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Z URZĘDU...

…. Z SESJI RADY GMINY

Głos zabrała wójt gminy Łubnice – Anna Grajko

Uczestnicy XXI Sesji Rady Gminy Łubnice

Podczas spotkania radni podjęli 
uchwały w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2016 

rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy na lata 2016 – 
2019,

- zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2015 rok,

- udzielenia Wójtowi Gminy absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
za 2015 rok,

- sprzedaży nieruchomości grunto-
wej.
Następnie sprawozdanie z dzia-

łalności w okresie międzysesyjnym 
przedstawiła wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko. Interpelacji i zapytań ze strony 
radnych nie zgłoszono.

Na zakończenie obrad poruszono 
temat oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy i odwodnienia Domu Nauczy-
ciela w Wilkowej. 

Kolejne XX posiedzenie Rady Gmi-
ny odbyło się 22 lipca 2016 roku. Po 
otwarciu sesji przez przewodniczącego 
Rady zatwierdzono proponowany po-
rządek obrad i protokół z obrad po-
przedniej sesji. 

W dalszej części spotkania podjęto 
następujące uchwały w sprawie:
- uchwalenia Regulaminu utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie 
Gminy Łubnice,

- określenia szczegółowego zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów,

- terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

- u s t a l e n i a 
wzoru deklaracji o 
wysokości opłat za 
gospodarowanie 
odpadami komu-
nalnymi składanej 
przez właścicieli 
nieruchomości po-
łożonych na terenie 
Gminy Łubnice.

Następnie przy-
stąpiono do podję-
cia uchwał budże-

towych, co za sprawą remontu drogi w 
Orzelcu Dużym, wywołało szczególną 
dyskusję wśród radnych. Mimo to, pod-
jęto uchwały dotyczące:
- zmian w budżecie gminy na 2016 

rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy na lata 2016 – 
2019.
W dalszej części spotkania wysłu-

chano sprawozdania 
wójta z działalności 
w okresie międzyse-
syjnym. Interpelacji i 
zapytań ze strony rad-
nych nie zgłoszono. 

Następne posie-
dzenie Rady Gminy 
Łubnice odbyło się 26 
sierpnia 2016 roku. 
Otwarcia XXI obrad 
sesji dokonał prze-

W dniu 27 czerwca 2016 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się XIX w ka-
dencji posiedzenie Rady Gminy Łubnice. Sesję otworzył przewodniczący Rady Gminy 
Marian Komasara przedstawiając proponowany porządek obrad, który zatwierdzono 
jednogłośnie, podobnie jak protokół z poprzedniej sesji. 

wodniczący Rady Gminy Marian Ko-
masara, który przywitał radnych oraz 
wszystkich pozostałych przybyłych na 
sesję. Po zatwierdzeniu porządku ob-
rad i przyjęciu protokołu z poprzedniej 
sesji nastąpiło zapoznanie z wyko-
naniem budżetu gminy za I półrocze 
2016 roku.

Po podjęciu uchwał budżetowych, 
informacji na temat swojej pracy w 
okresie między sesjami udzieliła wójt 
gminy Łubnice Anna Grajko.

W związku z wyczerpaniem porząd-
ku obrad, przewodniczący Rady Gminy 
podziękował za udział w sesji i zamknął 
obrady.

26 września 2016 roku podczas 
XXII obrad Rady Gminy podejmując 
uchwały budżetowe, dokonano podzia-
łu nadwyżki z lat ubiegłych. Zatwier-
dzono do realizacji Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Łubnice na 
lata 2016 -2022. 

Szczegółowy protokół z poszcze-
gólnych obrad Rady Gminy Łubnice 
dostępny jest na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Łubni-
ce lub w Biurze Rady Gminy.

Aneta Śmiszek, Henryka Rogala

Wójt Gminy Łubnice informu-
je, że Gmina Łubnice w latach 
2015-2016 realizuje zadanie 
pn. „Opracowanie Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubnice”. Celem niniejszego Planu jest 
ograniczenie niskiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. 

Potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Łubnice (PGN) wynika z niskoemisyjnej polityki unijnej i krajowej, która 
skupia się przede wszystkim na redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwięk-
szeniu efektywności energetycznej oraz wzroście wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. 

Łączny koszt zadania wynosi 25 000,00zł. 
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na podstawie umowy dotacji nr 290/15 
z dnia 04 grudnia 2015r. w kwocie 22 500,00 zł, tj. 90 % wartości kosztów 
kwalifikowanych zadania. 

Środki własne Gminy Łubnice wynoszą 10% wartości kosztów kwalifikowa-
nych zadania, tj. 2 500,00 zł. 

Anna Jarzyna

INFORMACJA
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INWESTYCJE 
NA DROGACH
GMINNYCH

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH

Lp Nazwa zadania Główny cel operacji Koszt realiza-
cji zadania

Wysokość po-
mocy z EFRROW

Udział 
własnyGminy

1 Zmiana nawierzchni drogi 
gminnej nr 342079T Borki - 
Zdzieci od km 0+000 do km 
1+ 160 

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
wraz ze zmianę nawierzchni drogi 
gminnej Borki - Zdzieci

196.009,60 127.266,00 68.743,60

2 Zmiana nawierzchni drogi 
gminnej nr 342035T Przeczów 
Most od km 0+000 do km 1+ 
265

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
wraz ze zmianą nawierzchni drogi 
gminnej Przeczów Most.

259.294,33 167.915,00 91.379,33

3 Zmiana nawierzchni drogi we-
wnętrznej Grabowa - Gościniec 
nr. ewid. 152,98/2,114 od km 
0+000 do km 1+ 310

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
wraz ze zmianą nawierzchni drogi 
wewnętrznej Grabowa Gościniec

328.498,07 212.395,00 116.103,07

4 Przebudowa odcinka drogi 
wewnętrznej nr ewid.653 w m. 
Zalesie od km 0+000 do km 
0+400

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
drogi wewnętrznej Zalesie

102.187,17 66.866,00 35.321,17

5 Przebudowa drogi wewnętrznej 
nr ewid.90/8 Budziska po 
starym wale od km 0+000 do 
km 0+ 500

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
drogi wewnętrznej Budziska po 
starym wale

127.771,17 83.082 44.689,17

6 Przebudowa drogi gminnej nr 
342007T Orzelec Mały Ce-
gielnia od km 0+000 do km 
0+713

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
drogi gminnej Orzelec Mały Ce-
gielnia

180.356,35 116.860 63.496,35

7 Przebudowa drogi gminnej nr 
342009T Łubnice Boiska od km 
0+000 do km 0+ 260

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
drogi gminnej Łubnice Boisko

65.893,07 43.263,00 22.630,07

8 Przebudowa odcinka drogi 
gminnej nr 342083T Grabowa 
- Borki od km 0+000 do km 
0+ 370

Poprawa życia mieszkańców Gmi-
ny Łubnice poprzez przebudowę 
drogi gminnej Grabowa-Borki

54.407,70 35.955,00 18.452,70

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 31 maja 2016r. Gmina Łubnice podpisała umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu pomo-
cy w ramach operacji „„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na zadania:

W dniu 28 lipca br. w Starostwie Powia-
towym w Staszowie umowę na realizację 
inwestycji drogowych podpisali: dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie 
Rafał Suska i Przemysław Prypeć - peł-
nomocnik wykonawcy - spółki TRAKT SA z 
Górek Szczukowskich. 

