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3NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Z URZĘDU...

...Z SESJI RADY GMINY

Sesję otworzył wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Eugeniusz Kozioł, 
przedstawiając proponowany porzą-
dek obrad, który zatwierdzono jedno-
głośnie. 

Po czym radni przegłosowali 
uchwał, które dotyczyły: 
- udzielenia wotum zaufania dla 

Wójta Gminy Łubnice,
- zatwierdzenia sprawozdania fi-

nansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 
2020 r.,

- udzielenia Wójtowi Gminy absolu-

torium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok,

- udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Staszowskiemu,

- zmian w budżecie gminy na 2021 
rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łubnice na lata 
2021-2031,

- wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy nierucho-
mości stanowiącej własność Gmi-
ny Łubnice,

- przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kiel-
cach skargi Prokuratora Okrę-
gowego w Kielcach z dnia 29 
kwietnia 2021 r. na uchwałę nr 
X/32/2011 Rady Gminy Łubnice 
z dnia 29 czerwca 2011 r. w spra-
wie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz odpo-
wiedzi na nią,

- pozostawienia bez rozpoznania 
skargi na działalność Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Wojciecha Skuzy w Łubnicach,

- zmiany uchwały nr XXIII/147/21 

Rady Gminy Łubnice z dnia 25 
marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok,

- zmiany uchwały nr XX/125/20 
Rady Gminy Łubnice z dnia 9 
grudnia 2020 r. w sprawie uzgod-
nienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyj-
nych drzew uznanych za pomniki 
przyrody.

W punkcie wolne wnioski i infor-
mację radny Marian Gromny poru-
szył temat dotyczący zabezpieczenia 
lewego brzegu rzeki Wisły w miejsco-
wości Słupiec. Przytoczył m.in. pismo 
jakie zostało wysłane do Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie” w Warszawie i w Sandomie-
rzu oraz do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Następne XXVII posiedzenie Rady 
Gminy odbyło się 16 sierpnia br. Po 
przyjęciu proponowanego porządku 
obrad, a przed jego realizacją, na-
stąpiło uroczyste pożegnanie z oka-
zji zakończenia pracy zawodowej i 
przejścia na emeryturę Pani Krystyny 
Barszcz – Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łubnicach. 

Wójt Gminy – Anna Grajko złoży-
ła Pani Krystynie serdeczne podzięko-
wania za zaangażowanie i trud pra-
cy włożony w pomoc innym, życząc 
pogody ducha, pomyślności, a także 
realizacji wszelkich planów i najskryt-
szych marzeń. Do życzeń włączyli się 
również wszyscy obecni na sali, dzię-
kując za wieloletnią i życzliwą współ-
pracę. 

Swoje gorące podziękowania i 
wyrazy wdzięczności za lata dobrej 
współpracy, za wsparcie i dobre 
wskazówki dzięki którym łatwiej było 
realizować zadania wyraziła również 
Pani Krystyna. 

Następnie po tych miłych i wzru-
szających chwilach, Rada zabrała 
się do pracy podejmując uchwały w 
sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2021 

rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Łubnice na lata 
2021-2031,

- wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Łubnice porozu-
mienia międzygminnego w celu 
przygotowania i realizacji Strate-
gii Rozwoju Ponadlokalnego dla 

W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Łubnice. Posiedze-
nie to, w związku z obowiązującą w naszym kraju sytuacją epidemiczną, przeprowa-
dzono z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
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Z URZĘDU...

Obszaru Strategicznej Interwen-
cji – Dolina Wisły na lata 2021-
2030,

- wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy nieru-
chomości stanowiącej własność 
Gminy Łubnice,

- określenia średniej ceny jednost-
ki paliwa w Gminie Łubnice na 
rok szkolny 2021/2022,

- zasad udzielania i rozmiaru ob-
niżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom pełniącym funkcje 
kierownicze oraz ustalenia tygo-
dniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć pedagoga, 
psychologa, logopedy, terapeuty 
pedagogicznego, doradcy zawo-
dowego zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Łubnice,

- ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Łubnice oraz 

określenia granic obwodów pu-
blicznych szkół podstawowych 
od dnia 1 września 2021 roku,

- ustalenia planu sieci publicznych 
oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Łubnice.

Spotkanie zakończyły rozmowy 
m.in. na temat wycinki krzaków, 

koszenia poboczy, odbioru śmieci a 
także poprawienia estetyki miejsco-
wości Łubnice. 

Szczegółowy protokół z obrad 
Rady Gminy dostępny jest na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Łubnice lub w Biurze 
Rady Gminy.

Henryka Rogala, Aneta Śmiszek

Zrealizowano większość inwestycji w ramach progra-
mu „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności spo-
łeczno–gospodarczej miejscowości Łubnice” finansowa-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Dzia-
łanie 6.5. – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

Poprawa bezpieczeństwa przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Łubnicach poprzez 

przebudowę parkingu

Efektywne wykorzystanie energii po-
przez termomodernizację dawnego 

budynku Urzędu Gminy w Łubnicach

Poprawa funkcjonalno – przestrzenna 
przy Centrum Kultury w Łubnicach po-

przez przebudowę placu manewrowego 
z parkingiem

Poprawa funkcjonalno – przestrzenna przy Centrum Kultury w Łubnicach poprzez przebudowę placu manewrowego z parkingiem
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INWESTYCJE 
NA DROGACH POWIATOWYCH

BUDOWA DRÓG DO PÓL

Przebudowę odcinka w Wilko-
wej, zrealizowało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Staszów Sp. z 
o.o. Inwestycja polegała na wyko-
naniu nawierzchni z betonu asfal-
towego na długości 950 m, posze-
rzeniu jezdni do szerokości 5,5 m i 
utwardzeniu pobocza o szerokości 
1 m betonem asfaltowym, oddzie-
lonego od jezdni oznakowaniem 
poziomym grubowarstwowym. W 
obrębie szkoły przy przejściu dla 
pieszych oraz na skrzyżowaniu z 
drogą powiatową nr 0105T zosta-
ło wykonane oznakowanie aktywne. 
Przeprowadzono również naprawę 
nawierzchni mostu wraz z wymianą 
urządzeń dylatacji i odwodnienia 
obiektu.

Jan Mazanka

Na kwotę prawie 1,3 miliona złotych 
podpisali 16 września br. umowy z mar-
szałkiem województwa świętokrzyskiego 
Andrzejem Bętkowskim i członkiem Za-
rządu Markiem Jońcą przedstawiciele 31 
świętokrzyskich samorządów. Na liście 
dofinansowanych inwestycji są drogi w po-
wiecie staszowskim. 

Dzięki dofinansowaniu z budżetu 
województwa świętokrzyskiego włoda-
rze zbudują lub wyremontują prawie 
60 kilometrów dróg dojazdowych do 
pól. 

Łączna kwota przyznana w tym 
roku na drogi dojazdowe do pól wy-
nosi 3,415 miliona złotych. Wnioski 
dotyczące budowy, odbudowy i moder-
nizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych złożyło 65 gmin z wojewódz-
twa świętokrzyskiego i jeden powiat. W 
lipcu marszałek województwa podpisał 
już 45 umów z gminami, a w czwartek 
w Wojewódzkim Domu Kultury następ-
ne dofinansowanie otrzymało kolejne 
30 gmin z terenu województwa święto-
krzyskiego.

Przy drugim rozdaniu pieniądze tra-
fiły do następujących gmin w powiecie 
staszowskim: Łubnice, Bogoria, Szy-
dłów.

Na budowę dróg dojazdowych w 
powiecie staszowskim przeznaczonych 
zostanie ponad 84 tysiące złotych. Będą 
to następujące drogi:
- Gmina Bogoria - przebudowa drogi 

w Gorzkowie - 20 tysięcy złotych
- Gmina Bogoria - przebudowa drogi 

w Miłoszowicach - 15 tysięcy złotych
- Gmina Łubnice - przebudowa drogi 

w Wilkowej - 25 200 złotych
- Gmina Szydłów - przebudowa drogi 

w Szydłowie - 23 800 złotych 
Środki pochodzą z funduszu od-

rolnienia gruntów rolnych i leśnych. 

W dniu 30 sierpnia br. oficjalnie odebrano przebudowy dwóch odcinków dróg po-
wiatowych: nr 0836T w Wilkowej i nr 0813T w Strzegomku. Długość przebudowanych 
odcinków łącznie wyniosła 1 540 m. Wartość obydwu inwestycji to 1 mln 219 tys. 702 
zł, z czego 70% dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe 
30% kosztów pokryły solidarnie: Powiat Staszowski oraz Gminy Rytwiany i Łubnice.

Gromadzone są opłaty z przekształce-
nia gruntów i w 100% wracają one do 
gmin. To skutkuje poprawą komunikacji 
drogowej, lepszą strukturą dróg i budo-
wą nowych.

Jak zapowiedziano nie są to ostat-
nie umowy, ponieważ na rozwój ob-
szarów wiejskich są już przeznaczone 
kolejne duże fundusze. Między innymi 
przygotowywane są już umowy na bu-
dowy i remonty świetlic wiejskich, na 
kolejne drogi dojazdowe i gospodarkę 
ściekową.

Aneta Śmiszek



6 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

„ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 
Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI TIK 

W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ŁUBNICE”

Z URZĘDU...

Trudno dziś sobie wyobrazić współczesne 
nauczanie bez użytkowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych właściwie we 
wszystkich przedmiotach w zakresie edukacji 
podstawowej i ponadpodstawowej. 

Kształcenie umiejętności korzystania 
z aplikacji komputerowych oraz zasobów 
i komunikacji w sieci, kładące nacisk na 
rozwiązywanie problemów z różnych 
dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 
metod i narzędzi wywodzących się z in-
formatyki, jest nie tylko aspektem uła-
twiającym przyswajanie wiedzy przez 
ucznia i nauczanie przez nauczyciela. 
To również bardzo ważny proces wspie-
rający dzieci i młodzież w rozwijaniu 
wielu kompetencji przydatnych – o ile 
nie koniecznych – w życiu codziennym. 
Młody człowiek opuszczający szkołę ma 
być wyposażony w wiedzę i umiejętności 
pozwalające mu na swobodne porusza-
nie się w społeczeństwie informacyjnym. 
Zadanie to jest dla szkoły i nauczycieli 
ogromnym wyzwaniem.

