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3NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z URZĘDU...

PROMESA 
DLA GMINY ŁUBNICE

PIENIĄDZE 
NA REMONTY DRÓG

1 sierpnia br., w siedzibie 
Świętokrzyskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, rządowe promesy na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych wręczyli samorządowcom 
wojewoda Agata Wojtyszek i wice-
wojewoda Bartłomiej Dorywalski. 

Wśród samorządów, które do-
staną pieniądze jest gmina Łubnice. 

Otrzyma 320 tysięcy złotych, które 
przeznaczy na remont przepustu pod 
drogą gminną Orzelec Mały - Beszo-
wa oraz rowów, remont drogi gmin-
nej w Beszowej i drogi gminnej w 
Czarzyźnie, o łącznej długości 1 713 
m.

Promesę odebrała z rąk wojewody 
Agaty Wojtyszek wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko.

Wsparcie – łącznie ponad 15 mi-
lionów 600 tysięcy złotych – trafi do 
21 świętokrzyskich samorządów, w 
tym także powiat staszowski otrzyma 
dotację w kwocie 1 mln 122 tys. zł.  
W ramach tych środków zostaną 
zrealizowane następujące zadania:

1. Remont odcinka drogi nr 
0825T Łubnice-Słupiec, o długości 
200 m, 

2. Remont odcinka drogi nr 
0825T Sielec-Koniemłoty-Niziny, o 
długości 820 m, 

3. Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 0037T Szydłów-Pie-
czonogi, o długości 1 079 m, 

4. Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej nr 0033T Potok-Grabki 
Duże, o długości 1000 m.

Łączna długość odbudowa-
nych odcinków dróg powiatowych, 
uszkodzonych w wyniku opadów 
deszczu w końcu maja br., wyniesie 
3 099 m.

Szkody są wynikiem majowych 
nawalnych deszczów i podtopień. W 
ramach pilnej i skutecznej pomocy 
samorządom, po weryfikacji strat 
w terenie, wytypowano te zadania 
jako priorytetowe, wymagające na-
tychmiastowej interwencji.

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek

W dniu 20 sierpnia br., w 
Świętokrzyskim Urzędzie Woje-
wódzkim, przedstawiciele 17 sa-
morządów odebrali promesy na 
dofinansowanie usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych z funduszu 
będącego w dyspozycji ministra 
spraw wewnętrznych i administra-
cji.

Promesy wręczyli: wojewoda Aga-
ta Wojtyszek i wicewojewoda Bar-
tłomiej Dorywalski. Łączna wartość 
promes wynosiła 10 mln 540 tys. zł. 
Pozwoli to na zrealizowanie 30 zadań, 
w tym wyremontowanie ok. 25 km 
dróg powiatowych i gminnych, a tak-
że remont uszkodzonych mostów i za-
bezpieczenie wąwozów przed erozją.  
W gronie samorządowców, którzy 
otrzymali promesy był, m.in. starosta 
staszowski Józef Żółciak, który ode-
brał promesę o wartości 153 tys. zł 
na remont odcinka drogi powiatowej 
nr 0822T Słupiec – Tarnowce, o dłu-
gości 790 m. Promesy odebrali tak-
że wójt gminy Łubnice Anna Grajko 
i burmistrz miasta i gminy Połaniec 
Jacek Tarnowski.

Gmina Łubnice dostała 374 tysią-
ce złotych na cztery zadania: remont 
drogi gminnej w miejscowości Słupiec 
- 321 metrów, remont drogi gminnej 
w miejscowości Orzelec Mały - 380 
metrów, remont drogi gminnej w 
miejscowości Budziska 391 metrów, 
remont drogi wewnętrznej w miejsco-
wości Budziska - 600 metrów. 

Liliana Pogorzelska, Aneta Śmiszek
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Z ŻYCIA POWIATU

FUNDUSZ SOŁECKI 
- NOWE ROZDANIE

W roku 2020 nasze sołectwa 
będą mogły wydać w sumie 359 
574,74 zł. Tyle bowiem wyniesie 
wysokość funduszu sołeckiego 
Gminy Łubnice. 

Zgodnie z ustawą o funduszu so-
łeckim środki z tego źródła mogą 
być przeznaczane na realizację tych 
przedsięwzięć, które są zadaniami 
własnymi gminy, służą poprawie wa-
runków życia mieszkańców i są zgod-
ne ze strategią rozwoju gminy. Z przy-
znanych środków sołectwo może np. 
wyremontować plac zabaw, zamonto-
wać oświetlenie, naprawić zniszczony 
chodnik lub drogę czy zadbać o tereny 
zielone. 

Zasady funkcjonowania funduszu 
sołeckiego zostały uregulowane usta-
wą z dnia 21 lutego 2014 r. o fundu-
szu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór 
jednolitych dla wszystkich gmin wiej-
skich zasad udziału mieszkańców wsi w 
współdecydowaniu o wydatkach części 
budżetu na dany rok. 

Szansę na wykorzystanie środków z 
funduszu sołeckiego mają te sołectwa, 
które złożą odpowiednie pod wzglę-
dem formalnym wnioski.

Zgodnie z ustawą, wniosek danego 
sołectwa uchwala zebranie wiejskie z 
inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co 
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa. Wniosek powinien zawierać 
wskazanie przedsięwzięć przewidzia-
nych do realizacji na obszarze sołectwa 
w ramach środków określonych dla 
danego sołectwa wraz z oszacowa-
niem ich kosztów i uzasadnieniem. 

Wysokość funduszu sołeckiego na 
rok 2020 dla poszczególnych sołectw:

- Beszowa – 20 574,14 zł
- Borki – 13 551,02 zł
- Budziska – 28 992,88 zł
- Czarzyzna – 22 149,84 zł
- Gace Słupieckie – 19 403,62 zł
- Góra – 12 110,38 zł

- Grabowa – 11 660,18 zł
- Łubnice – 24 535,90 zł
- Łyczba – 16 972,54 zł
- Orzelec Duży – 22 780,12 zł
- Orzelec Mały – 12 875, 72 zł
- Przeczów – 22 825,14 zł
- Rejterówka – 13 551,02 zł
- Słupiec – 30 433,52 zł
- Szczebrzusz- 15 802,02 zł
- Wilkowa – 20 709,20 zł
- Wolica – 19 313,58 zł
- Zalesie – 17 197,64 zł
- Zofiówka 14 136,28 zł.

Aneta Śmiszek

Szanowni Państwo. Prawie 
rok temu powołaliście mnie Pań-
stwo do pełnienia w Waszym 
imieniu jakże zaszczytnej funkcji 
radnego powiatowego. Na pół-
rocze złożyłam Państwu raport 
z działań Rady Powiatu, obecnie 
pragnę przedstawić dalsze dzia-
łania.

Powiat Staszowski obejmuje 
swym zasięgiem 8 Gmin: Staszów, 
Szydłów, Bogorię, Rytwiany, Oleśni-
cę, Połaniec, Osiek i oczywiście na-
szą Gminę Łubice, na której szcze-
gólnie chciałabym się skupić. 

Działania Powiatu polegają nie 
tylko na wypełnianiu statutowych 
funkcji, ale także na wspieraniu 
poszczególnych gmin. W ostatnim 
czasie Gmina Łubnice otrzymała 
dotacje celowe. Pierwsza z nich w 
kwocie 70 000,00 zł, w odpowie-
dzi na skierowane wspólnie z wój-
tem Anną Grajko pismo, została 
przyznana na wykonanie odcinka 
kanalizacji sanitarnej PCV fi 250 i 
montaż obudowy pompowni. Druga 
dotacja celowa została skierowana 
na pomoc w utrzymaniu gotowości 
bojowej Ochotniczych Straży Pożar-
nych w kwocie 1000,00 zł dla OSP 
Łubnice, 2500,00 zł dla OSP Słu-
piec i 2500,00 zł dla OSP Beszowa.

