Staszo-
wie Katarzyna Czech poin-
formowała o konieczności 
dokonania zaczipowania 
oraz zaszczepienia zwierząt 

przeciw wściekliźnie, o ile zostały 
przywiezione przez uchodźców.

Tekst i foto: Jan Mazanka

otrzymanie z magazynów rezerw 
materiałowych: łóżek, materacy i 
pościeli. W wielu zadeklarowanych 
miejscach należy w trybie pilnym 
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Z URZĘDU...

„BUDOWA 
KANALIZACJI 
SANITARNEJ”

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU 
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- 

EDYCJA 2022

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ROZBUDOWY 
DROGI KRAJOWEJ NR 79

W dniu 11 marca br. w sali widowi-
skowej Centrum Kultury odbyło się spo-
tkanie w sprawie koncepcji rozbudowy 
drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec 
– Słupia. Spotkanie otworzyła Wójt Gmi-
ny Łubnice – Anna Grajko.  

W zebraniu uczestniczyli przed-
stawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz projek-
tanci, którzy szczegółowo przedsta-
wili zakres prac projektowych. Na 
spotkanie licznie przybili mieszkańcy 
terenu objętego inwestycją. 

Aktualne informacje dotyczące 
powyższego przedsięwzięcia można 
uzyskać w Urzędzie Gminy. 

Aneta Śmiszek

Rozstrzygnięty został już kolejny 
przetarg na budowę sieci kanali-
zacyjnej sanitarnej na terenie na-
szej gminy. Kanalizacja zostanie 
wykonana w miejscowości Łubnice 
(Kapkaz) oraz częściowo w msc. 
Łyczba. W przetargu brało udział 
5 firm. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„BUDOMONT” z Rzeszowa złoży-
ło najkorzystniejszą ofertę i z nim 
w dniu 29.03.2022r. została pod-
pisana umowa na realizację robót 
budowlanych. 

Budowa kanalizacji ma na celu 
polepszenie warunków socjalno-
-bytowych mieszkańców naszego 
terenu. Realizacja przedsięwzię-
cia pozwoli na zmniejszenie za-
nieczyszczeń wprowadzanych do 
środowiska poprzez uregulowanie 
gospodarki ściekowej.

Liliana Pogorzelska

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łubnicach informuje, iż w związku 
z otrzymaniem dotacji w wysokości 
661 572,00 zł z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej, w ramach Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych, po podpi-
saniu dnia 17 lutego 2022r. stosownej 
umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, 
będzie realizował dla mieszkańców 
Gminy Łubnice, wsparcie w ramach 
Programu „Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Pomoc w postaci usługi asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej, 
ma na celu zapewnienie wsparcia 
w wykonywaniu codziennych czyn-
ności w miejscu zamieszkania oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym 
osobom z niepełnosprawnościami 

posiadającym orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności lub traktowanym na rów-
ni z wymienionymi.

Głównym celem Programu jest 
poprawa jakości życia osób z niepeł-
nosprawnościami, w szczególności 
poprzez umożliwienie im jak naj-
większej niezależności, zapewnienie 
wsparcia, pomocy adekwatnej do 
potrzeb oraz umożliwienie zaangażo-
wania osób z niepełnosprawnościami 
w wydarzenia społeczne, kulturalne, 
rozrywkowe lub sportowe.
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIO-
WYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MINISTERSTWA 

RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

– EDYCJA 2022”

Z URZĘDU...

PROGRAM 
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łub-
nicach informuje, iż w związku z przy-
znaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej w ramach Funduszu 
Solidarnościowego, rozpoczyna realiza-
cję Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Realizacja programu rozpocznie 
się niezwłocznie od zgłoszenia. Usłu-
ga ma na celu zapewnienie wspar-
cia w wykonywaniu codziennych 
czynności w miejscu zamieszkania 
oraz poprawy funkcjonowania w ży-
ciu społecznym osobom z niepełno-
sprawnością.

Program skierowany jest do osób 
niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności 
o stopniu znacznym lub o stopniu 
umiarkowanym albo traktowane na 
równi do w/w, zgodnie z art. 5 i art. 
62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.

Limit godzin rocznie przysługują-
cych na jednego uczestnika Progra-
mu:

- dla osoby niepełnosprawnej 
posiadającej orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności z niepeł-
nosprawnością sprzężoną – limit 840 
godzin;

- dla osoby niepełnosprawnej 
posiadającej orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności – limit 
720 godzin;

- dla osoby niepełnosprawnej po-
siadającej orzeczenie o umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności – li-
mit 360 godzin.

Głównym celem Programu jest 
wprowadzenie usług asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia w 
wykonywaniu codziennych czynności 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym.

W godzinach realizacji usług 
asystencji osobistej nie mogą być 
świadczone usługi opiekuńcze 
lub specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, o których mowa w usta-
wie z dnia 12 marca 2004 r., 
o pomocy społecznej, inne usługi 
finansowane w ramach Funduszu 
lub usługi obejmujące analogiczne 
wsparcie, o którym mowa w ust. 9 
Programu, finansowane z innych źró-
deł.

Przyznając usługę asystencji oso-
bistej Ośrodek bierze pod uwagę 
osobistą sytuację osoby niepełno-
sprawnej, z uwzględnieniem stopnia 
i rodzaju niepełnosprawności uczest-
nika Programu. Rodzaj i ich zakres 
godzinowy uzależniony będzie od 
osobiste sytuacji osoby niepełno-
sprawnej, z uwzględnieniem stopnia 
i rodzaju niepełnosprawności Uczest-
nika Programu.

Nabór jest otwarty do uzyskania 

pełnej liczby uczestników.
Zwracamy się do osób zaintereso-

wanych tą formą wsparcia o składa-
nie niżej wymienionych dokumentów 
. pocztą tradycyjną, drogą elektro-
niczną za pomocą systemu platformy 
ePUAP (dostępna pod adres: https://
pz.gov.pl/dt/login/login), portalu 
Emp@tia (dostępny pod adresem: 
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnio-
ski/index.eup) lub osobiście w siedzi-
bie Ośrodka, Łubnice 66A, 28-232 
Łubnice – w kopercie z dopiskiem 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej ” – edycja 2022.

Informacje dotyczące udziału w 
Programie można uzyskać pod nu-
merami telefonów: 15/8659-243

Jednocześnie informujemy, iż 
szczegóły Programu zawarte są pod 
adresem: https://niepelnosprawni.
gov.pl/art,1295,program-asystent-
osobisty-osoby-niepelnosprawnej-
edycja-2022

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej” – edycja 2022

2. Kserokopia orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności.

Agnieszka Marczewska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubni-
cach  realizuje program pomocy miesz-
kańcom w zakresie dożywiania w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 
2023.

Program dofinansowany jest ze 
środków budżetu państwa. 

Środki dotacji celowej z budżetu 
państwa - Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania oraz pomoc żywnościowa 
dla najuboższych przeznaczone są na 
dofinansowanie działań Gminy po-
legających na zapewnieniu pomocy 
w formie posiłku, świadczenia rze-
czowego w postaci produktów żyw-
nościowych lub świadczenia pienięż-
nego na zakup posiłku lub żywności 
wszystkim osobom jej potrzebującym 
w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia na-
uki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia 
szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 
ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdują-
cym się w sytuacjach wymienionych w 
art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w 
szczególności osobom starszym, cho-
rym i niepełnosprawnym. 

W 2022 r. wysokość dofinansowa-
nia ze środków budżetu państwa wy-
nosi 72 896,00 zł, środki własne na 
realizację programu „Posiłek w szkole 
i w domu” ujęte w budżecie Gminy 

Łubnice to 50 000,00 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w 

szkole w domu w 2022 r. wynosi 122 
896,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w 
domu” przyjęty Uchwałą Rady Mini-
strów z dnia 15 października 2018 r. 
zakłada dofinansowanie dla Gminy w 
przypadku udzielenia pomocy w for-
mie posiłków oraz zasiłków celowych 
na zakup żywności lub posiłku jeżeli 
dochód na osobę nie przekracza

kwoty 150 % kryterium dochodo-
wego, o którym mowa w art. 8 usta-
wy o pomocy społecznej, tj. dla osoby 
samotnie gospodarującej 1 164 zł, a 
w przypadku rodzin, kwoty 900 zł.