Dlatego, też wychodząc naprzeciw 
wymaganiom współczesnego świata w 
sierpniu 2021 ruszył na terenie Gminy 
Łubnice projekt pn. „Rozwijanie kompe-
tencji kluczowych z zastosowaniem na-
rzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy 
Łubnice” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.

Celem projektu jest właśnie rozwija-
nie kompetencji cyfrowych oraz umiejęt-
ności korzystania technologii informacyj-
no - komunikacyjnej w procesie nauki u 
uczniów z klas I-VIII Szkół Podstawowych 
z terenu Gminy Łubnice, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 
uczniów niepełnosprawnych), poprzez 
organizowanie pozalekcyjnych zajęć do-
datkowych, prowadzonych z wykorzysta-
niem aktywizujących metod nauczania 
i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych 
(TIK) oraz e-podręczników. 

Technologie informacyjno-komuni-
kacyjne niewątpliwie wpływają na szyb-
kość uczenia się, choćby ze względu 
na łatwy i błyskawiczny dostęp do po-
trzebnych informacji. Dodatkowo mul-
timedialność zasobów elektronicznych 
zwiększa atrakcyjność tematów, które 
uczniowie powinni omówić wraz z na-
uczycielem, co także ułatwia przyswaja-
nie treści. Podstawowy cel użytkowania 
TIK, to zwiększenie efektywności procesu 
nauczania-uczenia się.

Zajęcia dodatkowe realizowane 
będą w trzech szkołach z terenu Gminy 

Łubnice tj.: Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Łubnicach, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Gacach Słupieckich oraz Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej 
i potrwają od września 2021 roku do 
czerwca 2023 roku. Łącznie wsparcie 
otrzyma 142 uczniów, przeprowadzone 
zostaną zajęcia z matematyki, języka 
angielskiego, programowanie/roboty-
ka, języka polskiego. Warsztaty będą 
prowadzone metodami aktywizującymi 
z zastosowaniem narzędzi TIK oraz e-
-podręczników i e-zasobów/materiałów 
dydaktycznych, co zwiększy ich efektyw-
ność. Do prawidłowej realizacji zadania 
zakupiony zostanie niezbędny sprzętu 
i pomoce TIK m.in. komputery stacjo-
narne, monitory interaktywne, laptopy, 
podłoga interaktywna, drukarka 3d, 
wizualizer, radioodtwarzacze, urządze-
nia wielofunkcyjne, drukarki laserowe, 
słuchawki, bindownice, zestawy robotów 
Photon oraz Wonder-Dash+Dot, ponad-
to zostanie wyremontowana sieć kompu-

terowa w Szkole Podstwowej w Łubnicach 
oraz zostanie zamontowany klimatyzator 
w Szkole Podstwowej w Wilkowej. W ra-
mach projektu planowane jest również 
przeprowadzenie szkoleń dla 18 na-
uczycieli w zakresie nabycia kompeten-
cji posługiwania się narzędziami TIK w 
procesie nauczania. Wartość całkowita 
projektu: 489.281,25 zł. Dofinansowa-
nie projektu z UE: 415.889,06 zł

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne spo-
łeczeństwo Działania 8.3. Zwiększenie 
dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej oraz kształcenia podsta-
wowego, gimnazjalnego i ponadgim-
nazjalnego Poddziałania 8.3.3 Rozwój 
edukacji kształcenia ogólnego w zakre-
sie stosowania TIK.

Ewelina Imiołek
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PROJEKT „PRZYŁĄCZ SIĘ, 
ODKRĘCAJ I WRZUCAJ”

ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH 

W ramach Działaj lokalnie i Grupie 
nieformalnej „Zakręcone” przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Jak nie my 
to kto?” z Orzelca Dużego przy budynku 
Urzędu Gminy w Łubnicach stanęło ser-
duszko na zakrętki. 

Ustawienie pojemnika na na-
krętki podyktowane jest zarówno 
potrzebą budowania poczucia od-
powiedzialności i dbałości o nasze 
środowisko, poprzez propagowanie 
właściwych nawyków związanych 
ze świadomą segregacją odpadów, 
które następnie zostaną poddane 
recyklingowi, jak też wspierania po-
trzebujących.

Plastikowe nakrętki przekazywa-
ne będą fundacjom na cele chary-
tatywne. By osiągnąć efekt, potrze-
ba tysięcy kilogramów. Zachęcamy 
lokalną społeczność do współpracy 
i zbierania plastikowych nakrętek. 
Serce to symbol miłości, dobroci 
i wielkoduszności. Każda plastikowa 
nakrętka wrzucona do serduszka, to 
mała kropelka umożliwiająca dar-
mową rehabilitację potrzebującym, 
czy zakup sprzętu dla osób niepeł-
nosprawnych. Pamiętajmy, kiedy po-
magamy innym, pomagamy sobie, 
ponieważ wszelkie dobro, które da-
jemy, zatacza koło i wraca do nas.

Poprzez udział w tej inicjaty-
wie uświadamiamy sobie, że mamy 
wpływ na ochronę przyrody przed 

odpadami w postaci plastiku oraz 
włączamy się w akcję pomocy chary-
tatywnej dzieci, młodzież i starszych.

Do pojemnika mogą być wrzu-
cane czyste plastikowe zakrętki bez 
względu na kolor i kształt, z butelek 
po wodzie, napojach, sokach, mleku, 

jogurtach, zakrętki po chemii gospo-
darczej, np.: szamponach, kosmety-
kach, płynach do prania, płukania 
czy zmywania.

Ważne jest, aby do pojemnika nie 
wrzucać innych przedmiotów!

Mariola Kalita

12 par małżeńskich z terenu gminy Łub-
nice obchodziło Złote Gody, czyli jubileusz 
pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji 15 lipca 2021 r. w Centrum Kul-
tury w Łubnicach odbyło się spotkanie zor-
ganizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Uroczystego aktu dekoracji meda-
lami nadanymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej dokonała Wójt 
Gminy Łubnice – Anna Grajko.

Mam ogromny szacunek i zrozu-
mienie dla Was drodzy jubilaci - mó-
wiła do zebranych Wójt Gminy - 50 lat 
w związku małżeńskim to dowód na to, 
że największym uczuciem, jakie panuje 
w waszych rodzinach jest miłość, ale też 
zrozumienie, tolerancja i cierpliwość, 
wartości niezbędne do tego, by rodzinę 
założyć, by mogła się rozwijać i trwać.

Złoty jubileusz obchodzili:
Wołowiec Helena i Jan z Borek , 

Wieczorek Mieczysława i Marian z Za-
lesia, Sobierajscy Wanda i Henryk z 
Przeczowa, Rogóz Kazimiera i Henryk 
z Rejterówki, Przekota Krystyna i Bogu-
sław z Beszowej, Pawłowscy Krystyna i 
Stanisław z Przeczowa, Monkowicz Teo-

dora i Władysław z Przeczowa, Mazur 
Rozalia i Zenon z Wilkowej, Kapinos 
Maria i Henryk z Łubnic, Jurkowscy Ali-
na i Władysław z Budzisk, Kozioł Da-
nuta i Jan z Łubnic, Bator Franciszka i 
Michał z Łubnic  

Serdecznie gratulujemy Jubilatom i 
życzymy dalszych lat w zdrowiu, miłości 

i pomyślności!
Pary małżeńskie otrzymały również 

kwiaty, albumy promocyjne i pamiątko-
we dyplomy.

Oprawę artystyczną zapewnili Ze-
spół Estradowo-Ludowy „Łubnicka 
Nuta”. 

Aneta Śmiszek
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KOŁO ARIMR W SERCU WSI 
- EDYCJA 2021

KONKURS DLA KGW Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

GMINNY PUNKT 
„CZYSTE POWIETRZE”

Z URZĘDU...

Świętokrzyski Oddział Regionalny 
ARiMR Kielce organizuje kolejną edycję 
Konkursu "Koło ARiMR w sercu wsi" dla 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Celem Konkursu jest spopulary-
zowanie aktywnej działalności Kół 
Gospodyń Wiejskich na rzecz lokal-
nych społeczności wiejskich; pro-
mocja wsparcia dla KGW z budżetu 
państwa i efektów udzielanej pomocy 
finansowej, zachęcenie do tworzenia 
nowych organizacji i rejestracji ich 

w Krajowym Rejestrze KGW. Konkurs 
polega na nakręceniu krótkiego filmu 
(od 3 do 5 min.) obrazującego spo-
soby wykorzystania przez KGW otrzy-
manej z ARiMR pomocy finansowej.

Nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce - 2000 zł
II miejsce - 1200 zł
III miejsce - 800 zł
Termin nadsyłania prac do 15 li-

stopada 2021 roku.
O zachowaniu terminu decyduje 

data nadania Zgłoszenia na skrzyn-

Urząd Gminy w Łubnicach 
informuje, że od 1 lipca br. 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
programu „Czyste Powietrze” będzie funkcjonował 

w każdy wtorek w godzinach 7.00-15.00 oraz  
w każdy czwartek 

w godzinach 7.00 - 11.00 w pokoju nr 8.

kę poczty elektronicznej Organizato-
ra: swietokrzyskie@arimr.gov.pl. W 
temacie maila należy podać hasło: 
„Konkurs KGW 2021”.

W przypadku nadesłania zgłosze-
nia pocztą lub osobistego dostarcze-
nia Zgłoszenia do siedziby Święto-
krzyskiego Oddziału Regionalnego 
ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, 
za datę Zgłoszenia uznaje się datę 
wpływu do Świętokrzyskiego Oddzia-
łu.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 
dnia 19.11.2021 r.