Powiat Staszowski zarządza sie-

cią dróg powiatowych o łącznej 
długości 480 kilometrów, w cią-
gu których znajdują się 34 obiekty 
drogowe. Szczególnie cieszy infor-
macja o planowanej przebudowie 
drogi powiatowej nr 0823T Łubni-
ce – Budziska od km 5+286 do km 
6+178. Mieszkańcy bardzo długo 
oczekiwali na jej przebudowę. Dzię-
ki interwencji u Wojewody Święto-
krzyskiego dostrzeżono ważność tej 
inwestycji i jej celowość. Do remon-
tu zakwalifikowano również odcinek 

drogi powiatowej 0836T Rytwia-
ny – Łubnice od km 0+000 do km 
2+370. Obydwa zadania zostały 
wpisane do wykazu przedsięwzięć 
planowanych. 

Mieszkańcy wsi Beszowa złożyli 
do mnie interpelację o uruchomie-
nie kursów umożliwiających mło-
dzieży z Beszowej dojazdu do szkół 
średnich w Staszowie i Sichowie. 
Dotychczas korzystali z gimbusa. 
Od 1 września kursy takie zostały 
uruchomione. Młodzież korzysta z 
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jednego kursu do Staszowa i trzech 
kursów powrotnych. Z kursów tych 
mogą korzystać wszyscy mieszkań-
cy. 

Rozpoczęliśmy pracę w 2018 
roku mierząc się z bardzo dużym 
zadłużeniem powiatu, które wynio-
sło 24 014 715,00 zł, co stanowi 
aż 33% do dochodu planowane-
go. W roku 2019 zaplanowano na 
spłatę długu 2 200 000,00 zł. Mimo 
wszystko przeznaczamy ogromne 
nakłady na modernizację i rozbudo-
wę Szpitala w Staszowie. Szpital w 
Staszowie jest bardzo ważną insty-
tucją, która posiada w swojej struk-
turze 13 Oddziałów Szpitalnych, 18 
Poradni Specjalistycznych, Ośrodek 
Rehabilitacji Dziennej, oraz Zespo-
ły Ratownictwa Medycznego. Rocz-
nie Szpital hospitalizuje 20 tysięcy 
pacjentów, a także wykonuje 4000 
zabiegów operacyjnych. W ostatnim 
czasie dokonano otwarcia nowo-
czesnego, świetnie wyposażonego 
Oddziału Intensywnej Opieki Me-
dycznej i Oddziału SOR z pięknie 
przystosowanymi pomieszczeniami 
do badań dzieci. Obydwa oddzia-
ły wyposażone są w nowoczesny 
sprzęt do wykonywania badań, 
jak również podtrzymujący funkcje 
życiowe. Oprócz ministerialnych 
środków celowych jakie spłynęły na 
realizację tych zadań, Powiat Sta-

szowski przeznaczył jako dotacje 
celowe 111 325,00 zł na moderni-
zację i rozbudowę SOR, oraz kwoty 
4 735 042,50 zł i 64 540,80 zł na 
modernizację i rozbudowę Oddzia-
łu Intensywnej Terapii. Przeznaczył 
również dotację celową w kwocie 
331 710,23 zł na docieplenie nowo 
wybudowanego skrzydła budynku. 

Dzięki współpracy z Zarządem 
ENEA i prezesem Leszkiem Żakiem 
udało nam się pozyskać dalsze 200 
000,00 zł dla Szpitala na zakup urzą-
dzeń diagnostycznych. Czek na tą 
kwotę został nam wręczony na Gali 
z okazji 40 lecia Elektrowni. Miałam 

w tym swój malutki udział, więc efekt 
niezmiernie cieszy. Udało się również 
pozyskać 3 735 144,00 zł na moder-
nizację oddziału ginekologii. Złożony 
jest wniosek na Pediatrię. 

Szanowni Państwo, pracuje-
my bardzo ciężko. Staramy się być 
bardzo aktywni, żeby możliwie jak 
najwięcej korzystać z płynących 
środków ministerialnych i unijnych. 
Mamy nadzieję, że po upływie ka-
dencji będziemy mogli powiedzieć 
to słynne zdanie „po owocach ich 
poznacie”.

Z wyrazami szacunku
Radna Powiatowa Jolanta Wójtowicz

W dniu 2 października 2019 
roku w Centrum Kongresowym 
Targi Kielce odbyła się Gala 
Finałowa konkursu dla szkół 
podstawowych z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego pn. 
„Przesłanie klimatyczne”, której 
gospodarzem Ryszard Gliwiński 
prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Podczas uroczystości zostały 
wręczone nagrody dla 10 szkół w 
wysokości po 10 tys. zł na zakup 
sprzętu oraz pomocy dydaktycznych 
służących prowadzeniu edukacji 
ekologicznej stanowiących wyposa-
żanie pracowni w szkole oraz po 4 
tys. zł na dofinansowanie wycieczki 
edukacyjno – przyrodniczo – krajo-
znawczej.

Na gali zostały wręczone rów-
nież promesy dla 14 podmiotów w 
ramach „Ogólnopolskiego progra-

mu gospodarki 
wodno – ścieko-
wej poza grani-
cami aglome-
racji ujętych w 
Krajowym Progra-
mie Oczyszczania 
Ścieków Komu-
nalnych” – łączna 
kwota dofinanso-
wania na ww. cel 
wyniosła 57 163 
862,82 zł. Gminę 
Łubnice reprezen-
towała podczas 
gali wójt gminy Anna Grajko. 

Podczas Gali uhonorowano 
Gminy oraz Instytucje, które w cią-
gu ostatniego roku wykazały się 
wyjątkowym zaangażowaniem w 
walce o ochronę środowiska w za-
kresie: ochrony powietrza, ochrony 
wód,  ochrony powierzchni ziemi, 
edukacji ekologicznej oraz ochrony 

bioróżnorodności. Wydarzenia swo-
ją obecnością zaszczycili: wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki Anna Krupka, zastęp-
ca prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Marek Ryszka.

Aleksandra Stachniak
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Łubnice mają nowego dzielni-
cowego. Służbę na terenie gminy 
od 22 czerwca br. objął st. asp. Da-
mian Nowiński. 

Jest policjantem od 13 lat, będzie 
sprawował opiekę nad miejscowościa-
mi gminy Łubnice i jej mieszkańcami. 
Rejon pracy to obszar obejmujący 
miejscowości: Beszowa, Borki, Bu-
dziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, 
Góra, Grabowa, Łubnice, Łyczba, 
Orzelec Duży, Orzelec Mały, Przeczów, 
Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wil-
kowa, Wolica, Zalesie, Zofiówka.

Dotychczas pełniący służbę na tym 
stanowisku asp. szt. Stanisław Żugaj, 
został dzielnicowym na terenie miasta 
i gminy Osiek. 

Z dzielnicowym oprócz pracy w 
rejonie można skontaktować się w 
Punkcie Przyjęć Interesantów w Łub-
nicach, Urząd Gminy w Łubnicach, 
pokój nr 19, poniedziałek w godz. 
9.30 – 10.30.