Agnieszka Marczewska 
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ARIMR PRZYPOMINA: 
WYPALANIE TRAW JEST KARALNE

ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH 

Każdego roku na przełomie zimy i wio-
sny dochodzi do pożarów spowodowanych 
wypalaniem traw i nieużytków rolnych. 

Bardzo szkodzi to środowisku i sta-
nowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. 
Jak bardzo wypalane traw jest niebez-
pieczne, można było się przekonać 
dwa lata temu, gdy ogień zniszczył 
wiele hektarów Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, a akcja gaśnicza trwała 
wiele dni. Jedną z instytucji, która od 
wielu lat przestrzega przed zgubnymi 
skutkami tego procederu, jest Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Może ona także nakładać 
kary finansowe na rolników. Z kontro-
li prowadzonych przez ARiMR wynika 
jednak, że ich udział w takich zdarze-
niach jest marginalny. 

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i 
trzcinowisk jest praktyką niebezpiecz-
ną dla życia, zdrowia i mienia, zakaza-
ną, a także nieuzasadnioną agrotech-
nicznie. Podczas pożaru zniszczona 
zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, 
giną zwierzęta oraz mikroorganizmy 
odpowiadające za równowagę biolo-
giczną. Po pożarze gleba staje się ja-
łowa i potrzebuje dużo czasu na rege-
nerację. Zdarza się również, że ogień 
rozprzestrzenia się w tak niekontrolo-
wany sposób, że zagraża życiu i zdro-
wiu, dociera do lasów, a także zabu-
dowań gospodarczych, powodując 
dodatkowe, dotkliwe straty. 

Wypalania traw zakazują przepisy 
ustaw o ochronie przyrody i o lasach, 
a kodeks wykroczeń przewiduje za to 
karę nagany, aresztu lub grzywny, któ-
rej wysokość może wynieść 5-20 tys. 
zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpa-
lenia dojdzie do pożaru, który spro-
wadzi zagrożenie na wiele osób albo 
zniszczenia mienia dużych rozmiarów, 
sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat. 

Prawo do nakładania kar ma rów-
nież Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o 
płatności bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe PROW, rolnicy są zobligo-
wani m.in. do niewypalania gruntów 
rolnych. Złamanie tego zobowiąza-
nia grozi nałożeniem kary finansowej 
zmniejszającej wszystkie otrzymywane 
płatności od 1 proc. wzwyż – w zależ-
ności od stopnia winy rolnika. Wyższe 

kary przewidziane są 
dla tych, którzy świa-
domie wypalają grunty 
rolne. Muszą oni liczyć 
się z obniżeniem płat-
ności nawet o 25 proc. 
Agencja może również 
pozbawić beneficjenta 
całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany 
rok, jeśli stwierdzone 
zostanie uporczywe 
nieprzestrzeganie za-
kazu wypalania traw. 
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PODSUMOWANO PROGRAM

Z ŻYCIA GMINY

W Beszowej, w dniu 25 lutego br. od-
było się podsumowanie programu ,,Działaj 
Lokalnie” w powiecie staszowskim, zreali-
zowanego w 2021 roku. Była to już 9 edycja 
tego programu.

Sala zapełniła się przedstawicielami 
16 grantobiorców, którzy na swoje pro-
jekty otrzymali dofinansowanie, byli to: 
Grupa Natura Staszowskie – ,,Ścież-
ka przyrodnicza – Staszów i okolice – 
szlak pieszy zielony”, Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki 
– ,,Szkoła ginącego świata”, Staszow-
ski Klub Gier Fabularnych Arcanum 
– ,,Wyloguj się do gry, powiat staszow-
ski z planszówkami”, Grupa Pozytywni 
przy OSP Ruszcza – ,,Bliżej Siebie 3”, 
Eko przedszkole – ,,Las tlen produkuje 
i przedszkolaków raduje”, Artystycz-
na Grupa Musicalowa przy CKISZ w 
Połańcu – ,,Ocalić od zapomnienia”, 
KGW w Gackach i Mokrem: ,,Aktywni 
razem – letnie kino plenerowe w Gac-
kach”, KGW w Brzezinach: ,,Dawnych 
wspomnień ślad”, Świętokrzyskie Sto-
warzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kul-
turalnych: ,,Złoty wiek seniorów w Szy-
dłowie”, Razem Tworzymy Historię przy 
PSP w Sichowie Małym: ,,Muzyka Twoje 
imię ma”, Edu-Mamy przy Sichowskiej 
Fundacji Edukacyjnej: ,,Piknik Nauko-
wy”, Grupa Zakręcone przy Stowarzy-
szeniu Jak nie my to kto: ,,Przyłącz się, 
odkręcaj i wrzucaj”, KGW w Czarzyź-
nie: ,,Jak to u nas babcie gotowały”, 

KGW Czerwona Malina w Kiełczynie: 
,,W zdrowym ciele zdrowy duch”, Sto-
warzyszenie Szczeglice – tradycja, kul-
tura, rozwój – ,,Dary natury, spotkania 
zielarskie”, KGW Teraz My w Osieku – 
,,Lato w mieście”.

Obecni byli także przedstawiciele 
partnerów programu: Starostwa Po-
wiatowego w Staszowie oraz gmin: 
Staszów, Połaniec, Bogoria, Rytwia-
ny, Łubnice i Szydłów, Grupy Azoty 
KiZCHS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, 
Nadleśnictwa Staszów, Varmil Rytwiany, 
Raf-Bud Rafał Wyka z Osieka i Arkon-
desing.

,,Działaj Lokalnie” to Program Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowany przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków 
Działaj Lokalnie. Fundacja FARMa do-
łączyła do tej sieci w 2013 roku i od 9 
lat realizuje program na terenie 7 ww. 
gmin powiatu staszowskiego. Przez ten 
czas zrealizowano 123 inicjatywy na 
kwotę ponad 477 tys. 600 zł. W bez-
pośrednich działaniach uczestniczyło 
20 tys. 500 osób, a dorywczo był za-
angażowanych ponad 3 tys. wolonta-
riuszy. To jedyny taki program w powie-
cie staszowskim, gdzie na taką skalę 
inicjowana jest aktywność społeczna. 
Mieszkańcy, którzy pozyskują grant 
z ,,Działaj Lokalnie” realizują swoje 
marzenia i pomysły: budują miejsca 
spotkań, organizują warsztaty, spotka-
nia tematyczne i manualne, promują 



9NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

ELIMINACJE GMINNE 
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

zdrowy styl życia oraz ekologię, wyko-
nują drobne remonty i prace porząd-
kowe. Ubiegłoroczne projekty były tak 
różnorodne, jak różnorodni są ludzie. 
Od organizacji kina, warsztatów ręko-
dzielniczych i prozdrowotnych, działań 
proekologicznych, benefisu Gustawa 
Kozłowskiego, budowania pieca chle-
bowego, przekazywania tradycji, czy 
tworzenia ścieżki przyrodniczej. Ten 
program inspiruje do dalszych działań, 
dzięki którym zmienia się i pięknieje 
powiat staszowski.

Partnerami medialni, informujący-
mi na bieżąco o przebiegu realizacji 
programu w 2021 roku byli: Radio Leli-
wa, Radio Kielce, Echo Dnia i Tygodnik 
Nadwiślański.

Magdalena Marynowska, 
foto: Lucjan Piotrowski

W dniu 30 marca br. w Centrum 
Kultury w Łubnicach odbyły się elimi-
nacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. W konkur-
sie udział wzięło 12 uczniów w dwóch 
grupach wiekowych. Nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwała komisja 
w składzie: przewodniczący st. kpt. Mi-
chał Żal, sekretarz Agnieszka Reczek 
oraz komendant gminny OSP Józef Du-
lęba i Mariusz Bolon. 

Celem turnieju jest populary-
zowanie wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów  przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru oraz praktyczne 
umiejętności posługiwania się pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym i tech-
niką pożarniczą. Udział w konkursie 
przybliża młodzieży realizację ma-
rzeń o byciu strażakiem. 

W wyniku rozgrywek kolejność 
zajętych miejsc przedstawiała się 
następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podsta-
wowe klasy I-IV

1. Partycja Krawczyk – PSP w Wil-
kowej

2. Bartosz Dziados – PSP w Ga-
cach Słupieckich

3. Julia Brzoza – PSP w Wilkowej
II grupa wiekowa – szkoły podsta-

wowe klasy V-VIII
1. Wiktoria Złotnik – PSP w Wilko-

wej
2. Roksana Nowak – PSP w Wil-

kowej
3. Jakub Baran – PSP w Łubnicach
Do etapu powiatowego zakwalifi-

kowały się Patrycja Krawczyk i Wikto-
ria Złotnik.  