Laureaci zostaną powiadomieni 
o wynikach Konkursu oraz o formie 
przekazania nagród telefonicznie lub 
drogą elektroniczną.
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ZAWODY WĘDKARSKIE 

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY

18 września w gminie Łubnice odbyły 
się zawody wędkarskie pod patronatem 
świętokrzyskiego posła oraz ministra Mi-
chała Cieślaka. 

Zmagania miłośników moczenia 
kija w wodzie odbyły się nad zbior-
nikiem "Żwirownia" w Budziskach. W 
rywalizacji wzięło udział sześć dwu-
osobowych drużyn wraz z rodzinami. 

Największą rybę turnieju, 5,5- ki-
logramowego karpia, złowił Paweł 
Skiba i to on zajął najwyższe miejsce 
na podium. 

Organizatorzy i sponsorzy zawo-
dów przygotowali dla uczestników 
mnóstwo nagród. Zwycięzcy otrzyma-
li między innymi namioty wędkarskie, 
rod pod, czyli stojaki na wędki kar-
piowe, oraz torby marki 4F. Puchary 
ufundował świętokrzyski poseł oraz 
minister do spraw rozwoju samo-
rządu terytorialnego Michał Cieślak. 
Smaczny catering zapewni Mariusz 
Dudek z firmy Elpologistyka. 

W wędkarstwie nie zawsze cho-
dzi tylko o złowienie ryby. To wspólna 
przygoda, przyjaźń, spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu, obcowanie z 
naturą. To piękna pasja, którą warto 
zarażać młodzież - podkreślał Michał 
Cieślak. 

Aneta Śmiszek

 Pogoń Łubnice – ogłasza nabór 
przez cały rok. Zapraszamy chłop-
ców i dziewczynki od 6 do 14 lat, wy-

starczą tylko chęci resztą zajmiemy 
się my. Trenujemy 2 razy w tygodniu, 
w poniedziałki i czwartki.

Chętnych prosimy o kontakt z tre-
nerem koordynatorem Damianem 
Krakowiakiem, tel. 663279205. 

Jeśli jesteś zainteresowany grą w 
zielonoczarnych barwach to czeka-
my na Ciebie!

Z ŻYCIA GMINY
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FESTYN W RAMACH NARODOWEGO 
PROGRAMU SZCZEPIEŃ

Z ŻYCIA GMINY

W niedzielę, 22 sierpnia od godz. 
15.00 przy Świetlicy Wiejskiej w Czarzyź-
nie odbył się festyn zorganizowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich pod hasłem 
„Szczepimy Się z KGW”. Wszyscy chętni 
mieli możliwość zaszczepienia się prze-
ciwko Covid-19 lub uzyskania informacji 
dotyczących szczepień.   

W programie znalazł się punkt 
szczepień dostępny dla mieszkań-
ców gminy oraz upominki dla osób 
zaszczepionych. Ponad to degustacja 
potraw przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Czarzyźni jak 
również darmowe atrakcje dla dzieci 
takie jak dmuchane zjeżdżalnie, wata 
cukrowa czy popcorn. Podczas im-
prezy uczestnicy częstowali się pyszną 
kiełbaską z grilla. Zabawę taneczną 
poprowadził DJ MARCO.

Stoisko gastronomiczne z trady-
cyjnymi potrawami powstało dzięki 
projektowi „Jak to u nas babcie go-
towały” realizowanemu z Programu 
„Działaj Lokalnie 2021” w powiecie 
staszowskim, którego celem jest ak-
tywizowanie lokalnych społeczności 
oraz wspieranie projektów inicjują-
cych współpracę mieszkańców ma-
łych miejscowości.

Stoisko obfitowało w lokalne da-
nia i domowe wypieki przygotowane 
przez utalentowane kulinarnie panie. 
Nie pozostaje nic innego, jak tylko ży-
czyć KGW Czarzyzna realizacji kolej-
nych projektów, satysfakcji i samych 
sukcesów!

Jerzy Karwasiński, Aneta Śmiszek
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KAŻDY MOŻE ODNALEŹĆ W SOBIE ARTYSTĘ

Z ŻYCIA GMINY

Jednym z projektów grantowych 
realizowanym w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 Lokalnej Gru-
py Działania „Dorzecze Wisły” realizo-
wanych podczas minionych wakacji był 
mój autorski projekt pn. „Każdy może 
odnaleźć w sobie artystę – tam, gdzie 
jest człowiek – tam jest i sztuka”.

Projekt składał się z cyklu trzech 
warsztatów oraz podsumowania z 
wystawą prac. Pierwsze spotkanie 
odbyło się na placu przy Świetlicy 
Wiejskiej w Orzelcu Dużym 18 lipca 
br.

Uczestnicy warsztatów poznali 
historię i właściwości gliny, mogli 
własnoręcznie wykonać misę, na 
kole garncarskim lub ulepić glinia-
ną figurkę. 

Następne warsztaty tym razem 
rzeźbiarskie odbyły się 10 sierpnia 
br. na placu  przy Gminnym Cen-
trum Kultury, Sportu i Informacji Tu-
rystycznej w Rytwianach.

Projekt ten był z przedsięwzięcia 
1.2.4. Budowanie więzi współpracy 
międzygminnej, dlatego jedno z za-
dań realizowane było w sąsiedzkiej 
gminie Rytwiany. Dzieci wraz z ro-
dzicami z wielkim zaangażowaniem 
podeszli do wykonania swoich prac, 
co dało wyśmienity efekt.

Ostatnie warsztaty odbyły się 18 
sierpnia br. na placu przy budynku 
Centrum Kultury w Łubnicach.

Każdy kto miał chęć i czas na 

przybycie mógł własnoręcznie wy-
konać swoją płaskorzeźbę lub rzeź-
bę, był samochód, statek, kwiaty, 
motyle, węże i wiele bardzo cieka-
wych dzieł.

Większość prac można było zo-
baczyć na wystawie podczas „Bie-
siady Strażackiej” w Łubnicach. 

Tak jak brzmiał tytuł projektu, 
każdy może odnaleźć w sobie arty-
stę. Dajmy sobie, swoim dzieciom 
tylko tę możliwość szukania swojej 
drogi ku sztuce. W dzisiejszym świe-
cie, z brakiem na wszystko czasu 
często zapominamy o podstawo-
wych wartościach, tak ważnych w 
rozwoju człowieka.   

Mariusz Bolon
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Z ŻYCIA GMINY

PIKNIK STRAŻACKIPodczas pikniku strażackiego 17 lipca 
br. w Słupcu można było zobaczyć nie tyl-
ko atrakcyjne pokazy, ale także posilić się 
gorącą grillowaną kiełbaską, skosztować 
pyszne ciasta domowego wypieku oraz 
regionalne kozie sery. 

Festyn rozpoczął się pokazem 
ratownictwa drogowego oraz me-
dycznego, druhowie  z OSP Słupiec  
i OSP Łubnice zainscenizowali scenę 
wypadku komunikacyjnego z ewaku-
acją poszkodowanego z wraku przy 
użyciu narzędzi hydraulicznych. Każ-
dy zainteresowany mógł zapoznać się 
z działaniem  AED czyli Automatycz-
nym Zewnętrznym Defibrylatorem, 
który jest obecnie bardzo popularny, 
umieszczany w marketach, na sta-
cjach paliw i w urzędach. 

Dzieciaki mogły poszaleć na dmu-
chańcu. Pogoda dopisała, wszyscy się 
świetnie bawili a druhowie strażacy 
zachęcali młodzież, żeby wstępowała 
w szeregi Ochotniczej Straży Pożar-
nej.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Słupcu na swoim stoisku często-
wały wszystkich  pysznymi ciastami i 
pierogami, obok można było posma-
kować wielu rodzajów kozich serów 
od regionalnego producenta Macieja 
Dybowskiego. 

W budynku remizy można było 
zobaczyć wystawę prac lokalnego 
rzeźbiarza Tadeusza Kasprzaka.

Wieczorem do tańca zagrał ze-
spół MAGIC TEAM.

Te wszystkie atrakcje przyciągnę-
ły bardzo wielu mieszkańców naszej 
gminy, ale nie było by tego bez wiel-
kiego zaangażowania całej jednostki 
OSP Słupiec. Druhowie postarali się 
o wszystko, pozyskali fundusze na 

zjeżdżalnie, grilla, poczęstunek, mu-
zykę. Wyrazy szacunku dla wszyst-
kich, którzy wspomogli tą imprezę: 
„OD POLA DO STO LU” Marzena i 
Łukasz Kieras,  F.H.U. TYGRYS Paweł 
Kozioł, Paweł Trela, ZIG MAC BAUSE-

RVICE Kompleksowa budowa domów 
- Remonty pod klucz, ZARAN Piotr 
Żarkiewicz, P.H.U.P. Jan Tomasik, Soł-
tys Sołectwa Słupiec,  Estetika NOVA 
Grażyna Kretowicz Kwiatkowska. 

Mariusz Bolon
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

„W drogę po kulturę wysoką”
Stowarzyszenie Wiedza Energia Działanie we współ-

pracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Budziskach za-
kończyło w czerwcu działania w ramach projektu „W 
drogę po kulturę wysoką”. Realizacja była możliwa dzięki 
kolejnej edycji konkursu dotacyjnego Fundacji PZU na 
dofinansowanie organizacji społecznych w zakresie edu-
kacji kulturalnej – „Fundacja PZU z Kulturą”.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do kultury 
dzieciom z PSP w Budziskach, tym samym danie im moż-
liwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, poszerzenie 
ich doświadczeń osobistych w kontakcie ze sztuką, rozwój 
wyobraźni, kreatywności, postaw twórczych, pobudze-
nie naturalnej ekspresji, rozwój wrażliwości artystycznej, 
kształtowanie osobowości, otwartości na świat, rozwijanie 
empatii, rozbudzanie ciekawości światem i zapobieganie 
izolacji społecznej poprzez obycie z kulturą.