W sprawach niecierpiących zwłoki 
kontakt telefoniczny:

- z Komisariatem Policji w Połańcu 
– (15) 864-72-67,

- z Dyżurnym Komendy Powiato-
wej Policji w Staszowie – (15) 864-72-
05

- numer alarmowy 997, 112.
Aneta Śmiszek

Z ŻYCIA GMINY

AKTYWNIE ZNACZY CIEKA-
WIE – pod takim tytułem Ochot-
nicza Straż Pożarna z Wilkowej 
zrealizowała projekt, w ramach 
którego odbyły się zawody stra-
żackie dla 5 jednostek OSP z te-
renu gminy, oraz impreza plene-
rowa pn. ,,Biesiada Strażacka”. 

Zawody Strażackie zrealizo-
wano  na Obiektach Sportowych 
w Łubnicach 30 czerwca 2019 br. 
Nie tylko pogoda była upalna… 
nastroje panujące podczas za-
wodów dodatkowo podgrzewały 
atmosferę. Ostatecznie pierwsze 
miejsce zajęła jednostka OSP z 
Łubnic, drugie miejsce OSP Beszo-
wa i trzecie miejsce OSP Słupiec. 
Podsumowaniem zmagań strażac-
kich była  impreza plenerowa pn. 
,,Biesiada Strażacka” integrująca 
środowiska strażackie z mieszkań-
cami. Podczas imprezy odbyły się 
pokazy strażackie interaktywne, a 
niewątpliwą atrakcją były pokazy 
cięcia samochodu osobowego oraz 
ratowania osób poszkodowanych. 
Podczas imprezy Ochotnicza Straż 
Pożarna z Wilkowej otrzymała 8 
mundurów galowych. 

Aleksandra Stachniak

Podczas inauguracji każda z grup 
pokrótce przedstawiła swój projekt 
oraz odebrała umowę na jego reali-
zację. Uroczystościom towarzyszyło 
krótkie spotkanie organizacyjne oraz 
integracja grantobiorców. Na uroczy-
stości nie zabrakło również partnerów 
wspierających program: Grupa Azoty 
Siarkopol, Arkonsoft, Powiat Staszow-
ski, Gmina Bogoria, Gmina Łubnice, 
Gmina Połaniec, Gmina Rytwiany, 
Gmina Szydłów oraz przedstawicieli 
mediów, które objęły swoim patro-
natem tegoroczną edycję programu: 
Radio Leliwa i Tygodnik Nadwiślań-
ski. W 2019 roku łączna kwota dofi-

nansowania wynosi 72 000 zł. Gran-
ty zostały przyznane 15 różnorodnym 
tematycznie projektom i adresowa-
nym do różnych grup odbiorców. W 
naszej gminie Panie ze Stowarzysze-
nia KGW Gosposia w Słupcu zadbają 
o czystość i ukwiecenie miejscowości 
realizując projekt pn. ,,Czysta i ukwie-
cona nasza wioska”, a Ochotnicza 
Straż Pożarna w Budziskach zadba o 
nasze zdrowie realizując projekt pn. 
,,Dbam o zdrowie”. Jednym słowem 
będzie się działo. Życzymy samych 
sukcesów !

Aleksandra Stachniak

1 lipca 2019 br. w Centrum Kultury i Sportu w Rytwianach odbyła 
się uroczysta inauguracja programu Działaj Lokalnie 2019 na terenie 
powiatu staszowskiego.
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W niedzielę 25 sierpnia br., 
mieszkańcy miejscowości Grabo-
wa reprezentowali gminę Łubnice 
podczas dożynek powiatu staszow-
skiego, które podobnie jak w roku 
ubiegłym, odbyły się w Bogorii. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęto 
Mszą świętą dziękczynną, odprawioną 
w bogoryjskim Sanktuarium pw. Mat-

ki Bożej Pocieszenia. Oficjalna część 
święta plonów odbyła się nad Zale-
wem Buczyna. Starostami tegorocz-
nych dożynek byli: Izabela Siwek-Oleś 
z Budzisk w gminie Łubnice i Sylwester 
Witaszek z Samotni w gminie Bogoria. 
W części obrzędowej zagrały kapele: 
,,Nadwiślanie” i ,,Sami swoi”. W kon-
kursie na najpiękniejszy wieniec powia-
tu staszowskiego pierwsze miejsce zdo-
był wieniec z gminy Połaniec, drugie 
miejsce zajął wieniec z gminy Bogoria, 
a trzecie z gminy Staszów. Pozostałe 

wieńce otrzymały wyróżnienie. 
Podczas dożynek prowadzona była 

bardzo pożyteczna akcja krwiodaw-
stwa. Łącznie 49 osób oddało 22 litry 
krwi. Wśród uczestników akcji losowa-
no atrakcyjne nagrody.

Nie zabrakło wesołego miasteczka, 
stoisk regionalnych, występów lokal-
nych artystów, każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.  Gwiazdą wieczoru był ze-
spół CamaSutra, który przyciągnął do 
Bogorii wielu fanów.

Aneta Śmiszek

Celem całego projektu jest 
objęcie wsparciem 1620 osób i 
nabycie podstawowych lub śred-
niozaawansowanych kompetencji 
cyfrowych przez min. 1377 osób 
(85%) powyżej 65 roku życia – 
mieszkańców województwa świę-
tokrzyskiego poprzez realizację 
działań szkoleniowych i animacyj-
nych w 66 gminach województwa 
świętokrzyskiego, opartych na re-
lacyjnym modelu kompetencji cy-
frowych, który łączy korzystanie z 
technologii cyfrowych z różnymi 
aktywnościami i potrzebami indy-
widualnych osób. 

Zajęcia prowadzone będą przez 
doświadczonych trenerów aktywi-
zującymi metodami pracy, w tym 

W dniu 25 czerwca br. w Zawidzy 
gm. Osiek odbyło się Walne Zgro-
madzenie Członków LGD ,,Dorzecze 
Wisły”.  Gminę Łubnice reprezento-
wał sekretarz gminy Leszek Ziółek, 
dyrektor Centrum Kultury Aleksandra 
Stachniak i przedstawiciel sektora 
społecznego Mariusz Bolon. Podczas 
spotkania przedstawiono sprawoz-
danie z działalności merytorycznej i 
finansowej LGD za 2018 rok,  spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej oraz 
sprawozdanie Rady LGD. Po zatwier-
dzeniu sprawozdań, udzielono abso-
lutorium.  Na zakończenie uczestnicy 
spotkania zostali poinformowani na 
temat realizacji zadań przez LGD 
,,Dorzecze Wisły” w ramach PROW 
2014- 2020.

Aleksandra Stachniak

metodą projektową. Dodatkowym 
wsparciem wzmacniającym trwałość 
osiąganych efektów będą środowi-
skowe działania animacyjne pro-
wadzone przez przeszkolonych w 
tym celu animatorów. Całość dzia-
łań prowadzących do nabycia lub 
podniesienia kompetencji cyfrowych 
realizowanych będzie w oparciu o 
taksonomię kompetencji cyfrowych. 
W ramach projektu zostanie zapew-
niony dostęp do profesjonalnego 
sprzętu komputerowego, poczęstu-
nek, a na zakończenie każdy uczest-
nik otrzyma certyfikat potwierdzają-
cy odbycie kursu. Na terenie gminy 
Łubnice zostanie zorganizowanych 5 
grup 6-osobowych dla osób powyżej 
65 roku życia. Więcej informacji w 
Centrum Kultury lub pod numerem 
telefonu: 502 512 590. Serdecznie 
zapraszamy!