Na zakończenie st. kpt. Mi-
chał Żal złożył gratulacje wszyst-
kim uczestnikom oraz podzięko-
wał opiekunom za przygotowanie 

uczniów do turnieju. 
Życzymy dalszych sukcesów na 

kolejnych etapach konkursu!
Aneta Śmiszek
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W piątek 25 marca, grupa przedsta-
wicieli z gminy Łubnice wyjechała do 
Przemyśla, gdzie w centrum magazynowo-
-logistycznym przez blisko 9 godzin poma-
gali w sortowaniu darów przywiezionych 
przez darczyńców z całego świata na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. 

Wśród osób uczestniczących w ak-
cji wsparcia naszych wschodnich są-
siadów uciekających przed wojną byli 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Łub-
nicach, jednostki OSP Łubnice oraz 
Centrum Kultury.

Wolontariusze mieli okazję spotkać 
się i porozmawiać z prezydentem Prze-
myśla Wojciechem Bakunem oraz wes-
przeć miasto Przemyśl w akcji pomocy 
humanitarnej jaka jest prowadzona na 
ogromną skalę przez ostatnie kilka ty-
godni. 

Każdy kto pragnie pomóc uchodź-
com może to zrobić na wiele różnych 
sposobów począwszy od wpłaty środ-
ków na konta instytucji charytatywnych 
przez przekazywanie ubrań, żywności i 
innych niezbędnych rzeczy do punktów 
zbiórki, a kończąc na udziale w wolon-
tariacie blisko granicy, na dworcach czy 
w punktach recepcyjnych. Wielu z nas 
pomaga więcej niż w jeden sposób, ale 
są też tacy ludzie, którzy pragną po-
magać osobiście tam, gdzie potrzeba 
pomocy jest obecnie największa. Bez 
wątpienia takim miejscem obecnie jest 
przygraniczny Przemyśl, który wraz z 
partnerami stworzył centrum pomocy 
humanitarnej i centrum logistyczne, do 
którego zwożone są dary z całej Polski, 
Europy i świata. Przy tak ogromnym 
napływie pomocy potrzebne są ręce 
do pracy, które będą segregować pro-
dukty przywożone przez darczyńców, 
wydawać posiłki i przenosić produkty w 
wyznaczone miejsca. 

Codziennie do Przemyśla przyjeż-

dżają nowe grupy wolontariuszy z wielu 
miast, miasteczek i wsi z terenu całego 
kraju. 

Wyjazd jako Wolontariusze zor-
ganizowany był wspólnie z Miastem 
i Gminą Osiek. Nasza cała grupa 

wspólnie liczyła 18 osób. Na miejscu 
spotkaliśmy inna grupę z Miasta i Gmi-
ny Bodzentyn, gdzie wspólnie praco-
waliśmy aby pomóc naszym kolegom 
z Przemyśla. 

Elżbieta Nowak, Aneta Śmiszek
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

Z pozytywną energią wkroczyliśmy w 2022 rok!
BAL KARNAWAŁOWY

Bal karnawałowy jest niezwykle wyczekiwaną atrak-
cją przez przedszkolaków, który dostarcza wielu przeżyć 
i radości, ale też pozwala wykazać się kreatywnością i 
wyobraźnią. W naszej szkole w Budziskach Bal Karna-
wałowy odbył się 15 lutego 2022 r. Już od rana w szko-
le panowała radość i podekscytowanie. Dzieci nie mo-
gły się doczekać momentu zmiany stroju i rozpoczęcia 
balu. Po przyjściu do szkoły wszyscy zaangażowani byli 
w dekorowanie sali. Uczniowie chętnie podawali balo-
ny i serpentyny, z zachwytem patrząc na przemianę sali 
gimnastycznej. Tuż po obiedzie nadszedł wyczekiwany 
moment przeobrażenia się w nowe role. Była czarow-
nica, księżniczki, policjant, komandos, Super-Man czy 
Czerwony Kapturek. Nawet nasze Panie wcieliły się w 
role motylka, księżniczki i wiedźm. Tematem przewod-
nim był „Bal u czarownicy”. Przebierańcy bawili się la-
tając na miotle czy zamiatając balony i serpentyny. Nie 
zabrakło wyzwań i konkursów, jak taniec wokół krzeseł 
czy zadania ukryte w balonach. Dzieci mogły też same 
wcielić się w rolę DJ-ja wybierając muzykę z laptopa. 
Bal był dla dzieci miłym czasem spędzonym razem z 
wychowawcami i rodzicami. Następny bal już za rok!

ZDROWO JEM I ZDROWO ROSNĘ
Drugi tydzień marca w naszym przedszkolu upłynął 

nam pod hasłem „Zdrowo jem i zdrowo rosnę”. Punk-
tem wyjścia do tematu zdrowego żywienia była pirami-
da zdrowia. Na jej podstawie przedszkolaki poznawały 
elementy zdrowego stylu życia i zasady prawidłowego 
odżywiania się. Celem zajęć było uświadomienie pod-
opiecznym jak wielki wpływ na nasze życie i zdrowie 

ma to co jemy i jak żyjemy. Dzieci bardzo chętnie an-
gażowały się w dyskusje, wykazując się dużą wiedzą w 
tej dziedzinie. Każdy dzień tygodnia upływał pod innym 
hasłem, zaczerpniętym z piramidy zdrowia. Pierwszy 
dzień poświęcony był zajęciom sportowym. Nasza gru-
pa jest bardzo aktywna i chętna do różnych ćwiczeń 
fizycznych. W drugi dzień smakowaliśmy owoce i wa-
rzywa. Dzieci mogły poznać nowe smaki oraz samo-
dzielnie wykonać owocowe i warzywne szaszłyki, które 
następnie bardzo chętnie zjadały. Po degustacji szasz-
łykowych pyszności przedszkolaki mogły skomponować 
owocowo-warzywne musy, które z pomocą opiekuna 
zostały wykonane w trzech kolorach i smakach. Samo 
blendowanie i przemiana składników w mus sprawiło 
dzieciom dużo radości. W następne dni poznawaliśmy 
kolejne piętra piramidy. Dzieci mogły dotknąć i skosz-
tować różnych składników: kaszy, ryżu, makaronu oraz 
orzechów. Zajęcia budziły duże zainteresowanie i za-
owocowały w deklaracje zjadania większej ilości owo-
ców i warzyw. Wiedzę uzyskaną na zajęciach przed-
szkolaki wcieliły w życie w kolejnych dniach, przynosząc 
do przedszkola owocowe przekąski i zdrowe desery. Tak 
trzymać Pszczółki!

POWITANIE WIOSNY
21 marca radośnie przywitaliśmy wiosnę zachęca-

jąc ją do pozostania z nami na dłużej. Nadejście no-
wej pory roku jest doskonałą okazją do uzmysłowienia 
dzieciom jak ważna jest budząca się do życia przyro-
da i jaką rolę odgrywa w rocznym cyklu życia ta pora 
roku. Przygotowania do powitania wiosny zaczęły się 
już kilka dni wcześniej. Sala przedszkolna zmieniła de-
korację ze śniegowej na kwiatową, a kąciki przyrody 
zazieleniły się. Przedszkolaki zapoznały się z różnymi 
wiosennymi kwiatami, co pomogło im w dalszej części 
zajęć. Poznaliśmy również cykl rozwoju fasoli i tulipa-
na. A w ramach doświadczenia posadziliśmy w struno-
wych woreczkach po dwa ziarenka fasoli, które już pod 
koniec tygodnia zaczęły kiełkować, wprawiając dzieci 
w zadziwienie i radość płynącą z obserwacji.  Witając 
nową porę roku zorganizowaliśmy malowanie wiosen-
nych koszulek. Każde dziecko przyniosło białą bluzkę, 
na której specjalnymi flamastrami nanosiło wiosenne 
wzory: słoneczka, tęcze, kwiaty oraz inne symbole ko-
jarzone z nową porą roku. Oczywiście nie zabrakło ma-
szyn rolniczych wyruszających na wiosenne prace polo-
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we. Po ukończeniu dzieła mali artyści ubrali koszulki i 
zapozowali do wspólnego zdjęcia. Następnie wszyscy 
uczniowie szkoły udali się na boisko, gdzie wzięli udział 
w konkursie na wiosenne symbole, które miały spra-
wić przyjemność Pani Wiośnie. Wielką radość uczyniło 
dzieciom malowanie na buziach kwiatów i motylków. 
Wspólna zabawa w promykach wiosennego słońca 
wprowadziła wszystkich w pogodny nastrój. Oby ciepła 
wiosna zagościła na dobre w naszych stronach! 