Cel były możliwy do osiągnięcia dzięki bogatej ofer-
cie kulturalnej skierowanej do dzieci. W ramach projektu, 
mimo wielu obostrzeń związanych z pandemią, uczestnicy 
poznali wysoką kulturę w bezpośrednim kontakcie, dzięki 
wyjazdom do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie 
i obejrzanym tam spektaklom, wystawom i warsztatom. 
Zachętą do obcowania z klasyką literatury polskiej był 
wieczór z „Dziadami” Adama Mickiewicza. Doskonały 
kontakt z kulturą wysoką zapewnił wyjazd do Krakowa łą-
czący zwiedzanie zabytków, muzea oraz spektakl i warsz-
taty w teatrze Współczesnym. W ramach projektu od-
wiedziliśmy Wrocław -  Stolicę Kultury Europejskiej 2016 
roku, z mnóstwem atrakcji tj. spacer z przewodnikiem i 
omówienie ważnych miejsc i zabytków Wrocławia, muzy-
ka klasyczna na Wrocławskiej Fontannie Multimedialnej, 
Centrum Sztuki WRO, Hydropolis, wrocławskie ZOO z 
przepięknym afrykarium.

Uczestnicy oprócz namacalnego kontaktu ze sztuką 
zyskali dużo więcej. Po długim okresie izolacji związanym 
z pandemią odbudowali relacje z rówieśnikami, pokonali 
trudności w komunikowaniu się. Dzięki działaniom pro-
jektowym uczniowie odzyskali pewność siebie i zintegro-

wali się. Szczególnie posłużył temu kilkudniowy wyjazd do 
Wrocławia,

Z pewnością można stwierdzić, iż realizacja projektu 
w dużym stopniu zapobiegła izolacji społecznej dzieci z 
naszego terenu, uczestnicy pragną się rozwijać, podróżo-
wać, są otwarci na kulturę. Dzięki udziałowi w projekcie 
poznali wspaniałych ludzi, ciekawe miejsca i zdobyli cen-
ne doświadczenia.

Wielkie podziękowania dla Fundacji PZU za możliwość 
realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, przynoszących tak 
wiele korzyści dzieciom i młodzieży, natomiast stowarzy-
szenia zachęcamy do korzystania z danych możliwości i 
współpracę z Fundacją PZU.

Agnieszka Telka
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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUBNICACH

Międzynarodowy Dzień Kropki w oddziałach 
przedszkolnych PSP w Łubnicach

15 września 2021 roku obchodziliśmy Dzień Kropki - 
święto kreatywności, pokonywania ograniczeń, wiary we 
własne siły oraz odkrywanie talentów. Inspiracją do tego 
święta jest historia małej, zagubionej dziewczynki Vashti, 
która nie chciała rysować, bo nie wierzyła w swoje umie-
jętności. Zachęcona przez swoją nauczycielkę namalowa-
ła na kartce kropkę i podpisała swój rysunek. Następne-
go dnia ujrzała, że jej praca oprawiona została w piękną 
ramkę i wisi w miejscu, gdzie wszyscy mogą ją podziwiać. 
Dzięki temu uwierzyła, że jej rysunek też może się podo-
bać. 

W tym dniu nasze przedszkolaki  i wychowawczynie 
wystroiły się w kolorowe kropki. Każdy prezentował i 
opisywał swoje "kropkowe ubrania". Również w pracach 
plastycznych wykonanych przez dzieci pojawiły się krop-
ki. Starszaki ozdabiały swoje dzieła kropkami z plasteliny, 
natomiast maluchy naklejały kolorowe kropki na liściach. 
Dzieci wesoło bawiły się przy tworzeniu swoich dzieł. Na-
stępnie prezentowały różne "minki", które były oznaką za-
dowolenia, szczęścia i uśmiechu. Dzień obfitował również 
we wspólne zabawy oraz wyszukiwanie kropek w otocze-
niu przedszkola. Prace przedszkolaków umieszczone zo-
stały na wystawie, gdzie mogli podziwiać je rodzice. 

Z wizytą w galerii rzeźb
14 września 2021 roku przedszkolaki odwiedziły Cen-

trum Kultury w Łubnicach, gdzie podziwiały wystawę rzeźb 
Pana Tadeusza Kasprzaka. Powitał nas Pan Mariusz Bo-
lon, który oprowadzał nas i opisywał piękne płaskorzeźby. 

Dzieci miały okazję zetkąć się z prawdziwą sztuką, zoba-
czyć jak pracuje rzeźbiarz, jakich materiałów i narzędzi 
używa przy tworzeniu swoich dzieł. Pan Mariusz objaśnił 
dzieciom, co to jest rzeźba i płaskorzeźba. Zapoznał z ko-
lejnymi etapami powstawania dzieła sztuki. Przedszkolaki 
obejrzały narzędzia do rzeźbienia, różnego rodzaju dłu-
ta i gatunki drewna. Dzieci z zainteresowaniem słuchały i 
oglądały wystawę prac. Może wśród nich też będą kiedyś 
artyści rzeźbiarze. 

Dzień Przedszkolaka 
Od kilku lat w naszym przedszkolu organizowany 

jest Dzień Przedszkolaka. W tym dniu wspólnie z dziećmi 
świętujemy to, że są przedszkolakami oraz przypominamy 
im o roli przedszkola w ich rozwoju oraz zdobywaniu i 
rozwijaniu wiadomości i umiejętności. Jest to okazja do 
wspólnej zabawy, tańców i konkursów. Dzieci otrzymały 
kolorowe opaski z napisem: "Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka", które miały za zadanie przypominać im o tym 
ważnym dla nich święcie. Panie nauczycielki przygotowały 
dla dzieci wiele atrakcji, wśród nich znalazły się m.in. gry, 
zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, malowanie twarzy 
czy zabawy z balonami. Dzieci wspólnie z wychowawczy-
niami odśpiewały Hymn Przedszkolaka. Radość na twa-
rzach dzieci świadczyła o wspaniałej zabawie. Rodzice 
przygotowali dla najmłodszych słodki poczęstunek.  Na 
zakończenie dnia przedszkolaki w nagrodę za udaną za-
bawę otrzymały pamiątkowe dyplomy z napisem: "Super 
przedszkolak". 
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Nadejście jesieni
22 września 2021 roku dzieci z oddziału przedszkol-

nego odwiedziła Pani Jesień. Jej suknia mieniła się je-
siennymi barwami. Na głowie miała wspaniały kapelusz 
ozdobiony kolorowymi liśćmi, a w ręku trzymała kosz pe-
łen owoców, warzyw, kwiatów, kasztanów i żołędzi. Ten 
niezwykły gość opowiedział dzieciom o charakterystycz-
nych cechach nadchodzącej pory roku. Wizyta bardzo 
zaciekawiła wszystkich i stworzyła okazję do wesołych 
zabaw przy jesiennych melodiach. Maluchy z rozkoszą 
próbowały owoców i warzyw z jesiennego kosza. Przed-
szkolaki serdecznie podziękowały Pani Jesieni i zaprosiły 
ją na kolejny rok.

Anna Gawełek, Grażyna Kieras

„Akademia Filmowa” Wychowanie do wartości. 
Ku wzajemnemu zrozumieniu. 
Filmowe opowieści z morałem.

W czwartek 23 września br. uczniowie klas I - III z wy-
chowawcami, mieli możliwość uczestniczenia w „Akademii 
Filmowej” kina CINEMA3D w Mielcu. To projekt edukacji 
z filmem, skierowany do szkół podstawowych. Emocjonu-
jące i mądre kino, które angażuje uczniów w dyskusje na 
ważne tematy. Poruszane zagadnienia edukacyjne, sta-

nowią wartościo-
we uzupełnienie 
szkolnych działań 
w zakresie wycho-
wania do wartości 
oraz atrakcyjne-
mu realizowaniu 
podstawy progra-
mowej. Uczniowie 
najpierw obejrzeli 
projekcję kilku-
nastominutowego 
filmu edukacyjne-
go a potem film 
animowany pt. 
„Mały Książe”. To 
wielowymiarowa, 
zachwycająca baj-
ka o samotności, 
potrzebie miłości, 
dorastaniu i od-

najdywaniu w dorosłym dziecka. Wyjazd dostarczył dzie-
ciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji. Wszyscy 
uczestnicy zadowoleni wrócili do szkoły.

Wychowawcy klas 1-3

Ósmoklasiści z PSP w Łubnicach  spisali się na medal!
Wszyscy zgodzą się z opinią, że zdalne nauczanie 

jest nie lada wyzwaniem. Miesiące spędzone w izolacji 
sprawiały, że uczniowie tracili motywację do pracy, byli 
zmęczeni i zniechęceni. Szczególnie dla ósmoklasistów 
był to trudny czas. Realizacja podstawy programowej i 
przygotowanie do egzaminu w sposób zdalny nie były ła-
twym zadaniem, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 
Uczniowie musieli wykazać się ogromną samodyscypliną, 
pracowitością i samodzielnością. Nauczyciele - pomysło-
wością i zaangażowaniem, by zmobilizować młodzież do 
wysiłku.

Tym bardziej więc jesteśmy dumni z wyników, jakie 
nasi ósmoklasiści uzyskali na egzaminie. Oto one:

Warto podkreślić, że to właśnie  uczniowie  naszej gminy 
uzyskali najlepszy wynik w powiecie staszowskim, a rezultaty 
ósmoklasistów z PSP w Łubnicach wyróżniają się pozytywnie 
także na tle średnich wojewódzkich i krajowych.

Amelko, Olu, Amelko, Martynko, Maju, Rafale, Wojtku - 
życzymy Wam wielu dalszych sukcesów. Rozwijajcie skrzydła!

Joanna Kotlarz

Kropka, która zmienia świat
Od kilku lat 15 września obchodzi się International Dot 

Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to przede 
wszystkim święto kreatywności. Uczniowie, nauczyciele, pra-
cownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego 
dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, 
poznać ich mocne strony i je zaprezentować. 