Przebudowa odcinków dróg powia-
towych realizowana będzie w ramach 
,,Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019”. Łączna wartość wszyst-
kich zadań wynosi 2 mln 790 tys. 637 
zł. W ramach programu zostaną zreali-
zowane następujące inwestycje:
1. gmina Bogoria, droga nr 0780T 

Wola Malkowska – Klimontów na 
odcinku: Jurkowice - Pełczyce - dł. 
995 m,

2. gmina Łubnice, droga nr 0823T 
Łubnice – Budziska w m. Czarzy-
zna – dł. 774 m,

3. gmina Oleśnica, droga nr 0116T 
Pacanów - Grobla w m. Oleśnica – 
dł. 468 m,

4. gmina Połaniec, droga nr 0818T 
Połaniec – Niekurza w m. Łęg, dł. 
995 m,

5. gmina Rytwiany, droga nr 0818T 
Szczeka – Kolonia Szczeka w m. 
Szczeka oraz nr 0836T Rytwiany – 
Łubnice w m. Rytwiany, łączna dłu-

gość 1047 m,
6. gmina Staszów, droga nr 0791T 

Sztombergi – Sulisławie w m. 
Sztombergi – dł. 995 m,

7. gmina Szydłów, droga nr 0828T 
Korytnica – Kurozwęki, w m. Koryt-
nica, dł. 900 m.
Wkład własny Gminy Łubnice- 66 

353, 27 zł, co stanowi 25,5 % wartości 
inwestycji.

Termin zakończenia prac ustalono 
na dzień 25 października 2016 roku.

W dniu 8 września nastąpił odbiór 
drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka- 
Czarzyzna na odcinku Zofiówka- Rejte-
rówka. Wkład własny Gminy Łubnice- 
35 416,20 zł, co stanowi 10% wartości 
inwestycji. 

Aleksandra Stachniak

Barbara Dudek



5NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

ĆWICZENIA 
OBRONNE

Z URZĘDU...

ZMIANY 
NA STANOWISKACH

22 czerwca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbył się uroczysty 
apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku 
komendanta powiatowego PSP w Staszowie. St. bryg. mgr 
inż. Grzegorz Ciepiela zakończył czynną służbę i przeszedł 
na zaopatrzenie emerytalne natomiast na jego stanowisko 
został powołany mł. bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz.

Po złożeniu meldunku o zdaniu i przyjęciu obowiąz-
ków zaproszeni goście przystąpili do okolicznościowych 
przemówień dziękując za długoletnią służbę st. bryg. 
mgr inż. Grzegorzowi Ciepieli, a jego następcy mł. 
bryg. mgr inż. Rafałowi Gajewiczowi gratulacji z okazji 
objęcia stanowiska.

5 października 2016 roku w Komendzie Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się 
uroczystość powołania mł. bryg. mgr inż. Grzegorza 
Rajcy na stanowisko zastępcy komendanta powiatowe-
go PSP w Staszowie z dniem 6 października br.. Akt 
powołania osobiście wręczył świętokrzyski komendant 
wojewódzki PSP bryg. mgr Adam Czajka.

6 października br. w siedzibie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyła się uro-
czysta zmiana służby, podczas której został odczytany 
akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta 
Powiatowego PSP w Staszowie.

Kolejna zmiana nastąpiła w Komendzie Powiato-
wej Policji w Staszowie. Dotychczasowego komendanta 
insp. Tomasza Śliwińskiego zastąpił p.o. komendanta 
Powiatowego Policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski. 
W uroczystościach wzięła udział, dziękując za dotych-
czasową współpracę,  jednocześnie mając nadzieję na 
równie przyjazną i owocną z nowymi komendantami 
służb mundurowych, Anna Grajko wójt gminy Łubnice.

Aleksandra Stachniak

SPOTKANIE 
Z WICEPREMIEREM

W środę, 3 sierpnia do regionu na zaproszenie wojewody 
Agaty Wojtyszek przyjechał wicepremier, minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki.

 Jednym z punktów wizyty w regionie było spotkanie ze 
świętokrzyskimi samorządowcami, które zorganizowano 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Wśród uczestników 
spotkania była obecna Anna Grajko, wójt gminy Łubnice. 
Podczas wizyty wiceszef rządu przedstawił głównie za-
łożenia swojego Planu na rzecz Zrównoważonego Roz-
woju. Zachęcał zebranych do współpracy w układzie 
administracja państwowa-samorząd- biznes. Kiedy 
oddano głos samorządowcom, ci zasypali Mateusza 
Morawieckiego gradem pytań o inwestycje drogowe. 
Według niego dużą szansą na rozwój regionu jest sze-
rokotorowa kolej w kontekście współpracy z Chinami 
oraz Kazachstanem.

Aleksandra Stachniak

W dniu 30 września br., na terenie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie od-
była się gra obronna.

Przeprowadzono ją w ramach powiatowego ćwicze-
nia obronnego pt: „Kierowanie Starostwem Powiato-
wym w Staszowie oraz koordynowanie działań Urzędów 
Gmin podczas podwyższenia gotowości obronnej pań-
stwa czasu kryzysu”.Ćwiczenia, mające na celu spraw-
dzenie gotowości bojowej w przypadku wystąpienia 
ewentualnego zagrożenia, rozpoczęły się w Starostwie 
Powiatowym w Staszowie. Przedstawiciele Starostwa 
na czele ze starostą Michałem Skotnickim i wicestaro-
stą Tomaszem Fąfarą, burmistrzowie i wójtowie wraz 
ze swoimi współpracownikami, a także przedstawiciele 
Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Poli-
cji, Inspektoratów Powiatowych, Nadleśnictwa Staszów 
oraz naczelnicy i kierownicy jednostek organizacyjnych 
powiatu, podczas części teoretycznej, szczegółowo 
omówili stan przygotowania kierowanych przez siebie 
jednostek do ćwiczeń obronnych. 

Gminę Łubnice reprezentowałą p. Elżbieta Nowak. 
Po określeniu zagrożeń i części teretycznej w różnych 
obszarach, zarządzono odprawę decyzyjną i rozpoczę-
to ćwiczenia praktyczne na terenie staszowskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego. W ćwiczeniach udział wzięli 
funkcjonariusze staszowskiej policji, powiatowej straży 
pożarnej, oraz służby medyczne ze staszowskiego szpi-
tala, a także grono pedagogiczne i uczniowie. Zagroże-
nie polegało na prawdopodobnym podłożeniu bomby, 
co wiązało się z szybką ewakuacją uczniów, nauczycieli 
i pracowników szkoły, która trwała niecałe 3 minuty.

Po wykonaniu zadań stwierdzono, iż każda z jed-
nostek biorących udział w powiatowej grze obronnej 
prezentuje wysoki poziom przygotowania, zarówno 
teoretycznego jak i praktycznego do przeciwdziałania 
wszelkiego rodzaju zagrożeniom.

Aleksandra Stachniak
Źródło: www.staszowski.eu
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KALENDARIUM

JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

Z URZĘDU...

22.06 - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Staszowie odbył się uroczysty apel z okazji 
zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku komen-
danta powiatowego PSP w Staszowie. St. bryg. mgr inż. 
Grzegorz Ciepiela zakończył czynną służbę i przeszedł 
na zaopatrzenie emerytalne natomiast na jego stanowi-
sko został powołany mł. bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz. W 
uroczystym apelu wzięła udział wójt gminy Łubnice Anna 
Grajko;

22.07 - w Połańcu odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów Osieka, Połańca i Łubnic z Wojewodą 
Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek. Spotkanie dotyczyło 
zabezpieczenia przed powodzią, omówiono również bie-
żące problemy w/w gmin. W ramach spotkania władze 
samorządowe miały obchód po GDF SUEZ Energia Pol-
ska S.A. zapoznając się z planami elektrowni w najbliższej 
przyszłości;

03.08 - do regionu na zaproszenie wojewody Agaty 
Wojtyszek przyjechał wicepremier, minister rozwoju Mate-
usz Morawiecki. Jednym z punktów wizyty w regionie było 
spotkanie ze świętokrzyskimi samorządowcami, w któym 
uczestniczyła również Anna Grajko wójt gminy Łubnice. 
Podczas spotkania przedstawiono głównie założenia Pla-
nu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju;

08.09 - odbiór drogi powiatowej nr 0824T Zofiów-
ka- Czarzyzna na odcinku Zofiówka- Rejterówka, wkład 
własny Gminy Łubnice- 35 416,20 zł, co stanowi 10% 
wartości inwestycji. W odbierze uczestniczył gospodarz 
gminy Anna Grajko. 