Aleksandra Stachniak
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WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

W Krusikowie jest bezpiecznie
Pierwszego października do naszej szkoły zawitały 

dwie Pszczółki i pan Bąk, którzy przedstawili piękną bajkę i 

zaprosili nas do Krusiko-
wa. Piękna scenografia 
od razu przykuła uwagę 
młodych widów, którzy 
gromkimi brawami przy-
witali aktorów. Panie, 
które wcieliły się w role 
pszczółek również za-
chwycały swoimi strojami 
i rekwizytami, co także 
podobało się przedszko-
lakom i uczniom kl. I-
-III. W ciekawy sposób 
opowiedziały dzieciom 
jak bezpiecznie zacho-
wywać się w gospodar-
stwie rolnym. Pszczół-
ka Kruszynka - mała, 
śmiesza gadułka prze-
strzegała jednocześnie 
dzieci przed istniejącymi 

zagrożeniami w gospodarstwie wiejskim. Natomiast mały 
bączek Okruszek mówił o sytuacjach niebezpiecznych dla 
dzieci w trakcie różnych prac polowych. Ponadto aktorzy 
nadmienili jak groźne są wszelkie opryski chemiczne dla 
zdrowia człowieka i jak unikać kontaktu z nimi.

Dzieci z przedszkola były żywo zainteresowane baj-
ką „W Krusikowie jest bezpiecznie”. Chętnie się zgłasza-
ły i pięknie odpowiadały na pytania Kruszynki i Bączka. 
Uczniowie kl. I-III także brali  udział w dyskusji i dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami z własnych gospodarstw. Po za-
kończonej bajce Pszczółki rozdały dzieciom puzzle i drob-
ne upominki, co jeszcze bardziej ucieszyło dzieci. Wizyta 
gości z KRUS-u z pewnością pogłębiła wiedzę dzieci na 
temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Anna Pawlik

Sto lat!
Wrzesień zakończyliśmy wspaniałym świętem – Dniem 

Chłopaka. Dziewczęta ze wszystkich klas zadbały o męską 
część naszej społeczności. Do życzeń dołączyło się Grono 
Pedagogiczne oraz dyrektor szkoły ze słodkościami. Ko-

rzystając z okazji życzymy wszystkim chłopakom tym ma-
łym i całkiem dużym spełnienia marzeń.

Anna Nowakowska-Gromny

Dbam o zdrowie

Mens sana in corpo-
re sano - fraza pocho-
dząca od rzymskiego 
poety Juwenalisa, zna-
czy tyle co W zdrowym 
ciele zdrowy duch. Sło-
wa pochodzące ze sta-
rożytności świadczą o 
tym, że ludzie od naj-
dawniejszych czasów 
czuli potrzebę i wiedzieli 
o konieczności dbania o 
kondycję fizyczną.

Obecny tryb życia, 
szczególnie u dzieci i 
młodzieży, polegają-

cy często na zbyt długim siedzeniu przed komputerem, 
smartfonem czy choćby  telewizorem, obliguje nas doro-
słych do zwrócenia szczególnej uwagi na kulturę fizyczną 
i związane z tym zdrowe odżywianie.

Chcąc zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu, a także świadomego i 
racjonalnego odżywiania się, powstał projekt „Dbam o 
zdrowie” w ramach Działaj Lokalnie program Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i sieci ośrodków 
Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim: Fundacja FAR-
Ma, partner strategiczny - Grupa Azoty Siarkopol SA w 
Grzybowie, Gmina Łubnice, Gmina Rytwiany, Miasto i 
Gmina Szydłów, Miasto i Gmina Bogoria, Miasto i Gmina 
Połaniec, Miasto i gmina Staszów, Starostwo Powiatowe 
w Staszowie. Projekt realizujemy wspólnie z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Budziskach. Przedsięwzięcie ma również 
na celu integrację środowiska szkolnego i lokalnego. 

Nasze działania obejmują:
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1.Warsztaty kulinarne w Kielcach w Studio Domowa 
Spiżarnia;

2. Rajd rowerowy. Piknik na Żwirowni w Budziskach. 
Trasa przejazdu około 30km.

3. Zajęcia z instruktorem na siłowni w Połańcu.
4. Piknik profilaktyczny na terenie PSP w Budziskach, w 

tym: pogadanki o zdrowiu, spotkanie ze specjalistami (le-
karzem, dietetykiem, pielęgniarką, pracownikiem Sane-
pidu) połączony z warsztatami kulinarnymi i z  fitnessem. 
Wspólne przygotowanie posiłków oraz degustacja.

5. Zajęcia na basenie w Połańcu.
Realizację projektu rozpoczęliśmy rajdem rowerowym. 

Wykorzystaliśmy ostatnie wrześniowe promienie słoneczne 
i zwartą grupą pojechaliśmy trasą: Budziska – Czarzyzna 
– Rejterówka – Zalesie – Zborówek – Biskupice aż do Be-
szowej. Tam, w czasie postoju obejrzeliśmy piękny, zabyt-
kowy kościół, dzwonnicę oraz uczciliśmy pamięć żołnierzy 
i powstańców, spoczywających w mogiłach na pobliskim 
cmentarzu. Droga powrotna obfitowała w niespodzianki, 
takie jak: ukryta kładka w Rejterówce przez kanał Stru-
mień i doprowadziła nas na Żwirownię. Tam posililiśmy 

się zdrowymi, ekologicznymi, pieczonymi ziemniakami. 
Uczestnicy rajdu nie zapominali również o tym, jak waż-
ne jest nawadnianie organizmu. Dziękujemy wszystkim 
za udział oraz zaangażowanie w organizację rajdu i za-
praszamy do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach, 
o których będziemy informować na facebooku szkoły, a 
także stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Budziskach.

Anna Nowakowska-Gromny

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Warsztaty teatralne „Spotkanie z bajką”
Uczniowie klas I-III, 2 października wzięli udział w 

warsztatach teatralnych w Europejskim Centrum Bajki w 
Pacanowie, pod tytułem „Spotkanie z Bajką”.  Polegały 
one na  zabawie z dziećmi w oparciu o różne bajki. Dzieci 
rozwiązywały zagadki związane z literaturą np. odgady-

wały tytuły bajek, cytaty, imiona bohaterów przy użyciu 
różnych rekwizytów. Punktem kulminacyjnym warsztatów 
było krótkie przedstawienie, w którym wzięły udział. Na-
stępnie dzieci wraz z prowadzącym analizowały bajkę, 
wskazując jednocześnie na morał i odniesienie do rzeczy-
wistości. Dzieci pomagały również bohaterom rozwiązać 
ich problemy i wskazać inne rozwiązanie, niekoniecznie 
zgodne z “klasyczną” treścią bajki. Po warsztatach dzieci 
obejrzały bajkę w kinie „Szkatułka”. To był bardzo kre-
atywnie spędzony czas.

Jesteśmy bezpieczni
9 września w naszej szkole odbyło się spotkanie 

uczniów klas młodszych z dzielnicowym st. asp. Damia-
nem Nowińskim.

Policjant opowiadał o zasadach bezpieczeństwa w 
szkole, domu, drodze do szkoły oraz o zagrożeniach czy-
hających na uczniów. Przestrzegał przed złym zachowa-
niem i zachęcał do przestrzegania zasad panujących w 
szkole.