Czwartoklasiści z naszej szkoły także uczcili ten dzień na 
lekcjach języka polskiego. Zajęcia rozpoczęliśmy projekcją 

język 
polski

matematyka język 
angielski 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
Łubnicach

70, 14 47,42 71,28

Gmina Łubnice 65 49 60
Powiat 58 46 60
Województwo 59 47 65
kraj 60 47 66
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filmiku "Kropka" (YT), by uważnie przyjrzeć się - z pozo-
ru prostej - historii o dziewczynce, która na lekcji plastyki 
wykrzykuje, że nie potrafi malować. Zachęcona przez na-
uczycielkę postawiła kropkę i obserwowała, co się stanie. 
Kolejne kadry pokazują Vashti, która swoją pracę widzi w 
złotej ramie powieszoną nad biurkiem pani - niczym dzieło 
sztuki...

Film zainspirował naszych uczniów do stworzenia wła-
snej kropki talentu, następnie metodą stacji zadaniowych 
dzieci rozwiązywały polonistyczne zadania z kropką, roz-
budzające kreatywność, odwagę w działaniu  i twórcze my-
ślenie. Obchody zakończyło samodzielne pisanie kropko-
wego opowiadania. Nawet Państwo nie wiedzą, ile kropki 
mają mocy! 

Joanna Kotlarz

SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich 
powiększyła swoją bazę o salę lekcyjną i węzeł sanitarny 
w nowo dobudowanej części placówki. 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mogą już ko-
rzystać na zajęciach z pracowni biologiczno -  chemicz-
nej. Jest to przestronna sala w pełni wyposażona w nowe 
meble, a także pomoce dydaktyczne do nauki przyrody, 
chemii, fizyki. Znajduje się tu wszystko, co jest niezbędne 
w uczeniu się tych przedmiotów. Na lekcjach można już 
bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne, 
czy przyrodnicze. 

Obok powstały też nowe toalety, konieczne ze względu 
na większą liczbę klas po przekształceniu szkół podstawo-
wych sześcioklasowych w ośmioklasowe. 

Powiększenie szkoły zapewniło uczniom większy kom-
fort nauki, dobre, bezpieczne warunki. Zadbano także do 
przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.  

Renata Domagała

„Odrobina historii w podróży”  
wycieczka klas I – III z PSP w Gacach Słupieckich

22 września 2021 roku uczniowie klas I – III wybrali się 
na wycieczkę do Jasła i Trzcinicy. Zwiedzanie rozpoczęli 
od Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja położo-
nego w Trzcinicy. Tam przenieśli się w czasie do wioski 
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słowiańskiej z IX wieku. 
Mogli choć na chwilę 
zamieszkać w glinia-
nych chatach, przejść 
się po grodzisku, zoba-
czyć wały obronne, fosę 
i bramy prowadzące 
do grodu. W pawilonie 
muzealnym dzieciaki 
podziwiały zgromadzo-
ne eksponaty z życia co-
dziennego, pochodzące 
sprzed 3,5 tysiąca lat. 
Kolejnym miejscem wy-
cieczki było Jasło. Tam 
uczniowie odwiedzili 

Muzeum Lizaka. Poznali dawny i obecny sposób wyrabia-
nia lizaków, oglądali dawne maszyny do produkcji masy 
na lizaki. Największą frajdą było zrobienie sobie lizaka 
w dowolnym kształcie. Ostatnim punktem programu były 
warsztaty robienia pizzy. Dzieci z zapałem przystąpiły do 

wyrabiania ciasta i przygotowania pizzy według własnego 
upodobania. Po upieczeniu i zjedzeniu własnych wyrobów 
uczniowie zadowoleni wrócili do domu. 

Zofia Gil

„LETNIE GRANIE”W ramach cyklu „Letnie Granie” jakie 
odbyło się podczas tegorocznych wakacji 
w Łubnicach, mieszkańcy gminy i ich go-
ście mieli okazję miło spędzić czas podczas 
mini koncertów. 

Na scenie Centrum Kultury zapre-
zentował się zespół „Gdzie diabeł nie 
może”. Trzy atrakcyjne wokalistki z Za-
mościa, które wystąpiły w programie 
„Retro” i „Let’s dance”. Publiczność 
mogła podziwiać dobór repertuaru, 
wspaniałe stroję, choreografię ale 
przede wszystkim wokal na trzy głosy. 

Następny wspaniały koncert to duet 
- Maria Magdziarz i Kamil Kondek, 
którzy wystąpili w sobotnie, słoneczne 
popołudnie na placu rekreacyjnym w 
Łubnicach.

Mamy nadzieję, że do wakacyjnego 
grania powrócimy w przyszłym roku, 
prezentując dorobek artystyczny lokal-
nych zespołów.

Aneta Śmiszek



18 NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

KULTURA

PRZEGLĄD PIOSENKI HARCERSKIEJ 
I TURYSTYCZNEJ

Dnia 23 czerwca 2021 r. na placu przy 
Centrum Kultury w Łubnicach odbył się 
Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycz-
nej. Organizatorem wydarzenia była 21.Bo-
goryjska Drużyna Harcerska im. Jędrusiów 
oraz Łubnicka Drużyna Harcerska pod pa-
tronatem Hufca Staszów. 

Celem przeglądu była prezenta-
cja piosenek o służbie Ojczyźnie, har-
cerskich ideałach, promocja dorobku 
kulturalnego gromad zuchowych i dru-
żyn harcerskich, twórcze uaktywnianie 
dzieci i młodzieży, integracja środowisk 
harcerskich, a tym samym wzmocnie-
nie wspólnoty hufca Staszów.

Zgodnie z regulaminem należało 
zaprezentować dwie piosenki jedną o 
tematyce harcerskiej, a drugą o tema-
tyce turystycznej. 

Atmosfera podczas imprezy była 
bardzo ciepła i - jak na harcerzy przy-

stało - rodzinna. Po zakończeniu prze-
glądu wszyscy uczestnicy posilili się kieł-

baskami z ogniska.
Aneta Śmiszek
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„BEZPIECZNE WAKACJE” Spotkania z policjantami to zawsze 
doskonała okazja do przypomnienia 
podstawowych zasad, do których należy 
stosować się podczas wakacji. Na takim 
spotkaniu 28 czerwca br. przy Centrum 
Kultury w Łubnicach stróże prawa przy-
bliżyli dzieciom i młodzieży przepisy ru-
chu drogowego. 

Znaki drogowe, zasady poruszania 
się na przejściu dla pieszych, przepisy 
dotyczące jazdy na rowerze czy wła-
ściwe zachowanie się na skrzyżowaniu 
– to tylko niektóre z sytuacji, z który-
mi możemy się spotkać na drodze. 
Z takimi właśnie zadaniami musieli 
zmierzyć się wszyscy, którzy ochoczo 
i z zapałem przystąpili do egzami-
nu praktycznego na kartę rowerową 
przeprowadzanego przez policjantów 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Staszowie.

W tym dniu dzieci, jak i dorośli 
mieli również możliwość uczestni-

czyć w spotkaniu z przedstawicielką 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Staszowie, która 
przypomniała, że czas wakacji nie 
jest okresem wolnym od dbania o 
własne zdrowie i higienę. Mówiła o 

zagrożeniach kleszczami, o wście-
kliźnie, ale także zwróciła uwagę 
na zagadnienia dotyczące napojów 
energetycznych.  

Aneta Śmiszek
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WAKACYJNE WYJAZDY 
Z CENTRUM KULTURY

Cieszymy się bardzo, że podczas te-
gorocznych wakacji mogliśmy Was za-
brać do Krynicy Zdrój, Energylandii oraz 
Kazimierza Dolnego. 

Były to trzy wspaniałe wycieczki, 
którymi zainteresowanie przerosło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Wi-
dzieć tyle uśmiechniętych twarzy to 
dla nas duża radość. 

Pierwszy wyjazd to Krynica Zdrój, 
gdzie uczestnicy wjechali nowoczesną 
kolejką na szczyt górski Słotwiny, a 
następnie pośród lasów pasma Jawo-
rzyny Krynickiej, spacerowali ścieżką 
przyrodniczo-edukacyjną na 49,5 
metrowej wieży widokowej. 

Niezapomniany spacer w koro-
nach drzew oferuje nie tylko przepięk-
ne widoki, ale również informacje o 
bogactwie przyrodniczym i kulturowym 
Krynicy-Zdrój i okolic. Kolejnym punk-
tem był przejazd do centrum Krynicy, 
spacer po perle górskich uzdrowisk 
oraz degustacja wody mineralnej.

Istne szaleństwo i niesamowita 
przygoda czekały na nas w najwięk-
szym w Polsce Parku Rozrywki Ener-
gylandia w Zatorze. Całodzienna za-
bawa w pięciu strefach tematycznych: 
Strefa Ekstremalna, Strefa Familijna, 
Water Park, Smoczy Gród, Bajkolan-
dia. Pogoda tego dnia była wymarzo-
na. Szczególną popularnością wśród 
naszej młodzieży cieszyła się zabawa 
w strefie ekstremalnej. Ta strefa to 
prawdziwy raj dla entuzjastów adre-
naliny, których wśród łubnickiej mło-
dzieży nie brakowało. 

Kolejny wyjazd to Magiczne Ogro-
dy koło Janowca, które są pierwszym 
w Polsce rodzinnym ogrodem tema-
tycznym, stworzonym w oparciu o 
oryginalną baśniową historię. Wśród 
setek kwiatów, drzew i krzewów od-
krywaliśmy bajeczne krainy zamiesz-
kiwane przez niezwykłe istoty. 

Dzięki znajdującym się tam atrak-
cjom, tj. ciuchcia, zjeżdżalnie, dmu-
chańce, huśtawki, karuzele,  tunele 
oraz zamek wróżek, spędziliśmy czas 
bardzo przyjemnie i „pracowicie”. 
Sporą atrakcją okazało się pływanie 
na drewnianych tratwach. 

Po opuszczeniu Magicznych Ogro-
dów udaliśmy się do malowniczego 
Kazimierza Dolnego. 