Agnieszka Piotrowska

WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Uczniowie klas I-III włączyli się w akcję pomocy 
dla ogarniętej wojną Ukrainy

Dnia 1 marca 2022 roku zorganizowana została w 
naszej szkole zbiórka żywności, materiałów opatrun-
kowych, leków, środków higienicznych i kocy. W akcję 
włączyli się nie tylko uczniowie ale również rodzice, 
nauczyciele, pracownicy, dyrekcja i wszyscy, którym los 
Ukrainy nie jest obojętny. Zebrane artykuły zostały w 
całości przekazane za granicę.

Z wizytą w straży pożarnej

Z szacunku do tego 
zawodu i oczywiście z 
ciekawości, uczniowie 
klas 1-3 postanowili wy-
brać się na wycieczkę 
do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łubnicach. 
Na miejscu powitali nas 
Panowie Strażacy, któ-
rzy zaprezentowali prze-
różne wozy strażackie, 
sprzęt strażacki, umun-
durowanie. Każdy miał 
okazję wdrapać się do 
wozu strażackiego oraz 

polać wodę wężem strażackim. Za tą wspaniałą lekcję, 
jednostka otrzymała serdeczne podziękowania.

Kolorowy korowód na powitanie wiosny
„Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy, 
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży…” 

E. Budryk
21 marca w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 

uczniowie młodszych klas oraz dzieci z grup przed-
szkolnych wyruszyły barwnym korowodem, aby powitać 

wiosnę niosąc Marzannę oraz kolorowe gaiki – maiki. 
Podczas marszu dzieci śpiewały wiosenne piosenki, 
dzięki którym nasz korowód nie pozostał niezauważo-
ny. Wszyscy przechodnie uśmiechem reagowali na wi-
dok tak barwnej i roześmianej gromady dzieci. Teraz 
pozostało nam już tylko czekać, aż wiosna zagości u 
nas na dobre i całą przyrodę obudzi do życia z długie-

go zimowego snu.
Dzień Kobiet w naszej szkole

„Raz do roku jest taki dzień, który przemija jak piękny 
sen.

Wszystkie kobiety, panie i matki, 
w dniu tym dostają pachnące kwiatki.”
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8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet – na stałe 
wpisał się do szkolnego kalendarza. Co roku z okazji 
tego sympatycznego marcowego święta w naszej szkole 
pojawiają się kwiaty, życzenia i drobne upominki dla 
małych i tych większych kobiet. W ten wyjątkowy dzień 
w klasach i na szkolnych korytarzach czuć było wyjątko-
wą atmosferę. W tym roku każda klasa  świętowała to 
święto na swój niepowtarzalny sposób.

Bajkowy Dzień Teatru w Centrum Bajki w Pacanowie
25 marca klasy I-III wraz z wychowawcami wybrali 

się na wycieczkę do Centrum Bajki w Pacanowie z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Teatru. W tym dniu dla 

dzieci wystawiony został spektakl pod tytułem „Eliksir 
Mądrości” w wykonaniu Teatru Wariate z Poznania. 

Odbyły się również warsztaty wykonywania lalek te-
atralnych, pacynek „Skarpeciaków”. Dzieci wykonywa-
ły pacynki z kolorowych skarpet, które zdobiły różnymi 
elementami dekoracyjnymi z filcu. I tak powstały: smo-
ki, kolorowe motyle, stwory oraz rekiny. 

Paulina Kosińska

Dobra wiadomość dla moli książkowych!
Miło mi poinformo-

wać, że nasza biblioteka 
znalazła się w gronie sze-
ściu placówek z powiatu 
staszowskiego, których 
wnioski złożone w ramach 
Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025” zostały najlepiej ocenione i wybrane do realiza-
cji. To już trzecie dofinansowanie dla biblioteki szkolnej 
w Łubnicach w ramach Programu! Tym razem wzboga-
cimy się nie tylko o nowe książki. W tej edycji Programu  
możemy kupić także elementy wyposażenia biblioteki 
- regały, półki, stoliki i pufy do kącika czytelniczego. 
Na zakupy otrzymamy 5 tys. zł, w tym tysiąc zł to wkład 
własny Urzędu Gminy. Czekamy z niecierpliwością na 
realizację projektu!

Joanna Kotlarz

Pomagamy Ukrainie
1 marca w naszej szkole odbyła się zainicjowana 

przez Samorząd Uczniowski zbiórka na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy. Uczniowie oraz rodzice i pracownicy 
szkoły niezwykle mocno włączyli się w  pomoc potrze-
bującym. Z dumą patrzyliśmy na zaangażowanie i 
ogromną ofiarność wszystkich darczyńców. Zapał ma-
lujący się na twarzy naszych pracujących przy pakowa-
niu uczniów pokazywał, jak bardzo zależy im na wspar-
ciu tych, których bezpieczeństwo za naszą wschodnią 
granicą jest zagrożone. Naszą akcję zorganizowaliśmy 
wspólnie z  OSP w Łubnicach. Dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w nasze działania. 

Opiekun SU- Joanna Kotlarz
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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

Filmowa niespodzianka dla babci i dziadka
Za nami święto, które przedszkolaki z Wilkowej co 

roku obchodziły bardzo uroczyście. Wspominamy czas, 
kiedy w Dniu Babci i Dziadka w naszej szkole gromadziły 

się trzy  pokolenia reprezentowane przez dzieci, rodziców 
i seniorów. Były to wyjątkowe chwile, pełne radości i wzru-
szeń. Styczeń był zawsze miesiącem intensywnych przygo-
towań do występu i przyjęcia gości. I choć pandemia odci-
snęła piętno w każdej sferze naszego życia, również życia 
przedszkolnego, a seniorzy i rodzice nie mogli odwiedzić 
naszego przedszkola, to dzieci nie zapomniały o swoich 
kochanych Dziadkach i starannie przygotowywały się do 
występu, tym razem przed okiem kamery. Czas spędzony 
na „planie filmowym” i wysiłki przedszkolaków zakończyły 
się sukcesem w formie nagrania wiersza, skeczu, tańca i 
piosenki. Mali artyści byli pierwszymi recenzentami filmu, 
który został przez nich odebrany z zainteresowaniem i 
głośnym śmiechem. Przygotowane laurki wraz z życzenia-
mi dzieci doręczyły do rąk własnych. I choć film dotarł do 
adresatów ze sporym opóźnieniem, to wiemy, że sprawił 
wiele radości i pozostanie on piękną pamiątką. 

Drodzy Seniorzy!!!
Nasza cała przedszkolna „Supełkowa” załoga składa 

życzenia zdrowia i radości!!! Dziękujemy za miłość, troskę 
i opiekę. Dziękujemy, że dzielicie się z nami życiową mą-
drością. Jesteście skarbnicą wiedzy, której nie można zdo-
być w szkole – wiedzy o życiu  i relacjach międzyludzkich.

Izabela Legawiec

Strażacy OSP z Łubnic w naszej szkole
18 marca 2022r. w PSP w Wilkowej odbyło się szkole-

nie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej i próbna ewakuacja. Zajęcia poprowadzili  strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach: komendant 

Włodzimierz Romański i Mariusz Bolon. Druhowie zazna-
jomili najmłodszych i przypomnieli starszym uczniom za-
sady wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyj-
nych. Dziękujemy bardzo!

„Nauka jest jak niezmierne morze. 
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PSP W WILKOWEJ
Z uwagi na panującą pandemię ostatnie lata nauki 

nie należały do najłatwiejszych, jednak uczniowie naszej 
szkoły nie stracili chęci i motywacji do zdobywania nowej 
wiedzy i osiągania sukcesów edukacyjnych. W tym roku 
szkolnym młodzież PSP w Wilkowej podjęła rywalizację z 
innymi zdolnymi wychowankami szkół województwa świę-
tokrzyskiego w konkursach przedmiotowych organizo-
wanych corocznie przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Konkursy przedmiotowe odbywają się na przestrzeni kilku 
miesięcy i przeprowadzane są w trzech etapach. Zakres 
wiedzy konkursowej mocno wykracza poza wiedzę szko-
ły podstawowej, a przejście kolejnych etapów nie jest ła-
twym zadaniem.