23.09 - uczestictwo Anny Grajko, wójta Gminy Łubni-
ce w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Korytnicy. Kon-
went dotyczył przede wszystkim realizacji PROW, RPO, 
oraz rozwoju szerokopasmowego Internetu.

07.10 - dotychczasowego komendanta Komendy 

Powiatowej Policji w Staszowie insp. Tomasza Śliwińskie-
go zastąpił p.o. komendanta Powiatowego Policji w Sta-
szowie insp. Leszek Dębowski. W uroczystościach wzięła 
udział, dziękując za dotychczasową współpracę,   Anna 
Grajko wójt gminy Łubnice.

Aleksandra Stachniak

Z ŻYCIA GMINY....

W dniu 1 lipca br. mieliśmy okazję 
świętować z naszymi Jubilatami ich 50 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Padło wiele ciepłych słów na temat wspól-
nie przebytej drogi w małżeństwie naszych 
dostojnych Jubilatów.

Elżbieta Nowak kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego oraz Aleksandra 
Stachniak dyrektor Centrum Kultury 
rozpoczęły część oficjalną słowami - 
Nie sposób wyrazić w kilku zdaniach 
naszego uznania i podziękowania dla 
Was, za historię Waszego życia w mał-
żeństwie, dochowanie sobie nawzajem 
wierności małżeńskiej, za trud włożony 
w wychowaniu dzieci, wnuków, wza-
jemnym dzieleniu się miłością, troską i 
radością każdego dnia. Dziś, po upły-
wie 50 lat wspólnej życiowej wędrówki 
znajdujecie się w innej scenerii: zmę-
czeni trudem przebytej drogi, wspierani 
przez Wasze dzieci, wnuki, prawnuki, 
którzy są owocem Waszej miłości i tru-

du, ale i wielkiej satysfakcji i dumy. Do 
życzeń dołączyła również Pani Anna 
Grajko wójt gminy wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy Marianem Koma-

sarą. 
Parom obchodzącym ,,Złote Gody” 

wręczane były medale okolicznościo-
we, które przyznaje Prezydent Rzeczy-

Od lewej: wójt gminy Łubnice – Anna Grajko, starosta staszowski – Michał Skotnicki 
i przewodniczący Rady Gminy – Marian Komasara
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Z ŻYCIA GMINY...

WSPOMNIENIE WAKACJI 
Z DZIAŁAJ LOKALNIE

Uroczyste nadanie odznaczeń

„Złoci Jubilaci” w towarzystwie władz samorządowych

pospolitej Polskiej, doceniając rolę i 
trwałość małżeństwa. Za pięćdziesię-
cioletnie udane pożycie małżeńskie 
zostali odznaczeni: Broda Maria i Jó-
zef, Dąbrowska Zofia i Jan, Furta Ge-
nowefa i Tadeusz, Guca Genowefa i 
Tadeusz, Grenda Zofia i Tadeusz, Kaj-
tek Janina i Marian, Kobos Marianna 
i Jan, Kosatka Zofia i Marian, Kozioł 
Zofia i Edward, Pluta Stanisława i Bog-
dan, Rybak Barbara i Ryszard, Skop 
Helena i Stanisław, Trela Anna i Józef, 
Zielono Janina i Adolf. Odznaczenia 
te w jego imieniu wręczyli przedstawi-
ciele władz gminy Łubnice, wójt Anna 
Grajko  przewodniczący rady Marian 
Komasara oraz starosta staszowski 
Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz 

Fąfara. Uroczystość 
rozpoczął zespół 
estradowo – lu-
dowy Łubnicka 
Nuta. Do życzeń 
dla jubilatów do-
łączono kosze ze 
słodyczami. Chwile 
wzruszeń i wspo-
mnień pobudza-
ły dźwięki dobrze 
znanego wszyst-
kim nowożeńcom 
marsza weselnego 
Mende l s sohna . 
Gratulujemy tak wspaniałego stażu 
małżeńskiego  i życzymy szanownym 
Jubilatom dużo zdrowia, radości z każ-

dego wspólnie przeżytego dnia, pogo-
dy ducha  i kolejnych udanych rocznic.

Mariusz Bolon

W powiecie staszowskim od lipca 
2016 trwa realizacja projektów w ramach 
programu Działaj Lokalnie. Dla kilku grup 
składających się z bardzo aktywnych 
osób okres wakacji był przeznaczony na 
kreatywną pracę. 

Przedstawiamy Państwu dorobek 
ludzi wytrwale rozwijających swoje 
umiejętności i tworzących w swoich 

miejscowościach różnorodne działa-
nia. Będą to w większości ich pierw-
sze osiągnięcia – niech zainspirują 
do działania i realizowania marzeń 
kolejnych mieszkańców naszego re-
gionu.

Wilkowa
Koło Gospodyń Wiejskich z Wil-

kowej w ramach 
projektu "Żwawe 
babki robią cia-
sta, pierogi i sa-
łatki”, wpadło na 
pomysł promo-
wania produktów 
kulinarnych. Naj-
większym osią-
gnięciem Pań było 
ich uczestnictwo 
na Międzynarodo-

wych Targach Agrotravel w Kielcach, 
podczas których przygotowane tra-
dycyjne, wiejskie przekąski cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem wśród 
smakoszy. W drugiej połowie sierp-
nia odbyły się warsztaty kulinarne, a 
przygotowane produkty i dekoracje 
wykorzystano na wystawienie stoiska 
w dniu 21 sierpnia podczas Dożynek 
Gminnych. Panie z KGW występowały 
na tegorocznych dożynkach jako je-
den ze sponsorów, a smaczne i zdro-
we produkty gościły na stołach jako 
poczęstunek dla zaproszonych gości.

Łubnice
O tym, że „Sztuka jednoczy lu-

dzi różnych pokoleń” przekonali się 
mieszkańcy Łubnic. Projekt realizuje 
nieformalna grupa Stowarzyszenie 
Inicjatyw Ludzi Aktywnych. Z wielkim 
rozmachem przeprowadzono plener 
malarski dla młodzieży i osób do-
rosłych oraz warsztaty rzeźbiarskie. 
Zajęcia przyniosły uczestnikom wiele 
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wspaniałych emocji podczas tworze-
nia i odkrywania nowych talentów. 
Efekty ich pracy można było podziwiać 
na wernisażu podczas Jubileuszowej 
V Biesiady Łubnickiej organizowanej 
24 lipca. Na kolejne miesiące przewi-
dziano ciekawe warsztaty teatralne, a 
ich efektem będzie spektakl teatralny 
„Kopciuszek” w wykonaniu członków 
stowarzyszenia.