Nauczyciele PSP Łubnice

Igrzyska Powiatowe
W dniu 1 października br. w Rytwianach odbyły się Po-

wiatowe Sztafety szkół podstawowych: dziewcząt i chłop-
ców, klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych.
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Szkołę Podstawową w sztafecie 10x1000 m, z naszej 
gminy reprezentowali chłopcy z PSP w Łubnicach. Każdy 
z chłopców miał do pokonania 1 km, przekazując po za-
kończeniu swojego biegu pałeczkę sztafetową następne-
mu koledze. Nasi chłopcy spisali się bardzo dobrze ustę-
pując jedynie dwóm szkołom, które od wielu lat w lekkiej 
atletyce przodują w zawodach powiatowych, wojewódz-
kich i ogólnopolskich tj. Rytwianom i Połańcowi. W zawo-
dach tych mogły uczestniczyć dzieci w przedziale roczni-
ków 2007 i młodszych (VI klasa i młodsi). Z naszej szkoły 

dzieci reprezentowały VI, V, IV i II klasę!!! Gratulacje dla 
wszystkich biegaczy, a szczególnie Bartoszowi Woźniako-
wi i Wojciechowi Roszkiewiczowi, uczniom II klasy szkoły 
podstawowej!!!

Skład sztafety PSP Łubnice:
1. Hubert Woźniak - V klasa
2. Adrian Jabłoński - V
3. Wojciech Roszkiewicz - II
4. Błażej Suchoń - V
5. Jakub Roszkiewicz - IV
6. Bartosz Woźniak - II
7. Mikołaj Śmist - V
8. Mateusz Bajor - VI
9. Bartosz Przekota - V
10. Igor Skwarzec - V
11. Jan Szymura (rez.) - IV
12. Marcin Starbek (rez.) - V

Łukasz Łygan

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ

„Dziękujemy”
Takim słowem 19 czerwca 2019 br. uczniowie klasy 

ósmej PSP w Wilkowej pożegnali szkołę. Uroczysta aka-
demia rozpoczęła się powitaniem wszystkich zgromadzo-
nych i walcem Hoffmanowej w wykonaniu absolwentów 
ubranych w piękne stroje.

Następnie przyszedł czas na wzruszające podziękowa-
nia za lata spędzone w szkole. Nie obyło się bez łez, ale 

i śmiechu. Na zakończenie występu uczniowie ponownie 
popisali się swoimi zdolnościami w tańcu „Belgijka” oraz 
wykonali pożegnalne piosenki. Choreografię do utworów 
tanecznych przygotowała mgr Grażyna Żak.

O ósmoklasistach pamiętali również młodsi koledzy i 
koleżanki, obdarowując ich upominkami oraz życząc suk-
cesów  na dalszej drodze życia.

Podczas uroczystości swoje zdolności  taneczne za-
prezentowały przedszkolaki tańcząc 
taniec śląski - Trojak. Oni również że-
gnali swoją panią i przedszkole, bo po 
wakacjach niektórzy z nich rozpoczną 
naukę w klasie pierwszej.

Następnie dyrektor szkoły Bogusła-
wa Strzępek i wychowawczyni Barbara 
Siepka wręczyły na forum społeczności 
szkolnej świadectwa oraz nagrody dla 
najlepszych uczniów. Na uroczystości 
wręczano również świadectwa z wyróż-
nieniem dla uczniów klas I – VII.

Dzień 19 czerwca br. zostanie tak-
że zapisany na kartach kroniki szkol-
nej jako dzień pożegnania dyrektora 
szkoły. Pani Bogusława Strzępek, która 
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pracowała w PSP w Wilkowej ponad 30 lat, natomiast sta-
nowisko dyrektora pełniła od 2002 roku, podjęła decyzję 
o przejściu na emeryturę.

Wyrazy wdzięczności za trud włożony w kierowanie 
szkołą, działalność na rzecz rozwoju naszej placówki oraz 
wieloletnią owocną współpracę wyrazili: Anna Grajko – 
wójt Gminy Łubnice, Stanisław Sekuła – przedstawiciel 
Rady Gminy, Zdzisława Witek – sołtys wsi Wilkowa, Ad-
rian Kwiecień – przewodniczący Rady Rodziców, a także 
nauczyciele i pracownicy obsługi. Słowa uznania i wią-
zankę kwiatów złożyli również na ręce ustępującej dyrek-
tor przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy w 
imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękowali za 
trud i zaangażowanie w wychowanie i edukację pokolenia 
młodych Polaków.

W wakacje odbył się konkurs na dyrektora naszej szko-
ły, w wyniku którego nowym dyrektorem PSP w Wilkowej 
została Beata Szczęsna. Gratulujemy!

Nauczyciele PSP w Wilkowej
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BIESIADA 
PO RAZ ÓSMY !

Na początek zaprezentowano blok 
artystyczny w wykonaniu młodych ar-
tystów z Centrum Kultury. Od godzi-
ny 16.30 na dzieci  czekały animacje 
oraz wiele atrakcji, takich jak: wesołe 
miasteczko, gry i zabawy, wata cukro-
wa, malowanie buziek, modelowa-
ne balony, żywa maskotka i wielkie 
bańki mydlane. Zanim publiczność 
mogła podziwiać pokazy strażackie, 
nastąpiło oficjalne przekazanie no-
wego samochodu strażackiego marki 
Renault Master oraz pompy z napę-
dem spalinowym marki WIOLA dla 
OSP Łubnice, zakupionych ze środ-
ków Funduszy Europejskich oraz środ-
ków Gminy Łubnice, oraz samochodu 
strażackiego marki VOLKSWAGEN 
Transporter dla OSP Słupiec. Zostały 
również oficjalnie przekazane mundu-
ry galowe dla OSP Wilkowa, które za-
kupiono w ramach projektu ,,Aktywnie 
znaczy ciekawie”. W bloku strażackim 
nie zabrakło ciekawych pokazów, a 
największe zainteresowanie wzbudził 
pokaz cięcia samochodu osobowego 
po symulowanym wypadku wraz z po-
kazem udzielenia pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym. Popołudnie 
i wieczór obfitowało  w wiele atrakcji 

muzycznych. O godzinie 19.00 odbył 
się koncert zespołu WIZJA, który był 
zapowiedzią zabawy wieczornej pod 
gwiazdami. O godzinie 20.00 roz-
brzmiały największe włoskie przeboje, 
takie jak: Azzurro i Susanna (Adriano 
Celentano), Felicità i Ci Sarà (Albano i 
Romina), Volare oraz Ciao Ciao Bam-
bina (Domenico Modugno), Lasciate-
mi cantare (Toto Cutugno), Buonasera 
Signorina (Fred Buscaglione), Mam-
ma Maria, Che sarà i Cosa sei (Ricchi 
e poveri) oraz wiele innych: Tornerò, 
Quando Quando Quando, Marina. 

Można by wymieniać dalej, a uczest-
nicy Biesiady mieli okazję posłuchać 
tych utworów w wykonaniu Włocha z 
pochodzenia, Polaka z wyboru, czyli 
Alberto Amati.  Gdy wybiła godzina 
21 na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru- grupa muzyczna Bayera. 
To była propozycja dla wszystkich, 
którzy uwielbiają muzykę w klimacie 
disco polo i disco dance. Bayera to 
dość młoda formacja, która podbija 
listy przebojów muzyki disco polo. Ich 
utwory mają milionowe wyświetlenia 
na YouTubie. Koncertują w całej Pol-
sce. Wokalistą zespołu jest Radosław 
Kudelski. Ich najbardziej znane prze-
boje to między innymi: "Obrączki 
szczerozłote", "Ta szalona dziewczyna", 
"Usta twe", "Słodko - gorzka", "Popły-
niemy". Na zakończenie do tańca grał 
ponownie zespół WIZJA.