Wielkie zaangażowanie naszych podopiecznych, ich 
sumienność, wytrwałość i wiele miesięcy pracy zaowoco-
wały ogromnymi  sukcesami. 

LAUR ZWYCIĘSTWA W KONKURSIE Z CHEMII
Z dumą informujemy, że uczennice klasy ósmej: 

Roksana Nowak i Wiktoria Złotnik zostały laureatkami 



16 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

EDUKACJA

III Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.
Konkurs ten składał się z trzech etapów. Oczywiście 

na każdym kolejnym szczeblu tego konkursu poziom 
trudności był coraz wyższy.

We wszystkich etapach  uczennice wykazały się wie-
dzą wykraczającą poza podstawę programową z che-
mii w szkole podstawowej.

W pierwszym etapie brały udział trzy uczennice: Ka-
rolina Nasternak, Roksana Nowak i Wiktoria Złotnik. W 
drugim etapie z zadaniami konkursowymi zmierzyło się 
201 ósmoklasistów woj. świętokrzyskiego, a wśród nich 
znalazły się dwie nasze uczennice. Obie dziewczynki 
uzyskały wysokie wyniki: Roksana Nowak 94,7% - 2 
wynik w województwie, a Wiktoria Złotnik 90,7% - 5 
wynik w województwie i zakwalifikowały się do trzecie-
go etapu – wojewódzkiego. W tym etapie z zadania-
mi konkursowymi zmierzyło się 54 ósmoklasistów woj. 
świętokrzyskiego, z których wyłoniono 14 laureatów.

Nasze uczennice świetnie poradziły sobie z zada-
niami konkursowymi. Na 58 możliwych do zdobycia 
punktów Roksana Nowak uzyskała 53 punkty – 4 wynik 
w województwie, a Wiktoria Złotnik 52 punkty – 11 wy-
nik w województwie. Tak wysokie lokaty zapewniły im 
tytuł laureata. Te imponujące osiągnięcia umożliwiają 
naszym laureatkom przystąpienie do Programu Stypen-
dialnego Horyzonty, który wspiera finansowo i gwaran-
tuje naukę w wybranych liceach i technikach w jednym 
z 12 największych miast w Polsce.

Uczennice do konkursu przygotowywała pani Elżbie-
ta Sroka.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i ży-
czymy dalszych sukcesów!

SUKCESY Z MATEMATYKI
W tym roku szkolnym trzy uczennice klasy ósmej:  Ka-

rolina Nasternak, Wiktoria Złotnik i Roksana Nowak brały 
udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. Dwie z 
nich uzyskały ilość punktów wystarczającą do zakwalifiko-
wania się do II etapu tego konkursu. W dniu 12.01.2022 
r. odbył się etap powiatowy i nasze uczennice uzyskały w 
nim wysokie wyniki: R. Nowak - 68 % a W. Złotnik uzyskała 
80 % punktów możliwych do zdobycia.  Jednak ta bardzo 
wysoka ilość punktów nie wystarczyła, aby zakwalifikować 
się do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy uczennicom 
bardzo dobrego wyniku, dziękujemy za zaangażowanie i 
wytrwałą pracę. Myślimy, że wiedza, którą zdobyły w trak-
cie przygotowywania się do konkursów, będzie procento-
wać w przyszłym życiu.

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSIE Z JĘZYKA POLSKIEGO
W V Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego naszą 

szkołę reprezentowały dwie ósmoklasistki: Zuzanna Brzo-
za i Karolina Nasternak. W ramach konkursu uczniowie 
muszą wykazać się doskonałą znajomością zagadnień 
związanych z językiem polskim z zakresu literatury, gra-
matyki, leksyki oraz umiejętnością redagowania różnych 
form wypowiedzi. Obie uczennice doskonale poradzi-
ły sobie z trudnymi zadaniami konkursowymi na etapie 
szkolnym i zakwalifikowały się do drugiego etapu - re-
jonowego, w którym osiągnęły wysoki wynik: Zuzanna 
Brzoza aż 90 %, natomiast Karolina Nasternak - 77 % 
punktów możliwych do zdobycia. Serdecznie gratulujemy 
naszym podopiecznym wspaniałych osiągnięć i trzymamy 
mocno kciuki za kolejne sukcesy!

WYRÓŻNIENIE W TURNIEJU ORTOGRAFICZNYM
Na wyróżnienie zasługują również uczennice: Roksana 

Nowak (kl. VIII) oraz Karolina Godos (kl. VI), które wzięły 
udział w szkolnych eliminacjach Konkursu Ortograficz-
nego, uzyskując tytuł Mistrza Ortografii Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wilkowej i 7 XII 2021 r. reprezentowały 
naszą szkołę w XIX Powiatowym Turnieju Ortograficznym, 
który co roku organizują Staszowski Ośrodek Kultury oraz 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”. 
Celem turnieju jest upowszechnianie zasad ortograficz-
nych i interpunkcyjnych wśród młodzieży, a także wyłonie-
nie Mistrza Ortografii Powiatu Staszowskiego. Nasza wy-
chowanka Karolina Godos zdobyła wyróżnienie w etapie 
powiatowym. Gratulujemy bardzo dobrego wyniku!

ZMAGANIA Z MATEMATYCZNYM „KANGURKIEM”
W dniu 17 marca 2022 roku odbył się w naszej szkole 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” adre-
sowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. Ma 
on charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu 
przeznaczone jest 75 minut. Do każdego zadania dołą-
czonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest 
poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero 
punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie 
więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w 
liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. W czasie 
rozwiązywania testu nie wolno korzystać z kalkulatorów!

W tym roku w konkursie wzięło udział 8 uczniów. Kate-
gorię Maluch pisały 3 uczennice klasy czwartej: J. Brzoza, 
J. Górniak i P. Krawczyk. Z kategorią Beniamin zmierzyli 
się uczniowie klasy piątej: P. Pyrz i P. Telka. Kategorię  Ka-
det rozwiązywało troje uczniów: B. Wydra (kl. 7) R. Nowak 
i W. Złotnik (kl. 8).

Każdy uczestnik otrzymał upominek – zabawkę logicz-
ną. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Dziękujemy naszym wychowankom za ogromne zaan-
gażowanie, rzetelną pracę oraz sumienne wywiązywanie 
się z dodatkowych obowiązków. Jako nauczyciele czujemy 
dumę, gdyż nasi uczniowie udowodnili, że nawet w tak 
małych miejscowościach, małych szkołach jak nasza, też 
można rozwijać swoje pasje i osiągać sukcesy. Gratulacje 
i słowa podziękowania kierujemy również do rodziców. 
To przekazywane przez państwa wartości, wsparcie oraz 
motywujące słowa zachęty zaowocowały tak wspaniałymi 
wynikami.

Elżbieta Sroka, Barbara Siepka, Monika Pyrz

Pani dyrektor Beata Szczęsna, pani Elżbieta Sroka oraz szczęśliwe 
laureatki - Roksana Nowak i Wiktoria Złotnik.
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Aby umilić czas ferii zimowych Cen-
trum Kultury w Łubnicach przygotowało 
wiele atrakcji. W programie znalazły 
się m.in. warsztaty plastyczne na któ-
rych uczestnicy przygotowywali laurki 
dla Babci i Dziadka oraz wykonywali 
zimowe krajobrazy. 

Odbył się bal przebierańców. W 
tym dniu na sali widowiskowej po-
jawiły się kolorowe postacie, wśród 
dziewczynek dominowały wróżki i 
księżniczki a chłopcy to super-boha-
terowie: Spider-Man, Batman, poli-
cjant, kowboj... nie sposób zliczyć i 
wymienić wszystkich. Dzieci świetnie 
się bawiły uczestnicząc w tańcach 
oraz różnych konkursach zręczno-
ściowych i ruchowych. Uśmiech nie 
znikał z twarzy mimo chwilowego 
zmęczenia. 