Tam weszliśmy na Górę Trzech 
Krzyży, z której roztacza się cudow-
ny widok na zabytkowe miasteczko i 
jego malownicze okolice. Następnie 
zwiedziliśmy kościół farny św. Jana 
Chrzciciela i św. Bartłomieja, który 
posiada jedne z najstarszych zacho-

wanych organów w oprawie mo-
drzewiowej. Zwiedzanie Kazimierza 
uatrakcyjniał nam spacer zabytkowy-
mi uliczkami, wśród niezwykłych ka-
mieniczek i pachnących kawiarenek. 

Mamy nadzieję, że wspomnienia z 
wyjazdów na długo pozostaną w Wa-
szej pomięci. 

Serdecznie podziękowania kieru-
jemy w stronę Biura Podróży Tu i Tam 
Paweł Nowakowski za wspaniałą or-
ganizację, zaangażowanie i uśmiech. 
Dzięki bogatym i różnorodnym pro-
gramom wycieczek zawsze wracali-
śmy zadowoleni i pełni wrażeń.

Aneta Śmiszek
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WYSTAWA PRAC 
TADEUSZA KASPRZAKA

Czasem aby artysta zyskał sympatię 
i uznanie społeczeństwa nie koniecznie 
musi mieć wyższe artystyczne wykształ-
cenie. Czasami wystarczy prawdziwy 
zapał i otwartość na ludzi. Taki właśnie 
jest Pan Tadeusz Kasprzak ze Słupca. 
Niezwykle ciepły człowiek, który w swojej 
rzeźbie właśnie taką energię przekazuje. 
Ekspozycję jego prac można było obej-
rzeć w Centrum Kultury w Łubnicach na 
sali widowiskowej od 28 sierpnia do 18 
września br.

Pan Tadeusz pochodzi z Zubrzycy, 
wioski na Orawie (pod samiuśkom 
Babiom Górom). Jak sam o sobie 
mówi - „Tam się wychowałem, mając 
17 lat poszedłem do OHP aby „od-
bębnić” wojsko. Była tam pracownia 
i kolega artysta, spróbowałem dłubać 
i pewnie mi zaczęło coś wychodzić bo 
mnie pochwalił i zachęcił do pracy. I 
tak dłubałem dorywczo różne świątki 
przez dwa lata. A potem przyjecha-
łem budować elektrownię, poznałem 
żonę Wiesię i zostałem góralem ni-
skopiennym. Pracę miałem w dele-
gacjach, więc skończyło się dłubanie 
w drewnie. Przerwa trwała ponad 
40 lat, aż przytrafił mi się wypadek 
i półtora roku leczenia. Kiedy trochę 
wydobrzałem, postanowiłem się nie 
nudzić i tak mnie to pochłonęło, że 
każdą możliwą chwilę wykorzystuję 
aby coś tworzyć. Przez te trzy lata zro-
biłem ponad setkę prac. Parę figurek, 
ale zdecydowaną przewagę mają 
płaskorzeźby”. 

Artysta swoje prace wykonuje 
wyłącznie w drewnie i są one różnej 
wielkości. Ulubioną tematyką rzeź-
biarza są motywy religijne, góralskie 
oraz ludowe. 

Serdecznie dziękujemy Panu Tade-
uszowi za podzielenie się swoja nie-
samowitą pasją i życzymy dalszych 
sukcesów w tworzeniu równie wspa-
niałych dzieł. 

Aneta Śmiszek
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NOWA EDYCJA 
„MAŁA KSIĄŻKA WIELKI 

CZŁOWIEK”  

AKCJA 
„PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”

Drodzy Czytelnicy, przed nami kolej-
na edycja projektu „Mała książka – wiel-
ki człowiek” skierowanego do przed-
szkolaków. 

Organizatorem akcji jest Instytut 
Książki. Gminna Biblioteka w Łubni-
cach od 2019 roku uczestniczy w tym 
projekcie, którego głównym założe-
niem jest rozbudzenie zainteresowań 
czytelniczych wśród najmłodszych i 
pozyskanie przez biblioteki nowych 
czytelników. Dzieci zapisują się do 
biblioteki i otrzymują wyprawki czy-
telnicze, w skład, których wchodzą: 
książka, broszurka dla rodzica, za-
kładka do książki oraz Karta Małe-
go Czytelnika. Za każdą wizytę w 
bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowa-
nia. Dziecko w wieku przedszkolnym 
już zapisane wcześniej, też zostaje 
automatycznie uczestnikiem akcji i 

również otrzymuje wyprawkę czytel-
niczą. W wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przy-
pomni o korzyściach wynikających z 
czytania dzieciom oraz podpowie, 
skąd czerpać nowe inspiracje czy-
telnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego. Projekt realizowany 
jest w ramach ogólnopolskiej kam-
panii promującej czytanie generacyj-
ne „Mała książka – wielki człowiek”. 
Biblioteka  na przestrzeni trzech lat 
otrzymała 100 pakietów, plakaty 

oraz inne gadżety związane z pro-
jektem. Projekt ten cieszy się  dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci, ro-
dziców oraz nauczycieli. Podczas wi-
zyt przedszkolaków w bibliotece za-
chęcamy dzieci, aby przyłączyły się 
do projektu. W 2020 roku wydano 
52 pakiety i wręczono  8 dyplomów 
małego czytelnika. Akcja przyczyniła 
się do wzrostu czytelnictwa i zainte-
resowania dzieci biblioteką. Mamy 
wielką nadzieję, że w tym roku jesz-
cze więcej przedszkolaków oraz ich 
rodziców zapała miłością do książek 
i czytania. Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w projekcie.

Gminna  Biblioteka w Łubnicach za-
prasza wszystkich sympatyków książki 
oraz naszej biblioteki do włączenia się do 
akcji „Podaruj książkę bibliotece”. Jeśli 
masz ciekawą, przeczytaną książkę w do-
brym stanie technicznym, której chcesz 
ofiarować drugie życie to koniecznie po-
daruj ją naszej bibliotece. Sprawisz tym 
radość nam i naszym czytelnikom. Każda 
książka to Wasza cegiełka w Nasz wspól-
ny księgozbiór.

Na łamach lokalnej gazety „No-
winy Łubnickiej Gminy” pragniemy 
serdecznie  podziękować za takie 
cegiełki panu Krzysztofowi Janczyk z 

Łubnic, pani Annie Kaik z Czarzyzny, 
pani Teresie Wójtowicz z Przeczowa, 
pani Jadwidze Ostafin z Łubnic oraz 
panu Maciejowi Czarnik ze Słupska.  
Pozycje książkowe, które otrzymali-
śmy w darze uzupełniły i wzbogaci-
ły nasz księgozbiór w ciekawe tytuły. 
Zapraszamy do wypożyczania w go-
dzinach pracy biblioteki. Podziel się 
radością czytania – podaruj książkę 
bibliotece. 
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KOLEJNE NOWOŚCI 
KSIĄŻKOWE

Co roku jesienią robimy największe 
zakupy książkowe i tym razem Gminna Bi-
blioteka zadbała, aby  na półki zawędrowała 
kolejna porcja nowości książkowych tj. kry-
minały, powieści obyczajowe, biografie oraz 
thrillery z wartką, wciągającą fabułą. Zachę-
camy wszystkich mieszkańców naszej gmi-
ny zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych 
do korzystania z bogatego księgozbioru. 
Każdy z pewnością znajdzie dla siebie inte-
resującą lekturę, z którą miło spędzi czas. 

Oto niektóre z nich:

Peepa Pig. 
Wyprawa dookoła świata.
Kiedy zbliża się pora snu, to czas 

na Bajki do Poduszki. Peppa w wakacje 
miała odwiedzić tylko park rozrywki, ale 
okazało się, że zobaczyła o wiele więcej 
ciekawych miejsc. Jakich? Przeczytaj, a  
dowiesz się.

Misia i jej mali pacjenci. 
Złocista zagadka Aniela 
Cholewińska-Szkolik.

Zupełnie wy-
jątkowy tom no-
wych opowiadań 
o przygodach 
Misi i Popika. 
Misia, Popik i Ewcia 
wracają na Mazu-
ry, aby tam spo-
tkać się ze swoimi 

dawnymi przyjaciółmi: Julką i Jankiem. 
Misia postanawia odwiedzić też swoich 
byłych pacjentów i sprawdzić, co u nich 
słychać. Dziewczynka i jej przyjaciele 
zatrzymują się w gospodarstwie agro-
turystycznym „Pod Kasztanami”, gdzie 
mieszka mnóstwo zwierząt. Wyjątkowe 
zdolności i umiejętności dziewczynki 
będą bardzo potrzebne, aby pomóc 
kolejnym potrzebującym zwierzętom, 
ale nie tylko... Misia musi wyjaśni tajem-
nicę znikającego z pasiek miodu. Duża 
czcionka ma zachęcić wielbicieli Misi do 
prób samodzielnego czytania! Te pięk-
nie zilustrowane, ciepłe i wzruszające 
opowiadania są idealne do czytania 
przed snem.

„Powrót Tappiego 
do Szepczącego lasu” 
Marcin Mortka
Na wikinga Tappiego i reniferka Chi-

chotka czeka nowa przygoda! W Szep-
czącym Lesie pojawia się zły czarodziej 
Karolus Majesticus wraz ze swymi słu-
gami – wrednymi gnomami. Podstępem 
wysyła naszych bohaterów na wyprawę 
magicznym balonem, żeby zająć cały 
las tylko dla siebie. Zmusza mieszkań-

ców, żeby mu usługiwali i zbudowali dla 
niego wielki zamek, niszcząc przy tym 
Szepczący Las. Tymczasem Tappi, żeby 
wyzwolić się z magicznego balonu, musi 
walczyć z Dzikim Wichrem i Obłokami 
Obibokami. Zabiera ze sobą niespo-
dziewanego pasażera – małą wiedźmę 
Papruchę, która też jest ofiarą poczynań 
Karolusa Majesticusa. Wiedźma wydaje 
się niegrzeczna i złośliwa, ale pod wpły-
wem dobrego serca Tappiego zmienia 
się i stara się być dobra. Przeczytaj, a 
dowiesz się czy wspólnie uda im się po-
konać złego Majesticusa i jego bandę 
gnomów? 