Wysoki Średnie
W Wysokach Średnich w projekcie 

o nazwie „Pierogowa wioska zaprasza 
– lato z produktem lokalnym” realizo-
wanym przez Stowarzyszenie Nasza 
Gmina Bogoria, gospodynie pro-
mowały regionalne tradycje lokalnej 
społeczności i jej dorobek kulturowy. 
Wśród działań duże zainteresowanie 
wzbudził konkurs kulinarny na naj-
smaczniejsze pierogi „Maryna gotuj 
pierogi edycja 2016“. 3 lipca do świe-
tlicy wiejskiej w ,,pierogowej wiosce’’ 
zjechali pasjonaci pysznych pierogów 
z całego regionu. Czekał na nich sze-
reg atrakcji: warsztaty i rodzinne kon-
kursy kulinarne, wielka degustacja 
pierogowych smaków, a także koncer-
ty muzyki biesiadnej z zespołem Nad-
wiślanie i Diament. Stowarzyszenie 
działa również w zakresie promowa-

nia rękodzieła lu-
dowego oraz twór-
czości lokalnych 
twórców w oprawie 
koncertowej muzy-
ki ludowej.

Niemścice
W Niemścicach 

realizowany jest 
projekt o chwytli-
wej nazwie „Ru-
chliwe Babsztyle“. 
Inicjatywę prozdro-
wotną, stworzoną 

przez Sołtysa i Radę Sołecką, prak-
tycznymi radami dietetycznymi wpiera 
Ewa Maj. Nowe wskazówki uczest-
niczki zajęć wykorzystują już w życiu 
codziennym. Odbyły się także zajęcia 
z nordic walkingu, w których wzięło 
udział spore grono osób. Instruktor 
tej popularnej dyscypliny, Marzena 
Szczypkowska, zapoznała uczestników 
z zasadami prawidłowego chodzenia 
z kijkami, a wspólne spacery gru-
py osób w różnym wieku wzbudzają 
niemałe zainteresowanie. Mieszkań-
cy będą mieli okazję wziąć udział w 
przygotowywanych warsztatach kuli-
narnych.

Podborek
„Lato w piekarniku, na talerzu i w 

słoiku” to przede wszystkim promo-
cja regionalnego rolnictwa, do której 
dąży nieformalna grupa Mieszkańcy 
Podborka, wspierana przez Gminne 
Centrum Kultury w Rytwianach. Zor-
ganizowana została wycieczka do 
hodowli krów u państwa Wołowców, 
gdzie dzieci miały możliwość nakar-
mienia zwierząt. Odbył się także kon-
kurs plastyczny „Nasz warzywniak” 
oraz spotkanie z panią dietetyk, na 
którym dzieci i dorośli wspólnie przy-
rządzali posiłki. Podczas Święta Pomi-

dora odwiedzono warzywniak u pań-
stwa Masów, zrywano pomidory i wraz 
z dziećmi gotowano pyszne leczo, a 
także robiono sałatki. Na Biesiadzie w 
dniu 20 sierpnia w Podborku zjawiło 
się wielu mieszkańców. Wspólne przy-
gotowywania wymagały od nich wie-
le energii oraz pracy, jednak bardzo 
udana impreza sprawiła, że miesz-
kańcy zintegrowali się i dostrzegli war-
tość współdziałania.

Kotuszów
Bractwo Świętego Jakuba przy pa-

rafii w Kotuszowie jest w trakcie reali-
zacji projektu pt. „Nasza Mała Ojczy-
zna częścią wielkiej Europy". Odbyła 
się już wycieczka rowerowa szlakiem 
Małopolskiej drogi św. Jakuba, pod-
czas której uczestnicy pokonali od-
cinek 65 km – od Sandomierza do 
Kotuszowa. W konkursie plastycznym 
pt. „Walory Parafii Kotuszów“ wzięło 
udział wielu najmłodszych artystów, 
a młodzież miała okazję wykazać się 
wiedzą na temat najbliższej okolicy. 
11 września br. odbędzie się piknik 
rodzinny w Kotuszowie.

Pozostałe grupy, które czas wa-
kacji wykorzystały na złapanie wiatru 
w żagle, przedstawimy Państwu już 
wkrótce.

Wszystkie opisane powyżej zaję-
cia, warsztaty oraz imprezy plenerowe 
odbyły się dzięki programowi Działaj 
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności i Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Na terenie powia-
tu staszowskiego program realizuje 
Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszo-
wie, prowadzony przez Fundację Ak-
tywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma. 
W 2016 roku Program wspierają fi-
nansowo Starostwo Powiatowe w Sta-
szowie oraz gminy: Staszów, Rytwiany, 
Bogoria, Łubnice, Połaniec, Szydłów. 

Ewa Szpakowska
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NIEPOKONANE „ZIOMKI” 
ORZELEC DUŻY

Siedem drużyn rywalizowało w Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy 
Łubnice, jaki został zorganizowany przez 
Radę Gminy Łubnice, Centrum Kultury 
w Łubnicach i Stowarzyszenie Inicjatyw 
Ludzi Aktywnych.  Zawody rozegrano 13 
sierpnia br., areną zmagań było boisko 
szkolne przy Publicznym Gimnazjum w 
Łubnicach.

Udział w turnieju wzięły drużyny z 
miejscowości: Łubnice, Orzelec Duży, 
Przeczów, Wilkowa, Słupiec, Szcze-
brzusz i Zalesie. Sędzią turnieju był 
Marcin Reczek.

Celem imprezy była integracja 
społeczeństwa, wdrażanie sportowej 
rywalizacji wśród mieszkańców gminy 
oraz propagowanie zdrowego stylu 
życia poprzez różne formy aktywno-
ści fizycznej. Podczas turnieju można 
było zaobserwować duże zaangażo-
wanie zawodników, co bardzo cieszy-
ło organizatorów.

Ostatecznie zwyciężyła drużyna 
„Ziomki” Orzelec Duży, która w me-
czu finałowym pokonała ekipę „FC” 
Przeczów.

Na zakończenie turnieju odbyło 
się wręczenie pucharu dla najlepszej 
drużyny oraz dyplomów i nagród rze-
czowych dla wszystkich drużyn uczest-
niczących w rozgrywkach. Nagrody 
wręczali Anna Grajko – wójt gminy 
Łubnice, Aleksandra Stachniak – dy-
rektor Centrum Kultury w Łubnicach 
oraz Tomasz Klimczak – radny gminy 
Łubnice.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania za wsparcie finanso-
we i rzeczowe turnieju, które prze-
kazali Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Jacek Legiecki z Budzisk i Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowo-Pro-
dukcyjne Jan Tomasik z Gac Słu-
pieckich. Na zakończenie dnia na 

uczestników czekała kiełbaska z gril-
la. 

Zwycięskiej drużynie gratulujemy 
zdobytego I miejsca, a pozostałym 

zawodnikom dziękujemy za uczest-
nictwo i życzymy powodzenia w kolej-
nych turniejach.

Aneta Śmiszek

Areną zmagań było boisko przy PG w Łubnicach

I miejsce zdobyła drużyna „Ziomki” Orzelec Duży

Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 2016

DOŻYNKI 
POWIATU STASZOWSKIEGO 

Z ŻYCIA GMINY....

W trakcie eucharystii dziękowano 
Bogu za urodzaj, a rolnikom za ich 
pracę i trud. Dalsza część uroczysto-
ści miała miejsce na placu rekreacyj-
nym w Łubnicach, gdzie mieszkań-
ców gminy i przybyłych gości powitali 
wójt gminy Łubnice Anna Grajko i 
przewodniczący Rady Gminy Marian 
Komasara. Następnie starostowie te-
gorocznych dożynek Zofia Gil i Jerzy 
Karwasiński przekazali gospodarzowi 
gminy tradycyjny bochen chleba i bu-
kiet dożynkowy. Ze względu na nieko-
rzystną pogodę komisja konkursowa 
w składzie: przewodniczący Leszek 
Ziółek, członkowie: ks. Krzysztof Se-
rafin, Mariusz Bolon, Jolanta Grygiel 
i Janina Zdziechowska w nieco utrud-
nionych warunkach dokonała oceny 
wieńców przygotowanych przez po-
szczególne sołectwa. Pierwsze miejsce 
w konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy zdobyło sołectwo Grabo-

Tegoroczne obchody święta planów tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą za rol-
ników odprawioną przez ks. proboszcza Krzysztofa Serafina w kościele parafialnym w 
Beszowej. 

I miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy zdobyło sołectwo Grabowa

Zespół „Pacanowianie”
Zgromadzonych powitali wójt gminy Łubnice – Anna Grajko 

i przewodniczący Rady Gminy – Marian Komasara

Wieńce dożynkowe z tegorocznych plonów

wa, które reprezentowali gospodarze 
Marzena Dach i Daniel Głozowski.   

Ci, którzy nie wystraszyli się pogo-
dy, mieli okazję posłuchać i potańczyć 
na sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry przy występach zespołów „Pacano-
wianie” i WIZJA. 

Dożynki stały się również okazją 
do zaprezentowania się Pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kruszyna, któ-
re odwiedziły naszą gminę na zapro-
szenie władz samorządowych.

Wójt Gminy Łubnice, Rada Gminy 
Łubnice i Centrum Kultury w Łubni-
cach serdecznie dziękują za okazałą 
życzliwość i wsparcie przy organiza-
cji tegorocznych dożynek wszystkim 
sponsorom i darczyńcom:
Delikatesy Centrum Ryszard Krokosz,
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 
Solcu - Zdroju Oddział Łubnice, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wilkowej, Iza-
bela i Grzegorz Oleś, Ryszard Bryk, 

Marian Gromny, Monika Michalec, 
Marek Kempa, Włodzimierz Romań-
ski, Stowarzyszenie Inicjatyw Ludzi 
Aktywnych, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łubnicach.

Aneta Śmiszek

W niedzielę 28 sierpnia br. w Szy-
dłowie odbyło się podwójne święto 
plonów Dożynki Powiatowe oraz Święto 
Śliwki. Piękny słoneczny dzień zachęcił 
liczne grono rolników, sadowników, a 
także samorządowców i zaproszonych 
gości do świętowania. 

Uroczystości tradycyjnie roz-
poczęła msza święta, odprawiona 
w kościele pw. św. Władysława w 
Szydłowie. Po zakończonej liturgii 
barwny korowód dożynkowy, na 
czele z mołdawską orkiestrą dętą z 
Dondiuszanów, przemaszerował na 
plac zamkowy. W orszaku masze-
rowały delegacje z poszczególnych 
gmin powiatu staszowskiego, w tym 
także gmina Łubnice, reprezentowa-
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ROLNICY Z GMINY ŁUBNICE 
WYRÓŻNIENI PODCZAS DOŻYNEK 

WOJEWÓDZKICH

Z ŻYCIA GMINY....

Delegacja reprezentująca gminę Łubnice podczas Dożynek Powiatu Staszowskiego

Nagrodę odbierają Państwo Maria i Henryk Polakowie z Czarzyzny

Tegoroczne wojewódzkie święto plo-
nów odbyło się w niedzielę, 4 września 
br. w Końskich. Jedną z najważniej-
szych części obrzędowych dożynek była 
prezentacja wieńców przywiezionych z 
wszystkich powiatów województwa. 

Ziemię staszowską reprezentował 
wieniec z gminy Osiek, wykonany 
przez mieszkańców Turska Wielkie-
go. W ostatecznej ocenie, jaką do-
konało Jury konkursu, wieniec ten 
zajął II miejsce. Zwyciężył wieniec z 
gminy Miedziana Góra, reprezentu-
jący powiat kielecki, a III miejsce za-
jął wieniec z powiatu ostrowieckiego.

Nie był to jedyny miły akcent, 
jaki przedstawiciele ziemi staszow-

na przez wójta gminy Łubnice Annę 
Grajko, przewodniczącego Rady 
Gminy Mariana Komasarę, radnych 
powiatu Jerzego Karwasińskiego i 
Janusza Bąka, radnego gminy Eu-
geniusza Kozła oraz mieszkańców 
sołectwa Grabowa.

Na początku oficjalnej części 
uroczystości tegoroczni starostowie 
Małgorzata Laskowska z Szydłowa i 
Waldemar Ziomek z Orzelca Duże-
go przekazali staroście staszowskie-
mu Michałowi Skotnickiemu bochen 
dożynkowego chleba, a wójtowi 
gminy Szydłów Janowi Klamczyń-
skiemu kosz dorodnych owoców, w 
którym dominowały śliwki. 

Uroczystości dożynkowe były 
także okazją do rozstrzygnięcia 
trzech konkursów. Pierwszy ,,Pięk-
na i bezpieczna zagroda, przyja-
zna środowisku” wygrali państwo 
Maria i Henryk Polakowie z Czarzy-

powędrowała do gminy Osiek, za 
wieniec wykonany przez mieszkań-
ców Turska Wielkiego. II miejsce w 
konkursie przypadło gminie Oleśni-
ca, a III gminie Połaniec. Pozostałe 
gminy zostały uhonorowane wyróż-
nieniami. 

Niemało emocji było także w 
czasie rozstrzygania konkursu na 
najpiękniejsze stoisko sołeckie gmi-
ny Szydłów. Zwyciężyła Wola Żyzna 
przed Szydłowem i Potokiem. 

Jak każdego roku, najlepszych 
rolników ziemi staszowskiej wyróż-
niono medalami honorowymi ,,Za 
zasługi dla rolnictwa”, które otrzy-
mało 15 osób, w tym także sołtys 
Orzelca Dużego Mariusz Banach. 

Wśród gwiazd estrady, jakie wy-
stąpiły w tym dniu na szydłowskiej 
scenie, znalazły się zespoły: THE 
PEARL, YUKA, CAMASUTRA, IRA i 
Siostry Matkowskie. 

Aneta Śmiszek

skiej zaznaczyli na tegorocznym wo-
jewódzkim święcie plonów. Radny i 
członek Zarządu Powiatu w Staszo-
wie Janusz Bąk został odznaczony 
przez wojewodę świętokrzyskiego 
Agatę Wojtyszek Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, państwo Maria i Henryk Po-
lakowie z Czarzyzny w gminie Łub-
nice, zostali wyróżnieni V nagrodą 
w etapie wojewódzkim XVIII edycji 
konkursu ,,Piękna i bezpieczna za-
groda przyjazna środowisku”, a 

Piotr Stolicki, także z gminy Łubnice, 
odebrał dyplom i nagrodę za wy-
różnienie w wojewódzkim konkursie 
na najlepsze gospodarstwo ekolo-
giczne. 

Delegacji powiatu staszowskiego 
na czele ze starostą Michałem Skot-
nickim i wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Markiem Chylą przygrywa-
ła ,,Kapela Nadwiślanie”, a przy-
śpiewywał ,,Zespół Sichowianie”. 

Aneta Śmiszek

zny w gminie Łubnice. Natomiast 
pierwsza nagroda w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
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Z WIZYTĄ 
WE WŁOSKIM LANCIANO

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW 
KARAWANINGU

Z ŻYCIA GMINY....

W dniach 2-5 września 2016 r. do 
Lanciano we Włoszech wybrali się przed-
stawiciele Bractwa Rycerskiego Zamku 
Szydłów z wójtem Janem Klamczyńskim na 
czele oraz Aleksandrą Stachniak - dyrektor 
Centrum Kultury w Łubnicach. Nie mogło 
zabraknąć również wyjątkowo prężnie dzia-
łającego prezesa stowarzyszenia Pawła 
Krakowiaka oraz jego córki Magdaleny Kra-
kowiak. Delegacja wzięła udział w obcho-
dach XXXV Edizione Rievocazione Storica 
dell’investitura del Mastrogiurato.