Dużym zainteresowaniem okazał 
się wyjazd do nowo otwartego par-
ku trampolin Jump Planet w Mielcu. 
To świetne miejsce na aktywne spę-
dzenie wolnego czasu. Była to oka-
zja do odreagowania stresu oraz 
sprawdzenia swoich umiejętności 
akrobatycznych. Po wspaniałej za-
bawie i udanej integracji dzieci uda-
li się na pyszną pizze, a następnie 
do Kina Cinema3D na film „Sing 
2” czyli śpiewające zwierzaki, które 
aby wystąpić w teatrze Crystal mu-
szą odnaleźć i przekonać legendę 
rocka do powrotu na scenę. 

26 stycznia Centrum Kultury od-
wiedzili artyści cyrkowi ukraińskiego 
cyrku „Szok”, którzy w ciekawy spo-
sób zaprezentowali widzom różno-
rodne magiczne sztuczki cyrkowe, 
pokazy żonglerki oraz ekwilibry-
styki. Artyści nawiązali współpra-
cę z widownią, angażowali dzieci 
w aktywny udział w ich pokazach. 
Chętne i odważne mogły spróbo-
wać swoich sił i umiejętności we 
wspólnym wykonywaniu cyrkowych 
pokazów. Podczas całego występu 
panowała miła i serdeczna atmos-
fera radosnej zabawy. Umiejętności 
artystów wywierały na widowni po-
dziw oraz zachwyt, co było z kolei 
nagradzane gromkimi brawami. 
Na zakończenie dzieci mogły zaku-
pić sobie pamiątki cyrkowe, które 
z pewnością długo będą przypo-
minać im o niezwykłych wyczynach 
artystów cyrkowych. 

Dziękujemy dzieciom, młodzie-
ży oraz rodzicom za dwa tygodnie 
świetnej zabawy. Z pewnością bę-
dzie co wspominać… 

Aneta Śmiszek

FERIE ZIMOWE 
Z CENTRUM KULTURY
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„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…”
W tegorocznym przeglądzie, skie-

rowanym do dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, udział wzięło ponad 60 
wykonawców. Przegląd rozpoczął p.o. 

14 stycznia br. salę widowiskową Centrum Kultury wypełniły dźwięki najpiękniej-
szych polskich kolęd i pastorałek. Piękna tradycja związana ze świętami Bożego Naro-
dzenia i Nowym Rokiem kultywowana jest w gminie Łubnice od kilku lat. 

dyrektor Centrum Kultury Mariusz 
Bolon, który przedstawił zgroma-
dzonej publiczności i wykonawcom 
krótką historię kolęd, zwrócił uwagę 

na nieprzemijające wartości zawar-
te w ich treści. Obecny był również 
sekretarz gminy Leszek Ziółek, który 
komplementował przegląd i jego or-
ganizację, a także wręczał upominki 
i dyplomy młodym wykonawcom. Na 
zakończenie złożyły wszystkim najlep-
sze życzenia noworoczne.

W tym roku najwięcej pięknych 
kolęd usłyszeliśmy w wykonaniu 
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uczniów Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Wilkowej.

Opiekunowie młodych wykonaw-
ców podzielili się opinią, że organiza-
cja przeglądu „na żywo” jest bardzo 
cenna ze względów artystycznych i 
społecznych. Daje uczestnikom moż-
liwość odreagowania stresu w obec-
nej sytuacji i przeżycia pozytywnych 
emocji, które niosą ze sobą kolędy 
i pastorałki w różnorodnych, często 
oryginalnych interpretacjach. Impre-
za odbyła się w ciepłej i świątecznej 
atmosferze. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w przeglądzie, a zwłasz-
cza opiekunom wykonawców za 
świetne przygotowanie ich do wystę-
pu. 

Aneta Śmiszek
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8 marca obchodzony jest Dzień Ko-
biet. Z tej okazji w Centrum Kultury w 
Łubnicach, odbył się koncert w wyko-
naniu Łukasza Jemioły lubelskiego wo-
kalisty, gitarzysty, kompozytora i autora 
tekstów.  Koncert był, jak podkreślał sam 
artysta, wyjątkowy z kilku względów. 

Po pierwsze szczególna była oka-
zja, a więc święto pań i możliwość 
podziękowania im bo jak głoszą sło-
wa słynnej piosenki Eugeniusza Bodo 
„czym by bez nich był ten świat”. Po 
drugie mogliśmy w trakcie koncer-
tu usłyszeć utwory z najnowszej pły-
ty artysty. Nie brakowało wspólnego 
śpiewania, a fantastyczny kontakt ar-
tysty z widownią wywoływał co chwilę 
gromkie brawa i śmiech. Wszystko 
zaś zakończyło kilkukrotne bisowanie 
artysty.

Publiczność zgromadzona na sali 
widowiskowej, miała możliwość po-
dziwiać wystawę tkaniny artystycznej 
autorstwa buskiej artystki Tamary 
Maj. Jest to absolwentka tkactwa ar-
tystycznego w kieleckim Liceum Sztuk 
Plastycznych. Pracuje w buskiej Ga-
lerii Sztuki „Zielona”. Ma w swoim 
dorobku ponad 60 wystaw indywidu-
alnych. Laureatka wielu prestiżowych 
wyróżnień za prace wikliniarskie i tka-
ninę artystyczną.

- Prace, które prezentuję, mówią 
nie tylko o moich nastrojach, przeży-
ciach, smutkach i radościach, ale też 
o każdym z nas, o każdym człowieku. 
Odwołują się do emocji, które towa-

rzyszą każdemu człowiekowi w zależ-
ności od różnych sytuacji, jakie życie 
nam stwarza - tłumaczy artystka.

Tamara Maj przekonuje, że przez 
swoje prace chce wyrażać istotę emo-
cjonalnych przeżyć i doznań wyni-
kłych z kontaktu z otaczającą naturą 
i kulturą. Tworzy dobierając materie i 

formy obrazowania stosownie do te-
matu, zagadnienia czy zjawiska.

Tradycyjnie, w tym dniu, nie mo-
gło zabraknąć kwiatów dla pań oraz 
życzeń, a wszystko to utrzymane w 
ciepłej, kameralnej oraz „słodkiej” 
atmosferze. 

Aneta Śmiszek
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„MAŁA KSIĄŻKA 

- WIELKI CZŁOWIEK”  

CZYTELNICY CZYTELNIKOM

KULTURA

„Mała Książka – Wielki Człowiek” to 
świetna akcja promująca czytanie przez 
dzieci i dzieciom. Nasza Biblioteka z ra-
dością bierze w niej udział, ponieważ 
zarażanie najmłodszych miłością do 
książek jest jedną z naszych naczelnych 
misji. Miliony światów równoległych, 
niezliczone przygody, wieczory z najbliż-
szymi – to wszystko można mieć dzięki 
kampanii Instytutu Książki.

Biblioteka to instytucja kultury, w 
której życie może włączyć się dziecko 
niezależnie od wieku. Regularne od-
wiedzanie i korzystanie z wypożyczal-
ni czy czytelni uczy dziecko samodziel-
ności, pozwala podejmować pierwsze 
własne wybory, rozwija myślenie oraz 
kształtuje na całe życie nawyk czyta-
nia i pogłębiania wiedzy. Wiek przed-
szkolny to idealny moment, by zapi-
sać dziecko do biblioteki. Już kolejny 
rok z wielkim powodzeniem nasza 
biblioteka kontynuuje udział w ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka 
- wielki człowiek”. Każde dziecko w 
wieku przedszkolnym (3-6 lat), które 
odwiedzi naszą bibliotekę otrzyma w 
prezencie Wyprawkę Czytelniczą na 
dobry czytelniczy start, a za zebra-
nie 10 kolorowych naklejek otrzyma 
imienny dyplom z Instytutu Książki.

Biblioteka serdecznie zachęca do 
wzięcia udziału w trzeciej odsłonie 
kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek” w bibliotece. W całej Polsce do 
tej pory Wyprawki Czytelnicze odebra-
ło blisko 3 miliony dzieci i rodziców.

W ostatnim czasie kolejni czytel-

Nasza Biblioteka ma wielu przy-
jaciół. Właśnie udostępniamy oko-
ło 70 książek podarowanych nam 
przez Czytelników, którzy postano-
wili podzielić się z innymi swoimi 
odkryciami lekturowy-
mi. Dziękujemy naszym 
darczyńcom: p. Krzysz-
tofowi Jańczyk (Łubni-
ce), p. Tadeuszowi Żmu-
dzie (Łubnice), p. Teresie 
Wójtowicz (Przeczów), p. 
Annie Kaik (Czarzyzna), 
p. Mariuszowi Bolon 
(Łubnice), p. Jadwidze 
Ostafin (Łubnice). Dzięki 

temu możemy zaprosić do skorzysta-
nia z bogatej oferty nowych, tylko raz 
czytanych książek. 