„Dziecko Salem” S
ara W. Wojciechowska

Czy Ellie jest 
czarownicą z Sa-
lem? Kim jest Nie-
wypowiedziany? I 
czy unicestwienie 
najpotężniejsze-
go czarodzieja na 
świecie sprawi, że 
jej życie powróci 
na dawne tory? 

Eleonora Vandergard to zwykła nasto-
latka, która uczy się w domu pod okiem 
surowej babci. Dlatego też marzy o 
odrobinie wolności i pójściu do praw-
dziwej szkoły. Nie zdaje sobie sprawy, 
że skrupulatnie ukrywana przez jej opie-
kunkę przeszłość, z której dziewczyna 
niewiele pamięta, będzie miała ogrom-
ny wpływ na jej dalsze losy…

 Dziecko Salem to historia pełna ma-
gii, konfliktów i … miłości rozgrywająca 
się we współczesnym świecie, w którym 
nie zawsze udaje się jednoznacznie od-
różnić dobro od zła.

Jest to debiutancka powieść zaled-
wie szesnastoletniej autorki.

„Hotel nad oceanem” 
Colleen Coble
Colleen Coble, najlepiej sprzeda-

jąca się pisarka według„USA Today”. 
Przyjazd do luksusowego hotelu w Ma-
ine obudzi wspomnienia, które zagrożą 
wszystkiemu, co w życiu cenisz...Claire 
Dellamare przyjeżdża do hotelu Tour-
maline na wyspie Folly Shoals w stanie 
Maine na spotkanie biznesowe z ojcem, 
dyrektorem generalnym ich firmy. Gdzie 
zaczynają nawiedzać ją dziwne wspo-
mnienia… Czy uda jej się rozszyfrować 

zagadkę z przeszłości. Ktoś, a być może 
każdy, skrywa przed nią jakiś sekret i 
Claire gotowa jest zrobić wszystko, żeby 
prawda ujrzała światło dzienne.

„Nasza miłość, 
moja zdrada, twoja śmierć” 
Ray Kluun
Kontrowersyjny, trudny, szokujący 

bestseller w 31 krajach, którego w Pol-
sce przez 14 lat nikt nie ośmielił się wy-
dać. To fabularyzowana autobiografia 
z okresu, kiedy jego żona zachorowała 
na raka- dwa lata życia małżeńskiego, 
od momentu diagnozy do śmierci. 

Stijn i Carmen są młodzi, piękni, 
bogaci i zakochani. Mają świetnie pro-
sperujące firmy, dom w Amsterdamie, 
mnóstwo przyjaciół i cudowną córecz-
kę. Czerpią z życia pełnymi garściami. 
Aż do chwili, kiedy u radosnej, beztro-
skiej Carmen zostaje zdiagnozowana 
niezwykle rzadka i agresywna odmiana 
raka piersi… Stijn jest z Carmen pod-
czas zabiegów, pobytów w szpitalach. 
Wspiera ją swoją miłością. Wieczorami 
jednak rzuca się w nocne życie i… w ra-
miona innych kobiet...

„Miasto, które nie istniało” 
Owen Matthews

Kryminał oparty 
na niewiarygodnych 
wprost faktach. W 
mieście, które nie 
istniało w Związku 
Radzieckim, stwo-
rzono współczesny 
armagedon…Rok 
1961. Głęboko w la-
sach środkowej Rosji 

ukryte jest miasto, którego nie ma na 
żadnej mapie: Arzamas-16. Naukowcy, 
technicy i inżynierowe pracują tu nad 
zbudowaniem najpotężniejszej broni 
nuklearnej, jaką świat miał kiedykolwiek 
zobaczyć – tysiące razy potężniejszej od 
bomby zrzuconej na Hiroszimę. Dzie-
sięć dni przed testem bomby młody fizyk 
zostaje znaleziony martwy. Jego ciało 
zawiera radioaktywną truciznę w ilości, 
która wystarczyłaby do uśmiercenia ty-
sięcy ludzi. Władze Arzamasu są prze-
konane, że było to samobójstwo - chcą 
pozbyć się ciała i zapomnieć o całym 
wydarzeniu. Jednak kogoś w Moskwie 
zaniepokoiło to, co dzieje się w tym 
dziwnym, odciętym od świata miejscu…
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„Samson” Piotr Bolc
Samson to mocny kryminał 

miejski, którego fabuła umiejsco-
wiona została w mieście Tczew.  
Alek Jakusz – były policjant, jest gdań-
skim detektywem. Kiedy otrzymuje ano-
nimową informację dotyczącą sprawy, 
którą prowadzi, porwania córki pewne-
go biznesmena wyjeżdża z Gdańska na 
prowincję. W planach ma zmianę swo-
jego dotychczasowego życia i tak wła-
ściwie przestaje zajmować się sprawą 
zaginionej dziewczynki. Do spółki z ko-
legą, byłym funkcjonariuszem, kupuje 
starą kamienicę, w której otwierają klub 
nocny ze striptizem. Jednak o spokoju 
Jakusz musi zapomnieć, przynajmniej 
na jakiś czas. Miasto, które ma być jego 
nowym domem, przyjmuje go dość 
brutalnie. Wszyscy starają się mu udo-
wodnić, że jest niechcianym gościem. 
Zaczyna się dla niego bezlitosna walka 
na śmierć i życie w trakcie której były de-
tektyw przekonuje się, kto tak właściwie 
rządzi w tym mieście. Czy uda mu się 
zaprowadzić spokój w swoim nowym 
miejscu zamieszkania? Ciekawa fabuła, 
nieprzewidywalne i zaskakujące zwroty 
akcji, ukazane na tle bezprawia i zacho-
wań ludzi, którzy powinni być stróżami 
prawa, oraz szokujące zaskoczenie to 
majstersztyk polskiego kryminału. 

„Morderczy wyścig” 
Jorge Zepeda Patterson
Od przeszło wieku nic nie zakłóca-

ło porządku Tour de France, jednego z 

najważniejszych wy-
darzeń sportowych 
świata – aż do teraz, 
kiedy okazuje się, że 
gdzieś w peletonie 
jedzie morderca… 
Marc Moreau, za-
wodnik drużyny, 
która czterokrotnie 

zajmowała pierwsze miejsce w wyści-
gu, i przyjaciel gwiazdy typowanej na 
tegorocznego zwycięzcę, otrzymuje od 
policji nietypowe zadanie: ma podążać 
tropem sprawcy. Wciągający thriller roz-
grywający się w zamkniętym kręgu za-
wodników Tour de France.

„Motyw X” Stefan Ahnhem
Ogarnięty obezwładniającym po-

czuciem winy Fabian Risk udaje się na 
zasłużony urlop, by zająć się rodziną, a 
szczególnie leżącą w śpiączce Matildą. 
Tymczasem miasto pogrąża się w cha-
osie: zaczyna się od wyjątkowo brutal-
nego morderstwa małego chłopczyka 
z Syrii, później ginie pracownik super-
marketu, a kolejne zbrodnie wskazują, 
że jedyny możliwy motyw mordercy – 
lub morderców – ma podłoże rasowe. 
Skomplikowane śledztwa przerastają 
policjantów, dlatego Fabian musi wrócić 
na posterunek, a jego szefowa, Astrid, 
przerwać dopiero co rozpoczętą kurację 
odwykową. Tylko jak złapać seryjnego 
mordercę, który za każdym razem za-
bija inaczej? Mroczna i niepokojąca 
książka.

„Pielęgniarki. 
Sceny ze szpitalnego życia” 
Christie Watson

Ta książka to 
wzruszający, lirycz-
ny portret pielę-
gniarki i zarys losów 
ludzi, o których się 
otarła Christie Wat-
son. Przepracowa-
ła dwadzieścia lat 
jako pielęgniarka, 
a w tej osobistej, 

przejmującej książce uchyla drzwi szpi-
tala i zdradza jego tajemnice. Prowadzi 
nas szpitalnymi korytarzami na rozma-
ite oddziały i poznaje z najbardziej nie-
zapomnianymi pacjentami.

Podejrzymy wnętrze apteki szpitalnej 
i zadumamy się nad tysiącami wyda-
wanych recept, spędzimy trochę czasu 
w kostnicy w towarzystwie pielęgniarek 
i rodzin pacjentów. Przekonamy się, 
że ten najbardziej niedoceniany z za-
wodów to źródło podstawowej opieki i 
życzliwości. Zbyt rzadko słyszymy głos 
pielęgniarek, a Christie jest tak szczera, 
mądra i przenikliwa, że godnie oddaje 
im sprawiedliwość. To wspaniała opo-
wieść o życiu w jego najkruchszej fazie. 

Zapraszamy Państwa do Gminnej 
Biblioteki w celu zapoznania się z całą 
naszą najnowszą ofertą w godzinach 
pracy: wtorek, środa i czwartek 8:30 - 
15:30.

Ewa Murdza

W okresie wakacyjnym w naszej bi-
bliotece trwał konkurs mający wyłonić 
najlepszego czytelnika tegorocznych wa-
kacji. Do konkursu przystąpiło 27 osób, 
które łącznie przeczytały 300 książek. 
Przypominamy, że ocenie konkursowej 
podlegała aktywność czytelnicza, której 
wyrazem była liczba wypożyczonych i 
oddanych w terminie książek tj. od dnia 
01.07.21 r. do dnia 31.08.21 r.  Wyróż-
niliśmy:

- I kategoria (do 6 lat): Milena Ba-
jor przeczytała i oddała w terminie - 
17 książek,

- II kategoria (uczniowie szkoły 
podstawowej kl I-III): Jakub Bajor - 
18 książek,

- III kategoria (uczniowie kl IV-VI): 
Roksana Godzwon - 8 książek,

- III kategoria (uczniowie kl VII- 
VIII): Matylda Śmist - 16 książek,

- IV kategoria (młodzież): brak zgło-
szeń,

- IV kategoria (dorośli): pani Aneta 
Wróbel - 12 książek.