Biesiadzie Łubnickie towarzyszyło 
X Terenowe Spotkanie Członków KSK 
,,Razem w Drodze”, podczas którego 
swoją obecnością zaszczyciły nas za-
łogi z Piotrkowic, Jastrzębia Zdroju, 
Korfantowa, Miedzianej Góry, Kra-
kowa, Wejherowa, Tarnowa i Sta-
rachowic. Katolickie Stowarzyszenie 
Karawaningowe ,,Razem w Drodze” 
to prężnie działające stowarzyszenie, 
które w tym roku obchodzi 5-lecie 
istnienia. Stowarzyszenie zrzesza mi-
łośników karawaningu. Karawaning 
to podróżowanie z przyczepą kem-
pingową lub kamperem, czyli tzw. 
domkiem na kółkach. Można w nim 
spać, jeść, gotować, a nawet korzy-
stać z prysznica. Takie miasteczko ka-
rawaningowe powstało na placu przy 
Centrum Kultury od piątku 5 lipca do 
niedzieli 7 lipca. Zarząd stowarzysze-
nia na czele z prezesem Stefanem 
Krzyworzeką , wiceprezesami: ks. 
Mariuszem Chmurą oraz Aleksandrą 
Stachniak, oraz członkiem Zarządu 

W Łubnicach na rozpoczęcie wakacji, czyli 6 lipca, odbyła się już po 
raz ósmy Biesiada Łubnicka. Gwiazdą imprezy był zespół Bayera - dla 
fanów disco - polo oraz Alberto Amati - dla fanów muzyki włoskiej. Bie-
siada Łubnicka rozpoczęła się o godzinie 16 na placu rekreacyjnym przy 
Centrum Kultury w Łubnicach. To impreza cykliczna, wstęp jak zawsze 
był darmowy. 
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Marcinem Zagrajem, jak również 
wszyscy uczestnicy zlotu, zostali za-
proszeni na scenę, gdzie z rąk gospo-
darza gminy Anny Grajko odebrali 
pamiątkowe upominki promujące 
naszą gminę i powiat staszowski.

Patronat honorowy nad całym 
wydarzeniem objął marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski, wojewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek, starosta staszowski 
Józef Żółciak oraz wójt gminy Łubni-
ce Anna Grajko. Patronat medialny 
objęli: RADIO KIELCE, ECHO DNIA, 
RADIO LELIWA i TYGODNIK NAD-
WIŚLAŃSKI. Organizatorem imprezy 
było Centrum Kultury w Łubnicach. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom i 
darczyńcom za wsparcie tegoroczne-
go wydarzenia, a byli to:
- Huta Szkła Gospodarczego Tade-

usza Wrześniaka w Grzybowie,
- Starostwo Powiatowe w Staszowie,
- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju,
- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 

Solcu Zdroju o/Łubnice,
- Delikatesy Centrum Ryszard Kro-

kosz,
- Zakład Remontowo - Budowlany 

Robert Pietryka,
- F.H.U. „TYGRYS” Danuta Kozioł
- Zakład Remontowo – Budowlany 

Mieczysław Dudek,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

– Marian Nowak,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

-Handlowo-Usługowe Maria i 

Szczepan Witek,
- Firma Handlowo-Usługowa Paweł 

Trela,
- ,,KRAINA UŚMIECHU” Wioletta 

Suroń-Piotrowicz
- Ewa i Janusz Bąk,
- Sklep Wielobranżowy A-Z Małgo-

rzata Stolicka,

Wsparli nas:
- Państwowa Straż Pożarna w Sta-

szowie,
- Marzena i Paweł Kozioł,
- Renata i Piotr Kozioł,

- Skup – Sprzedaż Surowców Wtór-
nych Połaniec,

- OSP Łubnice,
- OSP Wilkowa,
- OSP Słupiec,
- OSP Beszowa,
- Stowarzyszenie ,,Jak nie my to 

kto?” Orzelec Duży,
- LGD „Dorzecze Wisły”,
- Zakład Instalacji Elektrycznych w 

Połańcu Wiesław Kopeć,
- Marek Kempa,
- Wiktor Płachta.

Aleksandra Stachniak
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Dożynki to jeden z najpiękniej-
szych dni w roku. Dla każdego 
rolnika Święto Plonów to radość 
i odpoczynek po ciężkiej pracy. 
To okazja by podsumować trud 
pracy rolniczej mieszkańców 
gminy i podziękować Bogu za 
tegoroczne plony. Jest to przede 
wszystkim święto gospodarzy, z 
trudu których wszyscy korzysta-
my. Jesteśmy Im winni wdzięcz-
ność i szacunek. 

Tegoroczne uroczystości, w dniu 
18 sierpnia, tradycyjnie rozpoczęła 
Msza święta dziękczynna w koście-
le parafialnym w Beszowej, odpra-
wiona przez ks. Krzysztofa Serafina, 
proboszcza parafii. 

Dalsza część odbyła się na pla-
cu rekreacyjnym w Łubnicach, gdzie 
przybyłych rolników i gości powitała 
Anna Grajko wójt gminy Łubnice. 
W swoim wystąpieniu podziękowała 
wszystkim pracującym na roli, zło-
żyła wyrazy szacunku i uznania za 
codzienny trud i wysiłek. 

Po oficjalnym otwarciu nastąpi-
ła ceremonia dzielenia chlebem. 
Starostowie tegorocznych Dożynek: 
Danuta Soja ze Szczebrzusza i Ma-
rian Gromny z Słupca przekazali na 
ręce gospodarza gminy chleb do-
żynkowy upieczony z tegorocznego 
ziarna, z przesłaniem, aby dzielił 
sprawiedliwie i tak, by wszystkim 
starczyło. Pokrojonym chlebem po-
częstowano uczestników uroczysto-
ści.

DOŻYNKI 
GMINY ŁUBNICE 2019
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Następnie głos zabrali: wice-
przewodniczący sejmiku wojewódz-
twa świętokrzyskiego Marek Strza-
ła, radny sejmiku województwa 
świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, 
starosta staszowski Józef Żółciak, 
wicestarosta Leszek Guzal, list od 
wojewody świętokrzyskiego Agaty 
Wojtyszek odczytała Beata Skop.

W dalszej części rozstrzygnięto 
konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Komisja, w skład któ-
rej wchodzili sołtysi poszczególnych 
miejscowości, dokonała oceny i wy-
boru.

ZESPÓŁ 
ESTRADOWO

-LUDOWY 
,,ŁUBNICKA 

NUTA” 
NAJLEPSZY !

Spośród 14 wieńców zgłoszonych 
do konkursu komisja najwyżej oce-
niła wieniec Sołectwa Grabowa. Za 
udział w konkursie wręczono wszyst-
kim uczestnikom dyplomy i nagrody 
pieniężne.

Podczas całej imprezy scena tęt-
niła muzyką. Widowisko obrzędowe 
oraz przyśpiewki biesiadne zapre-
zentowała Agencja Artystyczna „Sce-
na Juno” z Lublina.  Na ludową nutę, 
wesoło i z przytupem przygrywał tak-
że Zespół Pieśni i Tańca "Wierna Rze-
ka", który bawił muzyką lekką, przy-
jemną, bliską sercu każdego Polaka.

Dożynkom towarzyszyły stoiska 
promocyjne Koła Gospodyń Wiej-
skich „Beszowianie” z Beszowej, Koła 
Gospodyń Wiejskich „Gosposia” z 
Słupca, Stowarzyszenia „Jak nie my 
to kto” z Orzelca Dużego oraz Koła 
Łowieckiego „Bażant” z Łubnic. 