Głównym celem wyjazdu było jed-
nak potwierdzenie przez Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych "AVITO 
VIVIT HONORE" w ramach którego 
działa Bractwo Rycerskie Zamku Szy-
dłów, przystąpienia do grupy Con-
fédération Européenne des Fêtes et 
Manifestations Historiques zrzeszającej 
miasta i stowarzyszenia zajmujące się 
kultywowaniem tradycji historycznych.

Podczas spotkania w dniu 4 wrze-

śnia 2016 r. prezes stowarzyszenia 
Paweł Krakowiak potwierdził chęć przy-
łączenia się do organizacji. Oficjalne 
przyjęcie nastąpi w połowie paździer-
nika na walnym zebraniu, które od-
będzie się w hiszpańskim mieście San-
tiago de Compostela. W trakcie wizyty 
delegacja została uroczyście przyjęta 
przez burmistrza Lanciano Mario Pu-
pillo. Podczas tego spotkania wójt Jan 
Klamczyński podziękował za zaprosze-
nie, oraz wspomniał, że podczas ostat-
niego Święta Śliwki uczczono minutą 
ciszy ofiary trzęsienia ziemi które pod 
koniec sierpnia nawiedziło środkowe 
Włochy (Lanciano znajduje się niespeł-
na 100 km od epicentrum). Gest ten 
bardzo wzruszył gospodarzy.

Wizyta w Lanciano była wyjątko-

wo udana, a to tak naprawdę dopiero 
początek współpracy. Należy nadmie-
nić, że Bractwo Rycerskie Zamku Szy-
dłów zostało zaproszone do udziału w 
wielkim wydarzeniu rekonstruktorskim, 
które będzie miało miejsce w dniach 
7-8 lipca 2017 roku w Wyszehradzie 
na Węgrzech. To na pewno nie jedy-
ne wydarzenie poza granicami kraju w 
którym weźmiemy udział w przyszłym 
roku. Wielkie podziękowania dla Da-
nilo Merfisi – prezydenta CEFMH, który 
nas zaprosił do Lanciano, a w szcze-
gólności pani Ani Rybickiej – naszej 
opiekunce i tłumaczce, która dbała o 
nas jak tylko mogła. Pięknie dziękuje-
my i do zobaczenia, miejmy nadzieję, 
już wkrótce.

Aleksandra Stachniak

"Warto spotykać w życiu ludzi z pasją. Pa-
sją, która nie tylko inspiruje, ale również po-
maga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele cie-
kawszym doświadczeniem" - Zbigniew Kiełb

Co to jest karawaning i na ile jest 
w Polsce popularny miałam okazję 
przekonać się będąc przez kilka godzin 
obecna na 3 Terenowym Spotkaniu 
Członków Katolickiego Stowarzyszenia 
Karawaningowego ,,Razem w Drodze", 
jaki odbył się w dniach 9-11 września 
2016 w Szydłowie. Coraz więcej fanów 
zyskują samochody z przyczepą i kam-
pery, które wielu nazywa pieszczotliwie 
"domkami na kółkach". Dla kogo jest 
karawaning? Dla tych, którym znudzi-
ły się hotele i pensjonaty, a od urlopu 
oczekują czegoś więcej niż leżenia 
przez dwa tygodnie na tej samej plaży. 
W innych europejskich krajach moda 
na wakacje w kamperze albo w przy-
czepie kempingowej święci trumfy od 
dawna. U nas już nie jest to zjawisko 
raczkujące, ale...szybko zdobywające 
nowych zwolenników. Amatorzy po-
dróżowania przyczepami i kamperami 
są co do jednego całkowicie zgodni, że 

to daje fantastyczne poczucie wolności.
W tym roku do Szydłowa przybyło 

26 załóg (56 osób) z całej Polski. Orga-
nizacją spotkania zajął się ks. Mariusz 
Chmura - wiceprezes KSK ,,Razem w 
Drodze", a jednocześnie prefekt parafii 
w Szydłowie. Po oficjalnym rozpoczęciu 
zlotu  w kościele parafialnym w Szy-
dłowie, grupa zwiedziła najpiękniejsze 
zakątki Szydłowa. 
Wieczorne wspólne 
grillowanie zostało 
poprzedzone po-
święceniem dwóch 
przyczep, które po 
zakupie zadebiuto-
wały na spotkaniu. 
Na wspólnej kola-
cji obecny był wójt 
gminy Szydłów Jan 
Klamczyński. 

W niedzielę za-
łogi uczestniczyły w 
Mszy św. parafial-

nej, po której parafianie mogli zoba-
czyć kampery i przyczepy stojące na 
placu za synagogą. Odbyły się także 
zawody w strzelaniu z łuku. Zlot zakoń-
czył się wspólną kawą wśród urokli-
wych murów Szydłowa. 

Relacja na www.razemwdrodze.
com  

Aleksandra Stachniak



13NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

EDUKACJA

Wyprawa w otchłanie wodne… 
21 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Budzi-

skach zebrali się o godzinie 8.00, aby wyruszyć na długo 
oczekiwaną wycieczkę, do Kompleksu Świętokrzyska Po-
lana w Chrustach koło Kielc, którego główną atrakcja jest  
Oceanarium. Jest to nowo powstały obiekt, wspaniale wy-
posażony, który zachwyca ogromem stworzeń wodnych. 
Znajdują się tu ryby z wód rzek, jezior, mórz i oceanów, 
podzielone według miejsca ich występowania, a także 
zwierzęta wodne, które nie występują już w warunkach 
naturalnych i stanowią prawdziwe rarytasy akwarystyczne.

tarzy w Budziskach. Tam zostaliśmy serdecznie przyjęci 
przez Ojca Piotra i wszystkich pozostałych mieszkańców. 
Gospodarz zaprosił nas do środka i oprowadzanie roz-
począł modlitwą w  kaplicy oraz krótką historią zakonu 
i klasztoru. Następnie mogliśmy obejrzeć cały budynek i 
nacieszyć swoje oczy wspaniałym księgozbiorem, a gdy 
już oczy były nasycone radością, przyszedł czas na nasze 
żołądki. Zostaliśmy bowiem ugoszczeni iście po królew-
sku, począwszy od placków ziemniaczanych, a skończyw-
szy na lodach. Wspaniała pogoda towarzyszyła zabawom 
na powietrzu, smażącym się kiełbaskom i śpiewom przy 
ognisku. Bardzo zadowoleni, trochę niechętnie opuszcza-
liśmy miejsce, które stworzyło dla nas ciepłą, przyjazną 
atmosferę, za co z całego serca dziękujemy. 

W ostatni dzień września natomiast w towarzystwie 
słońca i ciepłego wiatru pomaszerowaliśmy na Żwirownię 
świętować Dzień Chłopaka przy ognisku. Dzięki uprzej-
mości Rady Rodziców mogliśmy delektować się smakiem 
pysznych pieczonych ziemniaków. Dzieci beztrosko spę-
dziły czas  nad wodą. Tym przyjemnym akcentem zakoń-
czyliśmy pierwszy miesiąc nauki w nowym roku szkolnym 
2016/2017.

Anna Nowakowska-GromnyPrzewodnik w ciekawy i przystępny sposób opowiadał 
dzieciom o faunie i florze oceanicznej. Nie mogło zabrak-
nąć też czasu na zakup pamiątek w tamtejszym sklepiku.

Następnie zwartą grupą 
ruszyliśmy do kolejnej atrak-
cji tego kompleksu, jakim 
jest Park Miniatur, gdzie po-
dziwialiśmy regionalne zam-
ki, obiekty obronne oraz za-
bytki sakralne i techniczne. 
Miniatury wyeksponowane 
są na planie zarysu woje-
wództwa świętokrzyskiego 
i są odtworzone z wielką 
precyzją i dbałością o każdy 
szczegół.