Zapraszamy wszystkich do Biblio-
teki po „nowości z drugiej ręki”!

nicy: Mikołaj Mazur (Orzelec Duż), 
Maja Karwasińska  (Czarzyzna), Mi-
lena Bajor, Jakub Bajor i Piotr Bajor 
(Beszowa) odebrali dyplomy oraz 
ukończyli akcję „Mała książka - wielki 

człowiek”. Bądź jak oni – czytaj książ-
ki. Wszystkim gratulujemy i bardzo 
się cieszymy, że ich przygoda z biblio-
teką i książką nadal trwa. 

Ewa Murdza
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WALNE ZEBRANIE OSP

Jest to jedno z najważniejszych wy-
darzeń w ciągu roku, w trakcie zebra-
nia zostaje podsumowany rok ubiegły, 
układane są plany na bieżący. Zarząd 
po przedstawieniu wszystkich proto-
kołów i sprawozdań uzyskuje abso-
lutorium, czyli poparcie i akceptację 
swoich decyzji i wszystkich działań 
związanych z funkcjonowaniem jed-
nostki. W zebraniu wzięli udział druh-
ny i druhowie naszej jednostki oraz 
zaproszeni goście.

W ubiegłym roku uczestniczyliśmy 
w 68 akcjach ratowniczych, w tym: 
w gaszeniu pożarów 16, w likwidacji 
miejscowych zagrożeń 49 oraz 33 wy-
jazdy gospodarcze. Łączna liczba wy-
jazdów to 101.

Podczas zebrania odbyła się też 
ceremonia wręczenia medali dla 
Agnieszki Reczek – Brązowy Medal 

21 stycznia br. w Centrum Kultury w Łubnicach odbyło się Walne zebranie spra-
wozdawcze  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach.

„Za zasługi dla Pożarnictwa”, dla dru-
ha komendant Włodzimierza Romań-
skiego – Srebrny Medal oraz druha 
Mateusza Gawiora – Brązowy Medal.

Medal ustanowiony przez Główny 
Związek Straży Pożarnych RP w 1926. 
Zastąpił nadawany w latach 1922–
1926 Srebrny Medal „Za Długoletnią, 
Nieskazitelną Służbę”. Nadawany był 
m.in. za wyróżniającą się działalność, 
energiczne i planowe kierownictwo, 
bohaterstwo i odwagę podczas akcji 
gaśniczych i ratowniczych. Medal w 
każdym stopniu mógł być nadany tej 
samej osobie kilkukrotnie. Nadawa-
no go do 1939. Odznaczenie reakty-
wowano 18 września 1959 uchwałą 
Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 

Medal nadawany jest za wyróżnia-
jącą się działalność na rzecz ochro-

ny przeciwpożarowej. Mogą być nim 
odznaczone osoby, instytucje i or-
ganizacje w tym OSP, ich członkowie 
oraz działacze Związku OSP RP. Medal 
przyznaje Prezydium Zarządu Głów-
nego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub 
na wniosek prezydium zarządu woje-
wódzkiego ZOSP RP.

Działalność naszej jednostki to nie 
tylko akcje ratownicze, w ubiegłym 
roku zrealizowaliśmy także projekt 
grantowy pn. „ Bo kręci nas bezpie-
czeństwo”. Na potrzeby jednostki 
zakupiliśmy fantoma z AED szkole-
niowym, pawilon a dla mieszkańców 
zorganizowane były festyny z pokaza-
mi pomocy przedmedycznej w Słupcu, 
Orzelcu Dużym, Łubnicach oraz 28 
sierpnia Biesiada Strażacka na placu 
Centrum Kultury w Łubnicach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łub-
nicach cieszy się z każdego chętnego 
kto wstępuje w szeregi naszej jednostki 
zwiększając grono naszej braci strażac-
kiej. Aby każdy kto czuje zew niesienia 
pomocy bliźnim nie ociągał się i stanął 
razem z nami do boju z przeciwnościa-
mi losu. Być strażakiem to nie tylko ga-
szenie pożarów. To również praca dla 
społeczeństwa, godne reprezentowa-
nie naszej jednostki podczas zawodów 
a także podczas uroczystości religijnych 
i społecznych. To pomoc bliźniemu w 
codziennych trudnościach, to dbanie o 
majątek i dobro jednostki a także da-
wanie dobrego przykładu innym w ży-
ciu codziennym. Zapraszamy pełnolet-
nią młodzież żeńską i męską.  Warunki 
przyjęcia:
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- ukończone minimum18 lat;
- niekaralność, możliwość korzysta-

nia z pełni praw publicznych, w związ-
ku z udziałem w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych;

- dobry stan zdrowia (potwierdzony 
późniejszymi badaniami);

- zdolność fizyczna i psychiczna.
Decyzję o przyjęciu osoby do OSP 

podejmuje zarząd.
Jeśli posiadasz stosowne upraw-

nienia takie jak: prawo jazdy kat. B, C, 
uprawnienia do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi i inne - z pewnością 
okażą się one przydatne, jednak nie są 
one podstawą decydującą o przyjęciu.

Najważniejsze są chęci - Twoje chę-
ci.

Będąc członkiem OSP:
- będziesz brał udział w uroczysto-

ściach i innych wydarzeniach związa-
nych z życiem OSP,

- zostaniesz członkiem umunduro-
wanej formacji,

- będziesz brać udział w akcjach ra-
towniczo-gaśniczych,

- zdobędziesz wiedzę i doświad-
czenie przydatne w życiu codziennym, 
umiejętność radzenia sobie ze stresem, 
reagowania w sytuacjach zagrożenia,

- poznasz strukturę działania Straży 
Pożarnej, a także współpracujących z 
nią podmiotów,

- sam przekonasz się, ile radości 
można czerpać z bezinteresownej po-
mocy innym,

- spędzisz mnóstwo wspaniałych 
chwil w naszym strażackim gronie.

Mariusz Bolon

Strażacy z jednostki OSP w Łubni-
cach wraz z Centrum Kultury zorganizo-
wali szybką zbiórkę niezbędnych rzeczy 
dla Ukrainy. Dary przyjmowane były 
od poniedziałku do wtorku, a już w śro-
dę 2 marca udaliśmy się samochodem 
strażackim oraz busem z Urzędu Gminy 
w kierunku przejścia granicznego w Zo-
sinie w powiecie hrubieszowskim. Tam 
Wszystkie zebrane rzeczy zostały przepa-
kowane do Ukraińskiego autokaru, który 
przewiózł je dalej w głąb kraju. 

Do naszej akcji włączyła się także 
jednostka OSP Słupiec, OSP Beszo-
wa, NZOZ Gace Słupieckie  oraz Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Łubni-
cach,Gacach Słupieckich i Wilkowej. 

Dary zebrane w kolejnych dniach 
zostały przewiezione w dwóch trans-
portach do Tarnowa skąd ukraiński 
autokar zabrał je pod tereny objęte 
atakami wojsk rosyjskich z przeładun-
kiem na busy w Iwano-Frankiwsku.

W chwili obecnej w dalszym ciągu 
prowadzona jest zbiórka w Centrum 
Kultury w Łubnicach, OSP Słupiec 
oraz Świetlicy Wiejskiej w Wilkowej.

Pomagamy osobom przybyłym na 
nasz teren z Ukrainy choć największa 
pomoc jest potrzebna dla osób które 
pozostały tam na miejscu i walczą. W 
szczególności to leki przeciwbólowe, 
bandaże, opatrunki, strzykawki itp. 
ale i artykuły spożywcze, higieniczne. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 

społeczności naszej gminy za dotych-
czasową pomoc, za okazane zaufa-
nie. Staramy się by wszystkie te rzeczy 
trafiły do najbardziej potrzebujących. 
Pomoc potrzebna jest w dalszym cią-
gu, dopóki trwa ta bezsensowna na-
paść rosji na naszych sąsiadów.

Mariusz Bolon
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NIEODPŁATNA 
POMOC PRAWNA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Często osoby, które nie potrafią 
rozwiązać swojego problemu praw-
nego boją się skorzystać z pomocy 
adwokata czy radcy prawnego oba-
wiając się związanych z tym kosztów.