Nie zabrakło również anima-
cji dla dzieci, licznych konkursów 
i zabaw ruchowych. Wiele emocji 
dostarczyło puszczanie wielkich ba-
niek i łowienie rybek. Imprezę za-
kończyło wspólne biesiadowanie 
przy stołach oraz zabawa taneczna 
przy muzyce zespołu „Wizja”. 

Aneta Śmiszek

W dniu 28 września br. w Si-
chowie Małym Zespół Estradowo- 
Ludowy ,,Łubnicka Nuta” zajął I 
miejsce w Przeglądzie Zespołów 
Śpiewaczych i Kapel Ludowych 
,,NA LUDOWO I WESOŁO”. 

Organizatorami imprezy było 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Sichów Mały ,,Sichowianie” oraz 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i In-
formacji Turystycznej w Rytwianach. 
Dziękujemy za miłą atmosferę, dobrą 
zabawę, a zespołowi życzymy dal-
szych sukcesów !

Aleksandra Stachniak
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W działania włączyła się również 
biblioteka, która przeprowadziła 
warsztaty manualne z konkursem 
plastycznym ,,Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwie wakacje”. Warsz-
taty odbyły się w świetlicy wiejskiej w 
Orzelcu Dużym w dniu 24 lipca br., 
a podsumowanie konkursu oraz wy-
łonienie laureatów odbyło się pod-
czas spotkania w dn. 13 sierpnia br. 
W warsztatach wzięły udział zarówno 
dzieci, młodzież, jak I dorośli. Wyko-
nywanie prac poprzedziła pogadan-
ka na temat bezpieczeństwa dzieci 
podczas wakacji. Dzieci chętnie wy-
mieniały zagrożenia czyhające na 
nie podczas spędzania czasu wolne-

go. Na zakończenie warsztatów zro-
biliśmy wspólne pamiątkowe zdję-
cie, zarówno małym dzieciom… jak i 
młodzieży :). Wszyscy doskonale się 
bawili, a dodatkowo wynieśli sporą 
dawkę informacji o bezpieczeństwie 
:). 

W dniu 7 lipca lipca br. Cen-
trum Kultury w Łubnicach zadbało 
o  3-godzinny blok interaktywny dla 
dzieci. Najmłodsi uczestnicy chętnie 
malowali sobie buźki, bawili mode-
lowanymi balonami, uczestniczyli 
w konkursach sprawnościowych, a 
także ze szczudlarzem.  Nie mogło 
również zabraknąć wesołego mia-
steczka i wspólnego malowania na 

KULTURA

AKCJA 
,,LATO Z KULTURĄ”

Podczas realizacji akcji ,,LATO Z KULTURĄ” Centrum Kultury w 
Łubnicach zorganizowało cykl spotkań edukacyjno- rekreacyjnych pn. 
,,Bezpieczne wakacje”. 

sztalugach… Jednak największą fu-
rorę zarówno wśród dzieci, jak i do-
rosłych zrobiły pokazy strażackie na 
temat bezpieczeństwa na drogach 
i udzielenia pierwszej pomocy po-
szkodowanym w wypadku...

Podczas realizacji akcji ,,LATO 
Z KULTURĄ” Centrum Kultury w 
Łubnicach nie mogło zapomnieć o 
wycieczce do największego Parku 
Rozrywki w Polsce, ENERGYLANDII. 
ENERGYLANDIA jest wyjątkowym 
miejscem, w którym każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Jest to potężny 
kompleks, w którym na olbrzymiej 
powierzchni 26 hektarów znajdu-
je się kilkadziesiąt różnego rodzaju 
nowoczesnych i zaawansowanych 
urządzeń i atrakcji, poczynając od 
ekstremalnych, poprzez rodzinne, a 
kończąc na tych dla najmłodszych.  
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Wszystkie one prezentowane są w 
tematycznych, stylizowanych deko-
racjach i aranżacjach, zawartych 
w kompletnej audio-wizualnej sce-
nografii przygotowanej specjalnie 
dla danego urządzenia.  Wśród nich 
można wyróżnić aż 27 ogromnych 
urządzeń, 20 gier i zabaw interak-
tywnych. Także 4 sceny widowisko-
we (dwa teatry i dwa amfiteatry) na 
których codziennie odbywają się 
różnego rodzaju pokazy artystyczne, 
pirotechniczne czy wizualne (map-
ping 3D). Na terenie Parku można 
także znaleźć niesamowite kino 7D, 
wyświetlające filmy dla dzieci i mło-
dzieży w technologii 3D wspartej do-
datkowymi efektami specjalnymi. Ze 
względu na bardzo duże zaintereso-
wanie w wyjeździe wzięło udział aż 
100 osób.   

W dniu 13 sierpnia odbyło się 
spotkanie podsumowujące konkurs 
,,Pomóżmy dzieciom spędzić szczę-
śliwie wakacje”. Uczestniczyli w 
nim: przedstawiciel Państwowej In-
spekcji Pracy-  Stanisław Golmento, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Be-
szowej w osobach: Michał Szałach, 
Marcin Sulimowicz I Tomasz Bajor, 
oraz dzielnicowy  Damian Nowiński. 
Zostały zaprezentowane prace… A 
dzieci zobaczyły bardzo interesującą 
prezentację pt. ,,Baw się i bądź bez-
pieczny”. Na koniec każdy z uczest-
ników mogło obejrzeć samochód 
policyjny i strażacki, a na koniec 
wszyscy nabrali ochoty na wspólne 
ognisko.

W dniu 18 sierpnia podczas 
,,Dożynek Gminnych” każde dziecko 
mogło znaleźć coś dla siebie. Naj-
młodsi uczestnicy z wymalowanymi 
buziami tańczyły z żywą zabawką, 
łowiły rybki, a także mogły poczuć 
się jak prawdziwi artyści malując na 
sztalugach pod czujnym okiem sto-
warzyszenia ,,Jak nie my to kto” z 
Orzelca Dużego. 

Na zakończenie wakacji, a do-
kładnie 23 sierpnia odbył się Ro-
dzinny Piknik Integracyjny, podczas 
którego dzieci wraz z animatorami 
bawiły się z chustą animacyjną, bra-
ły udział w grach i konkursach, a na 
koniec mogły pomalować sobie bu-
zię. 

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom Akcji ,,LATO Z KULTURĄ” i 
zapraszamy na kolejne akcje orga-
nizowane przez Centrum Kultury w 
Łubnicach. 

 Aleksandra Stachniak
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W tym roku Gminna Biblioteka 
w Łubnicach po raz kolejny zgłosi-
ła się i została zakwalifikowana do 
projektu bookstartowego dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
realizowanego w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka - 
wielki człowiek”. 

Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym (3-6 lat), któ-
re przyjdzie do naszej Biblioteki otrzy-
ma w prezencie wyjątkową Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkola-
ka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych 
książek dla najmłodszych, a także Kar-
tę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym jego 

BIBLIOTEKA ZYSKA 
NOWOCZESNY SPRZĘT 

KOMPUTEROWY!

czytelnicze zainteresowania. Dzięki 
akcji dziecko pozna ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego. W 
Wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o nie-
ocenionej roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania 
biblioteki. Udział w projekcie jest cał-
kowicie bezpłatny zarówno dla biblio-
tek, jak również dla dzieci i ich rodzi-
ców. Wyprawki Czytelnicze dla dzieci 
w wieku przedszkolnym będzie można 
odebrać od października 2019 r.  Ser-
decznie zapraszamy Małych Czytelni-
ków wraz z Rodzicami!