Dzieci z zaciekawieniem 
słuchały informacji o zabyt-
kach i podziwiały wszystkie 
historyczne budowle. Kiedy 
udaliśmy się do kolejnej czę-
ści obiektu, Krainy Zabaw, 

dzieci były zachwycone różnorodnością atrakcji i ciekawie 
spędziły tam czas.

Wycieczka była interesująca, absorbująca i wzboga-
ciła dzieci o nowe informacje związane z biotypami po-
szczególnych zbiorników wodnych.  

Anna Pawlik

Nasze piękne okolice…
Słoneczne, ciepłe wrześniowe dni sprzyjały spędzaniu 

czasu na świeżym powietrzu. Postanowiliśmy zatem w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Budziskach urozmaicić za-
jęcia dydaktyczne drobnymi wędrówkami po naszej ma-
lowniczej okolicy.

Pierwsze kroki skierowaliśmy do Klasztoru o. Tryni-
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W świecie książki
W roku szkolnym 2015/16 PSP w Wilkowej przystąpiła 

do realizacji rządowego programu ,,Książki naszych ma-
rzeń”, którego głównym celem było rozwijanie zaintere-
sowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży . Podstawowym warunkiem przystąpienia do 
programu było sporządzenie wniosku  dyrektora szkoły 
do organu prowadzącego oraz zakupienie książek.

W ramach realizowanego programu pani Bożena 
Głogowska- opiekun szkolnej biblioteki, podjęła szereg 
działań. Nawiązała współpracę z bibliotekami publicz-
nymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi  w celu 
konsultowania planowanych zakupów książek, wymiany 
informacji o imprezach promujących czytelnictwo. Nasi 
uczniowie otrzymywali także informacje o godzinach pra-
cy innych bibliotek.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa w programie było 
zorganizowanie co najmniej dwu wydarzeń promujących 
czytelnictwo z udziałem uczniów. W naszej szkole odby-
ło się jesienne spotkanie z poetką Ewą Marią Wojtasik, 
które stało się okazją do zaprezentowania jej twórczości 
oraz bliższego poznania warsztatu pisarskiego. Ponadto 
co roku dzieci starszych klas pod kierunkiem pani Bożeny 
Głogowskiej przygotowują obchody Dnia Książki w naszej 
szkole.  W ubiegłym roku szkolnym Święto Książki stało 
się okazją do zaprezentowania spektaklu zatytułowanego 
„Świat naszych bajek”. Czwartoklasiści znakomicie wcielili 
się w swoje role i aktywnie włączyli się w przygotowanie  
scenografii do przedstawienia, a także barwnych strojów. 
Widowisko zakończyło się wspaniałym tańcem.

Następnym działaniem podjętym przez opiekuna bi-
blioteki było uwzględnienie tematyki wpływu czytania na 
rozwój dzieci podczas zorganizowanego spotkania z ro-
dzicami: „Wpływ czytania na rozwój dzieci – CZYTAM, 
WIĘC JESTEM”.

W ramach programu przez cały rok szkolny były re-
alizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgo-
zbioru biblioteki szkolnej:

Klasa I – koło polonistyczne
Klasa II – koło czytelnicze
Klasa III – „Bajka, która leczy”
Klasa IV – koło czytelnicze
Klasa V – koło czytelnicze

Klasa VI – „Cztery pory roku w lesie”, „Czerwony Kap-
turek – wersja własna”.

Godziny pracy biblioteki dostosowane były do potrzeb 
uczniów. Istniała możliwość wypożyczenia książek na czas 
wakacji i ferii zimowych. Dzieci miały możliwość spędza-
nia wolnego czasu w bibliotece po lekcjach i podczas 
przerw międzylekcyjnych. Kącik czytelniczy był dostępny 
dla uczniów nawet poza godzinami pracy szkolnej biblio-
teki.

Efektem realizacji programu: „Książki naszych ma-
rzeń” był wzrost wypożyczanych książek o 106 pozycji 
w porównaniu z ubiegłymi latami. Stworzono uczniom 
możliwość wpływania na budowę szkolnego księgozbioru 
w oparciu o ich zainteresowania, a także uwzględniono 
potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Największym osią-
gnięciem realizowanego projektu był wzrost aktywności 
czytelniczej uczniów.

Grażyna Żak, Monika Pyrz

Hej ho, hej ho...
Tradycją  stała się już  wędrówka dzieci z oddziału 

przedszkolnego w Wilkowej do Sydzyny. Tym razem od-
była się ona pod koniec czerwca i była miłym akcentem 
na zakończenie roku szkolnego.  Taka wycieczka to praw-
dziwa frajda dla przedszkolaków, którzy spędzają ten 
czas z rodzicami i mogą zaprosić najbliższych do swoje-
go dziecięcego przedszkolnego świata, pełnego kolegów 
i koleżanek oraz wspólnej zabawy. Po długiej wędrówce 
w Świetlicy wiejskiej w Sydzynie na podróżnych czeka 
prawdziwa uczta smakołyków, grillowanie i wiele atrakcji 
przygotowanych przez rodziców, którym  serdecznie dzię-
kujemy za opiekę podczas wyprawy i ogromne zaangażo-
wanie w organizację pobytu w Sydzynie. 

Izabela Nowak
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Rytmiczne  Przedszkolaki

„Gdy dzieci tańczą to jakby
anioł zstępował na ziemię
Gdy dzieci tańczą to jakby
radość kruszyła kamienie

Gdy w tańcu dzieci się śmieją
radośnie w tańcu kołyszą

Ich śmiech jest świata nadzieją
niechaj go wszyscy usłyszą”

                                       M. Grechuta

W czerwcu 2016 r. odbył się IV Przegląd Tanecznych Ze-
społów Przedszkolnych "Rytmiczne Przedszkolaki” zorganizo-
wany przez Publiczne Przedszkole w Połańcu oraz Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu. Wśród licznych grup przedszkol-
nych swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dzieci z 
przedszkola w Wilkowej. „Supełki” zatańczyły do utworu M. 
Grechuty „ Gdy dzieci tańczą”. Głównym celem przeglądu 
była integracja środowisk przedszkolnych, popularyzacja 
różnych form taneczno-ruchowych oraz rozwijanie uzdolnień 
tanecznych dzieci. Przedszkolaki mogły nawzajem podziwiać 
swoje występy i przepiękne stroje. Atmosfera całego wyda-

pociechy na scenie w różnych formach artystycznych. Jako 
pierwsze wystąpiły  dzieci z oddziału przedszkolnego, które 
zaprezentowały współczesną choreografię do walca Marka 
Grechuty „Gdy dzieci tańczą”. Następnie pierwszoklasiści 
zaśpiewali piosenki dla mamy i taty, połączone z pokazem 
umiejętności gimnastycznych. W utworze „Piosenka drew-
nianych  lalek” wystąpiła Zuzanna Brzoza, której towarzy-
szyła grupa drugoklasistów w scence pantomimicznej. Róża 
Buczek z klasy trzeciej wykonała piosenkę „Pięknie żyć”. Jako 
ostatni wystąpił chór szkolny „Legato”, który zrzesza uczniów 
z klas IV-VI, w koncercie pt. „Muzyka łączy pokolenia”. Chó-
rzyści swoimi wykonaniami  przenieśli publiczność w ma-
giczny świat muzyki sprzed lat. Mogliśmy posłuchać piosenki 
„A ja wolę moją mamę” Majki Jeżowskiej oraz „Zostawcie 
nam” Marka Grechuty. Zaprezentowali także kilka współcze-
snych piosenek, takich jak: „Możesz wszystko” zespołu Tabb 
& Sound’N’Grace, „Tęczowy” Natalii Szroeder oraz znany 
wszystkim utwór „Hallelujah”. Po części artystycznej zapro-
szeni goście, dzieci oraz pracownicy naszej szkoły udali się 
na plac przed szkolnym budynkiem, by rozpocząć wspólne 
biesiadowanie przy grillu. Tego dnia upał dał się wszystkim 
we znaki. Panowały ponad trzydziestostopniowe temperatu-
ry, w związku z czym nie udało się zrealizować pomysłu zor-
ganizowania rozgrywek sportowych. Jednak wszyscy spędzili 
ten dzień w doskonałych humorach, na wspólnych poga-
duszkach przy pysznych pieczonych kiełbaskach i smacznych 
lodach.  Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy licznie przy-
byli tego dnia do naszej szkoły, by rodzinnie spędzić czas ze 
swoimi pociechami. Podziękowania należą się także lokal-
nym sponsorom, dzięki którym nasi uczniowie mieli zapew-
niony poczęstunek podczas festynu.