„NAJLEPSZY CZYTELNIK 
WAKACJI 2021”

Ogłaszamy, że Pożeracza 
Książek pokonał i tym samym 
otrzymał tytuł Najlepszego 
Czytelnika Wakacji 2021 
roku Gminnej Biblioteki w 
Łubnicach Jakub Bajor, który 
przeczytał w czasie wakacji 
największą ilość bo, aż 18 
książek. 

Osoby wyróżnione jak i 
zwycięzca otrzymali nagrody 
książkowe i dyplomy.

Wszystkim miłośnikom 
książek serdecznie gratuluje-
my i zapraszamy przez cały 
rok do biblioteki.

Celem konkursu była 
promocja czytelnictwa, książki i samej 
biblioteki, a także rozwijanie zainte-
resowań czytelniczych wśród dzieci i 
młodzieży. Życzymy wszystkim egzo-

tycznych podróży,wspaniałych przygód 
i rozwijania nowych zainteresowań z 
książką. 

Ewa Murdza
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W założeniach grantu było zor-
ganizowanie trzech pikników ro-
dzinnych połączonych z pokazami 
dla mieszkańców, przeprowadzenie 
szkolenia oraz imprezy plenerowej 
podsumowującej pod nazwą „Biesia-
da Strażacka”. Wszystkie te działa-
nia poświęcone były umiejętnościom 
udzielania pierwszej pomocy poszko-
dowanym w nagłych wypadkach oraz 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Fantom z defibratorem szkole-
niowym to podstawowe urządzenie 
potrzebne do nauki RKO, a podczas 
pokazów, każdy z uczestników miał 
możliwość samodzielnie pod okiem 
naszych ratowników nauczyć się czyn-
ności podejmowanych u osób u któ-
rych wystąpiło podejrzenie nagłego 
zatrzymania krążenia, a więc utrata 
przytomności i bezdech. AED czyli 
Automatyczny Zewnętrzny Defibry-
lator jest obecnie bardzo popularny, 
umieszczany w marketach na sta-
cjach paliw, w urzędach. Naszym za-
daniem podczas tych pokazów było 
przybliżenie działania tego urządze-
nia oraz wyeliminowanie uprzedzeń 
do niego poprzez pokazy i ćwiczenia 
uczestników.

Zgodnie z nazwą wydarzenia  
skierowane były do całych rodzin, 
osób dorosłych, młodzieży jak rów-
nież dzieci. Poprzez zabawę, kon-
kursy, pokazy staraliśmy się przeka-
zać podstawową wiedzę związaną z 
udzielaniem pierwszej pomocy.

Pierwszy z pikników odbył się 17 
lipca w Słupcu, wraz z Druhami z OSP 
Słupiec przeprowadziliśmy pokaz ra-
townictwa drogowego oraz medycz-

nego. Zastęp Ratowników zrealizował 
założenie wypadku komunikacyjnego 
z koniecznością ewakuacji poszkodo-
wanego z wraku przy użyciu narzędzi 
hydraulicznych oraz udzielenie mu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po 
pokazie każdy uczestnik pikniku miał 
możliwość zapoznać się z działaniem 
AED pod czujnym okiem naszego Na-
czelnika druha Włodzimierza. Dzieci 
mogły zapoznać się z wnętrzem na-
szego wozu strażackiego oraz rywali-
zować w konkursie strącania pachoł-
ka strumieniem z szybkiego natarcia. 
Wszystkich biorący udział w naszej 
imprezach mogli skorzystać z  poczę-
stunku. 

Piknik ten był współorganizowany z 
OSP Słupiec, który zadbał o dodatkowe 
atrakcje dla uczestników.

Podobne imprezy zorganizowali-

śmy w Orzelcu Dużym i Łubnicach. 1 
sierpnia odbył się Piknik na placu przy 
Świetlicy Wiejskiej w Orzelcu Dużym a 
21 sierpnia na placu przy Centrum Kul-
tury w Łubnicach.

Drugim punktem projektu jaki re-
alizowaliśmy był kurs kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, który odbył się w 
salach Centrum Kultury w Łubnicach 
22 sierpnia br. a przeprowadzili go ra-
townicy z WOPR w Kielcach. W kursie 
wzięło udział 20 osób.

Podsumowaniem projektu była Bie-
siada Strażacka, która odbyła się 28 
sierpnia na placu Centrum Kultury w 
Łubnicach. Pogoda nam dopisała, z 
atrakcji jakie przygotowaliśmy mogło 
skorzystać wielu mieszkańców a przede 
wszystkim najmłodsi mieszkańcy, dla 
których udało nam się zorganizować 
dodatkowo poza projektem ciekawe 
atrakcje. 

Prócz bloku animacyjnego dla dzie-
ci, który był wcześniej zaplanowany była  
darmowa zjeżdżalnia, wata cukrowa, 
popkorn oraz grill z pyszną kiełbaską. 
Te wszystkie atrakcje nie wydarzyły by 
się bez sponsorów, dzięki którym mo-
gliśmy poszerzyć nasz program, za co 
składamy serdeczne podziękowania w 
imieniu uczestników biesiady.

Wspomogli nas: „OD POLA DO 
STO LU” Marzena i Łukasz Kieras, NBS 
w Solcu Zdroju oddział Łubnice, F.H.U. 
TYGRYS Paweł Kozioł, Paweł Trela, AU-
TOKOMIS Adam Witek, DELIKATESY 
CENTRUM Ryszard Krokosz, Zbigniew 
Batóg, Zuzia i Adrian Krokosz, Łukasz 
Szczepanek.

Wieczorną część biesiady wypełniła 
muzyka w wykonaniu zespołu MAGIC 
TEAM oraz DJ MARCO.

Mariusz Bolon

„BO KRĘCI NAS 
BEZPIECZEŃSTWO”

Pod taka nazwą nasza jednostka OSP Łubnice zrealizowała w okresie wakacyjnym 
grant z przedsięwzięcia NGO dla mieszkańców ogłoszony przez LGD Dorzecze Wisły.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Staszowie przypomina, że paździer-
nik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. 
Rak piersi to najczęstsza choroba nowo-
tworowa wśród kobiet i jeden z czołowych 
zabójców kobiet w Polsce. W początkowym 
okresie nie daje on żadnych objawów, ale 
wcześnie wykryty w zdecydowanej więk-
szości przypadków, pozwala na skuteczne 
leczenie. Z tego powodu tak ważne jest wy-
konywanie badań diagnostycznych - mam-
mografii, USG oraz samobadania piersi.

Mammografia jest badaniem, które 
za pomocą promieni rentgenowskich 
pozwala wykryć raka piersi w jego 
wczesnym stadium rozwoju. W czasie 
badania wykonuje się dwa zdjęcia każ-
dej piersi. Niektóre kobiety odczuwają 
krótko trwające uczucie dyskomfortu 
związane z koniecznością ucisku piersi 
podczas badania. Ucisk jest konieczny, 
żeby uzyskać odpowiednią wiarygod-
ność badania. Zgodnie z Programem 
profilaktyki raka piersi opracowanym 
przez Ministerstwo Zdrowia, bezpłatna 
mammografia jest dedykowana dla 
kobiet w wieku  50-69 lat, wykonana 
raz na 24 miesiące lub co 12 miesięcy 
– u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, któ-
rych członkowie rodziny chorowali na 
raka piersi (matka, siostry lub córki) lub 
występowały u nich mutacje w obrębie 
genów BRCA 1 lub BRCA. Wykonanie 
bezpłatnego badania w  innym prze-
dziale wiekowym wymaga konsultacji 
i skierowania lekarskiego. Konsultacji 
specjalistycznej wymagają wszelkie 
zmiany w piersiach, których wcześniej 
nie było:

- zmianę wielkości i kształtu piersi, 
która nie ustąpiła po miesiączce,

- guzki lub zgrubienia wyczuwalne 
w piersi lub pod pachą,

- zmianę koloru skóry piersi,
- wciąganie skóry piersi,
- pomarszczenie lub łuszczenie skó-

ry piersi.
Mammografię można wykonać w 

stacjonarnych placówkach służby zdro-
wia oraz mobilnych mammobusach 
docierających do różnych miejscowości 
na terenie całego kraju. Harmonogram 
stacjonowania mammobusów na te-
renie województwa świętokrzyskiego 
oraz kontakt do uzyskania informacji i 
rejestracji znajduje się  na stronie:

http://www.nfz-kielce.pl/aktual-
nosci-dla-pacjentow/harmonogram-
-mammobusu/page/3/

Pamiętajmy o samobadaniu piersi. 
Kobiety od 20 roku życia, które mie-
siączkują  powinny wykonywać samo-

badanie piersi raz w 
miesiącu, pomiędzy 5 a 
10 dniem cyklu. Kobie-
ty które nie miesiączku-
ją (ciąża, menopauza) 
powinny wybrać jeden 
dzień w miesiącu na 
samobadanie piersi.

W przypadku raka 
piersi bardzo istotne 
dla zdrowia jest rów-
nież stosowanie profilaktyki pierwotnej 
np. właściwa dieta, zachowana aktyw-
ność fizyczna i inne działania pozwala-
jące zmniejszyć ryzyko zachorowania. 

Ryzyko raka piersi zwiększają:
- wiek – najwięcej zachorowań wy-

stępuje u kobiet po 50 roku życia,
- obciążenie genetyczne – choroby 

w najbliższej rodzinie,
- czynnik hormonalny, np. wczesny 

wiek pierwszej miesiączki lub późna 
menopauza,

- wieloletnie przyjmowanie hormo-

nalnej terapii zastępczej,
- niewłaściwa dieta oraz otyłość,
- niedostateczna aktywność fizycz-

na,
- częste spożywanie alkoholu,
- wcześniejsze choroby piersi.

Źródła:
https://pacjent.gov.pl/program-profi-
laktyczny/profilaktyka-raka-piersi
https://www.gov.pl/web/zdrowie/pro-
gram-profilaktyki-raka-piersi-mammo-
grafia-

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Staszowie
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Wakacyjne wyjazdyw obiektywie



Biesiada strażackaw obiektywie