Aleksandra Stachniak

Program „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek 2019” jest 
szóstą edycją programu, po-
przednie zrealizowano w latach 
2012, 2013, 2015, 2016 oraz 
2017. Celem programu jest za-
pewnienie zrównoważonego do-
stępu do technologii teleinfor-
matycznych i wyrównanie szans 
mieszkańców miejscowości w 
gminach o najniższych docho-
dach podatkowych na jednego 
mieszkańca poprzez wyposaże-
nie bibliotek w tych gminach w 
nowoczesny sprzęt komputero-
wy.

O dofinansowanie w ramach 
programu mogły ubiegać się sa-
morządowe instytucje kultury bę-
dące samodzielnymi bibliotekami 
publicznymi oraz samorządowe 
instytucje kultury, w skład których 
wchodzą wyodrębnione organiza-
cyjnie biblioteki, dla których organi-
zatorem jest gmina wiejska, gmina 
wiejsko-miejska lub gmina miejska.  
W ramach programu Gminna Bi-
blioteka wchodząca w skład Cen-

trum Kultury w Łubnicach zakupi 
dwa komputery przenośne, dwa 
komputery stacjonarne, urządzenie 
wielofunkcyjne laserowe, zasilacze 
awaryjne UPS, listwy zasilające oraz 
dysk zewnętrzny. Łączna wartość 

projektu wynosi 18 580,00 zł z cze-
go wkład własny Centrum Kultury 
wynosi 16%. Pozostałe 84 % stano-
wią środki z Instytutu Książki z sie-
dzibą w Krakowie.

Aleksandra Stachniak
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MISTRZOSTWA GRUP 
SZYBKIEGO REAGOWANIA 

NA WODZIE

Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego 
Reagowania na Wodzie organizo-
wane są przez Wojewodę Świę-
tokrzyskiego przy współudziale 
Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Zarządu Wojewódz-
kiego Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, Zarządu 
Stowarzyszenia Świętokrzyskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, Świętokrzyskiego 
Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Kielcach. 

Była to nie tylko okazja do spotka-
nia braci ratowników z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego, ale przede 
wszystkim do pokazania swoich sił.

Ratownicy wykazali się wielkimi 
umiejętnościami. Rywalizowali w kil-
ku kategoriach: wyścig równoległy na 
łodziach, wyścig drużynowy na łodzi 
motorowej, wiosłowanie łodzią – 100 
metrów, wyścig na pontonie z wiosa-
mi krótkimi, reanimacja na fantomie.

Pierwsze mistrzostwa zorgani-
zowane 18 lat temu wspominał ich 
pomysłodawca, Wacław Mozir. - Pa-
miętam wielką powódź w 1998 roku. 
Wyjaśniał, że wtedy było drama-
tycznie mało sprzętu do ratownic-
twa wodnego i doszedł do wniosku, 
że tak dłużej być nie może. To wła-
śnie po wielkiej powodzi, zrodził się 
pomysł zorganizowania mistrzostw 
ratownictwa wodnego. - Bardzo się 
cieszę, że te zawody są organizowa-
ne do dziś, a teraz „przekazuję pa-
łeczkę” młodszym. Czasy bardzo się 
zmieniły i teraz możemy być już w 

pełni zadowoleni ze sprzętu do ra-
townictwa, którym dysponują nasze 
jednostki. 

Pierwsze mistrzostwa rozegrano 
w 2002 roku, wówczas udział w nich 
wzięło 16 drużyn, co roku ta licz-
ba stale wzrasta. W tym roku swój 

udział zgłosiły 53 drużyn, a rywali-
zację ukończyło 50 zespołów czte-
roosobowych. Naszą gminę w tym 
roku reprezentowały: OSP Łubnice 
oraz OSP Słupiec, który wystawił 
dwie drużyny.

Mariusz Bolon
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ZAWODY 
SPORTOWO - POŻARNICZE 

W ŁUBNICACH

W dniu 30 czerwca br. na 
obiekcie sportowym w Łubnicach 
odbyły się  Zawody Sportowo -  
Pożarnicze jednostek OSP z gmi-
ny Łubnice. W zawodach wzięło 
udział 3 drużyny męskie oraz jed-
na drużyna kobieca.

Zawody rozpoczęto o godz. 14 
w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7 x 50 m oraz ćwiczenie 
bojowe.  Nad poprawnością wyko-
nywania poszczególnych konkurencji 
czuwała komisja , powołana przez 
Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Staszowie bryg. 
Rafała Gajewicza, której przewodni-
czył st. kpt. Michał Żal. Urząd Gminy 
w Łubnicach  reprezentował sekretarz 
Leszek Ziółek oraz Agnieszka Reczko, 
nie zabrakło też władz gminnych OSP 
z prezesem Janem Szałachem oraz 
Komendantem Józefem Dulębą. Po 
podsumowaniu obu konkurencji kla-
syfikacja generalna przedstawiała się 
następująco:

Sztafeta pożarnicza.
OSP Beszowa – 67,27 s
OSP Słupiec – 63,56 s
OSP Łubnice – 59,03 s
OSP Słupiec (KDP) – 77,96 s
Ćwiczenie bojowe.
OSP Beszowa – 45,53 s
OSP Słupiec  – 67,18 s
OSP Łubnice – 43,63 s
OSP Słupiec (KDP) –  56,96 s

Klasyfikacja generalna.
I miejsce OSP Łubnice – 102,66 s
II miejsce OSP Beszowa – 112,80 s
III miejsce OSP Beszowa – 130,74 s
I miejsce (KDP) OSP Słupiec – 

134,92 s
Po zakończeniu zawodów wszyscy 

uczestnicy udali się do Centrum Kul-
tury w Łubnicach na poczęstunek.

Mariusz Bolon
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Dzień Ziemi, najważniejsze, 
najbardziej znane i najhuczniej 
obchodzone ze świąt ekologicz-
nych, a jednocześnie zbyt często 
poświęcone śmieciom, zakazom 
i nakazom (zakręć kran, zgaś 
światło, drukuj dwustronnie itp.) 
i jednorazowym akcjom.

Chciałbym zachęcić wszystkich 
do celebrowania tego święta w zu-
pełnie inny sposób. Do tego, żeby-
ście wyszli ze szkoły, wyszli z domu i 
poszli do przyrody, do lasu, na łąkę, 
do parku, albo chociaż na poszuki-
wanie przyrody w zasięgu wzroku. 

Żebyście poświęcili czas na bycie z 
przyrodą, na refleksję, jak ona jest 
dla nas ważna, ale i jak jest fascynu-
jąca, piękna, ciekawa.

W tym celu warto wyłączyć telefo-
ny, tablety, mp4, schować książki czy 
gazety, a nawet przestać na chwilę 
rozmawiać. Warto usiąść lub poło-
żyć się w ustronnym miejscu, dotknąć 
trawy, zasłuchać się i zapatrzeć. Po-
obserwować mrówki, zbadać faktu-
rę liści, zrobić to, czego zwykle nie 
robimy nawet podczas niedzielnego 
spaceru.

DZIEŃ ZIEMI
Zwróćcie uwagę na drzewa, 

które co dzień mijacie, sprawdźcie 
co rośnie na skwerku oprócz trawy, 
wytropcie przyrodę w nietypowych 
miejscach (poszukajcie drzewka na 
dachach komórek, rośliny wyrastają-
ce z murów, w pęknięciach asfaltu).

Zachęćcie przyjaciół do wyjścia 
tego dnia z domu lub szkoły, by le-
piej poznać i zaprzyjaźnić się z przy-
rodą. I powtarzajcie to jak często 
się da, bo Dzień Ziemi jest każdego 
dnia!

Mariusz Bolon

OSP

PORADY
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Biesiada Łubnicka



Dożynki Gminne