Ministerstwo Sprawiedliwości wy-
chodząc naprzeciw takim osobom 
wsparło tworzenie punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskie-
go.

Również na terenie naszej gminy, 
w budynku Urzędu Gminy w Łubni-
cach funkcjonuje punkt nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego. 
Osoby, które znajdują się w trudnej 
sytuacji finansowej mogą skorzystać 
z profesjonalnej pomocy prawnika z 
certyfikatem doradcy obywatelskiego.

Pomoc doradcy obywatelskiego 
polega na rozpoznaniu problemu i 
podjęciu działań dostosowanych do 
indywidualnej sytuacji danej osoby i 
wsparciu jej w rozwiązaniu problemu. 
Poradnictwo obywatelskie obejmu-

je w szczególności porady dla osób 
zadłużonych, porady z zakresy spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego. Doradca obywatelski 
może także pomóc w innych spra-
wach z zakresu prawa, o ile będą le-
żały w jego kompetencji.

W punkcie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego udzielana jest 
również pomoc w zakresie nieodpłat-
nej mediacji. Mediacja jest formą 
pozasądowego rozwiązywania spo-
rów pomiędzy stronami. Jest to po-
stępowanie niesformalizowane, gdzie 
strony sporu przy pomocy mediatora 
mogą wspólnie wypracować porozu-
mienie akceptowalne dla obu stron. 
Ugoda zawarta przed mediatorem 
może być następnie przesłana do 
sądu i po jej zatwierdzeniu ma status 
ugody sądowej. 

Obecnie, z uwagi na sytuację pa-
nującą w Ukrainie, a w szczególności 
z masowym napływem uchodźców 
do Polski, punkt nieodpłatnej po-
mocy obywatelskiej udziela pomocy 
zarówno uchodźcom - obywatelom 
Ukrainy, jak i obywatelom polskim 
udzielającym pomocy, schronienia 
potrzebującym w zakresie uzyskania 
koniecznych dokumentów potrzeb-
nych uchodźcom, udzielenia infor-
macji o zakresie pomocy udzielanej 
potrzebującym oraz pomocy w wy-
pełnieniu koniecznych dokumentów. 

Zachęcamy do skorzystania z po-
mocy doradcy obywatelskiego i me-
diatora. 

Dyżury pełni w każdy wtorek w go-
dzinach 8.00 – 12.00.

Tomasz Owczarczyk 

7 kwietnia co roku obchodzimy 
Światowy Dzień Zdrowia, którego ce-
lem jest zwrócenie szczególnej uwa-
gi na najbardziej palące i zaniedbane 
problemy zdrowotne społeczeństw na 
świecie. 

W tym roku Światowa Organi-
zacja Zdrowia pod hasłem „Nasza 
planeta, nasze zdrowie” prowadzi 
i skupia uwagę na pilnych działa-
niach niezbędnych do utrzymania 
ludzi i planety w zdrowiu. WHO 
szacuje, że każdego roku ponad 13 
milionów zgonów na całym świecie 

jest spowodowanych przyczynami 
środowiskowymi, których można 
uniknąć. Obejmuje to kryzys klima-
tyczny, który jest największym poje-
dynczym zagrożeniem dla zdrowia 
ludzkości. Kryzys klimatyczny to tak-
że kryzys zdrowotny. Zanieczyszczo-
ne powietrze co minutę zabija 13 
osób z powodu raka płuc, chorób 
serca i udarów. Ponad 90%  ludzi 
(to 9 na 10 osób) oddycha nie-
zdrowym powietrzem wynikającym 
ze spalania paliw kopalnych. Efekt 
cieplarniany powoduje, że  koma-
ry rozprzestrzeniają choroby dalej i 

szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Ekstremalne zjawiska pogodowe, 
degradacja gruntów i niedobór 
wody (2 miliardom ludzi na całym 
świecie brakuje bezpiecznej wody 
pitnej) powodują przemieszczanie 
się ludzi i wpływają na ich warun-
ki życia i zdrowie. Zanieczyszczenia 
i tworzywa sztuczne znajdują się 
na dnie naszych najgłębszych oce-
anów, najwyższych gór, i trafiają do   
naszego łańcucha pokarmowego. 
Systemy produkujące wysoko prze-
tworzoną, niezdrową żywność i na-
poje napędzają falę otyłości, zwięk-
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szając liczbę nowotworów i chorób 
serca, jednocześnie generując jed-
ną trzecią globalnej emisji gazów 
cieplarnianych.

Działania ekologiczne pojedyn-
czych osób to kropla w morzu po-
trzeb, ale nie ma wątpliwości, że 
warto je podejmować i przekazywać 
dobre wzorce młodemu pokoleniu. 
Świadome, odpowiedzialne indy-
widualne działania ekologiczne ja-
kie każdy może podejmować na co 
dzień to: 

- Segregacja odpadów w osobne 
worki na papier, metal, szkło, odpa-
dy biodegradowalne                     w 
wielu miejscach stała się standar-
dem. W ten sposób odpady można 
poddać recyklingowi.

- Opakowania wielorazowe. Nie 
trzeba kupować kolejnych zgrzewek 
wody sklepowej, w plastikowych bu-
telkach, gdyż woda z kranu w wielu 
miejscach nadaje się bezpośrednio 
do picia i można stosować wielora-
zowe bidony, termosy, szklane bu-
telki które świetnie nadają się do 
zabrania ze sobą do pracy, szkoły 
czy na wycieczkę. Kanapki czy prze-
kąski można zapakować do wielo-
razowego pojemnika zamiast za 
każdym razem zawijać je w folię 
czy wkładać do jednorazowego wo-

reczka. W trakcie zakupów zamiast 
kupować foliową reklamówkę warto 
mieć własną torbę z materiału czy 
koszyk. 

- Oszczędność energii. Warto 
wyrobić w sobie nawyk wyłączania 
światła tam, gdzie aktualnie nikt nie 
przebywa lub wyłączać, a nie uśpić 
urządzenia napędzane prądem np. 
komputery. Energię oszczędzają ża-
rówki typu LED i listwy zasilające z 
wyłącznikiem. 

- Oszczędność wody można do-
konać poprzez zakręcanie kranu 
w czasie mycia zębów, stosowanie 
szybkiego prysznica zamiast kąpie-
li w pełnej wannie. Korzystanie ze 
zmywarki w pełni załadowanej lub 
gdy jej nie ma mycie naczyń w ko-
morze zlewu napełnionego wodą, 
a następnie spłukać naczynia pod 
niewielkim strumieniem bieżącej 
wody. 

- Niemarnowanie żywności do 
produkcji której zużywa się bardzo 
dużo energii, wody i surowców. 
Światowe organizacje donoszą, że 
obecnie wyrzucamy bardzo dużo je-
dzenia: coś się zepsuje, bo zbyt dłu-
go leżało w lodówce, czegoś było 
zbyt dużo. Warto kontrolować daty 
ważności do spożycia produktów 
oraz planować przemyślane zakupy. 

Nadmiar żywności można również 
mrozić na później, a nie wyrzucać.  

- Ekologiczne środki czystości. 
Kupowanie w sklepie różnorodnej 
chemii gospodarczej to łatwe i szyb-
kie rozwiązanie, jednak zastępując 
ją octem, sodą oczyszczona i cytry-
na, które świetnie sprawdzają się w 
codziennych porządkach eliminu-
jemy ze środowiska szkodliwe sub-
stancje chemiczne.

- Środowisko wolne od dymu ty-
toniowego. Dym tytoniowy zawiera 
ponad 4 tysiące szkodliwych sub-
stancji chemicznych – szkodzi zdro-
wiu i zabija zarówno osoby palące 
jak i narażone na bierne palenie. 
Ponadto co roku ścina się 600 mi-
lionów drzew aby wyprodukować 6 
bilionów papierosów.

Pamiętajmy, że każdy z nas ko-
rzysta z dobrodziejstwa Ziemi tylko 
przez chwilę, ale to od nas zależy, w 
jakiej kondycji zostawimy świat ko-
lejnym pokoleniom i jak to środowi-
sko będzie oddziaływać na zdrowie 
ludzi teraz i w przyszłości. 

Źródła: https://www-who-int.
translate.goog/campaigns/world-
-health-day

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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