Monika Pyrz

rzenia była niezwykła. Wśród licznej publiczności przejęci 
rodzice mocno trzymali kciuki za swoje pociechy. Publicznym 
występom zawsze towarzyszą wielkie emocje. I choć dzieci z 
chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w tego typu przedsię-
wzięciach, przed wejściem na scenę zawsze pojawia się tre-
ma, troszkę lęku i niepewności, które trzeba pokonać. I tak 
było tym razem. Podczas tańca dało się zauważyć ogromną 
mobilizację i koncentrację w postawie małych tancerzy. Tak 
rodzi się poczucie odpowiedzialności za grupę bo jeśli Pio-
trek pomyli kroki, Karolina nie będzie chciała wyjść na scenę, 
to Michał nie wystąpi w ogóle i powstanie chaos. Dziękuje-
my organizatorom za tę niezwykłą lekcję współdziałania w 
zespole, no i dawkę pozytywnych emocji: radości, zadowo-
lenia, poczucia dumy. Będziemy mile wspominać ten czas.

Izabela Nowak

„A wdzięczność nasza bez granic…”
Rodzinnie w Wilkowej

Jak co roku 23 czerwca 2016 roku odbył się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Wilkowej  festyn rodzinny „Mama, 
Tata i Ja”, podczas którego cała społeczność uczniowska 
wraz ze swoimi rodzinami obchodzi trzy wyjątkowe święta: 
Dzień Mamy, Dzień Taty i Dzień Dziecka. By wyrazić swo-
ją wdzięczność rodzicom za trud wychowania, rodzicielską 
miłość i troskę uczniowie naszej szkoły angażują się w przy-
gotowanie programu dedykowanego wszystkim Mamom i 
Tatom. W tym roku rodzice mieli możliwość zobaczyć swoje 
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Wakacje rozpoczęliśmy „Warsz-
tatami Rodzinnymi, które odbywały 
się w godzinach popołudniowych 
w świetlicach wiejskich : 4 lipca w 
Orzelcu Dużym, 7 lipca w Słupcu, 
2 sierpnia w Beszowej, 5 sierpnia w 
Wilkowej, 8 sierpnia w Centrum Kul-
tury w Łubnicach. To nie były takie 
zwyczajne warsztaty plastyczne, bo 
„ tańcowała igła z nitką, igła pięk-
nie, nitka-brzydko” jak głosi jeden z 
wierszy Jana Brzechwy. I właśnie co 
trzeba zrobić aby bohaterki naszej 
bajki współpracowały ze sobą do-
wiedzieli się uczestnicy warsztatów. 
Przychodziły na nie dzieci wraz ze 
starszym rodzeństwem, z rodzicami 
lub babciami. Podczas 2,5 godzin-
nych zajęć powstawały z pomocą 
dorosłych unikatowe i oryginalne 
przytulanki, które dzieci mogły za-
brać ze sobą do domu. Najważniej-
sza w tych zajęciach była wspólna 
zabawa, spotkanie z rówieśnikami 
i cenny czas spędzony z rodzicami. 
Każde spotkanie odkrywało nowe 
możliwości i talenty drzemiące 
wśród małych i dużych uczestnikach 
warsztatów.

 
5 lipca zorganizowaliśmy rajd 

pieszy „Szlakiem Jagiellońskim”. 
Zbiórka i rozpoczęcie pieszej wę-
drówki miała miejsce w Łubnicach. 
Na starcie pojawiło się ok. 30 
ochotników w tym Gromada Zu-
chowa „ Włóczykije ” prowadzona 
przez komendanta Hufca Staszów 
Sylwestra Gołębiowskiego i druży-
nowego Mariusza Bolona. Wędro-
waliśmy leśnymi drogami, trasa 
przebiegała z Łubnic do Orzelca 
Małego przez Wymysłów do Grabo-
wej czyli „Szlakiem Jagiellońskim” . 
Gościniec Kraków - Lublin - Wilno 
w latach 1386 - 1611 przemierzały 
orszaki królewskie. Był to również 
często uczęszczany szlak kupiecki, 
a także trasa podróży urzędników, 
dyplomatów, rycerzy, duchownych, 
uczonych oraz artystów. Zuchy 
dowiedziały się jaką wielką rolę 
spełnił wówczas ten trakt, bowiem 
odegrał niezastąpiona rolę w inte-

gracji Królestwa Polskiego i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, pełnił 
funkcję europejskiej drogi kulturo-
wej, umożliwiając wymianę między 
Zachodem (cywilizacją łacińską), 
a Wschodem (cywilizacją bizantyj-
ską). Zuchy z uśmiechem na twa-
rzach, pełni werwy i zapału szu-
kały 10 skarbów, które były ukryte 
w miejscach historycznych związa-
nych z tym szlakiem np. ze starą 
cegielnią czy z karczmą. Rozwiązy-
wały zagadki,wykonywały zadania 
zręcznościowe i pokonywały prze-
szkody, które stawały na ich drodze. 
Dziesiąty skarb był najcenniejszy 
bo najsłodszy, był to worek pełen 
lizaków. Dzieci podczas wędrówki 
poznawały różne ciekawostki z hi-
storii naszego regionu. Na mecie 
w Grabowej ugościli nas w swoim 
gospodarstwie państwo Marzena i 
Jacek Dach. Wraz z rodzicami oraz 
członkami Stowarzyszenia Inicja-
tyw Ludzi Aktywnych przygotowali 
dla nas pyszne kiełbaski i pieczony 
chleb. Przebywając na łonie natury, 
słysząc śpiew ptaków, nie czuliśmy 
zmęczenia mimo, że pokonaliśmy 
prawie 10 kilometrową trasę. 

 
6 lipca niecodzienny gość (da-

leki kuzyn Smoka Wawelskiego) 
różowy Smok Novuś odwiedził 
dzieci w Centrum Kultury w Łub-

nicach . Podczas spotkania dzieci 
dowiedziały się, jak mogą zostać 
czytelnikiem biblioteki i jak należy 
szanować książki. Z uwagą wysłu-
chały bajki autorstwa Wiesława 
Drabika pt. „Bajka o Smoku Novu-
siu”, który mieszkał w rzeszowskich 
podziemiach i bardzo lubił czytać. 
Novuś przyniósł pełen koszyk słody-
czy, którymi częstował dzieci, a one 
z radością głaskały go, przytulały, 
bawiły się w kółeczku oraz robiły 
pamiątkowe fotografie. Następ-
nie z ogromnym zapałem układały 
puzzle z jego portretem i wykonały 
bransoletki smoczej przyjaźni. Na 
pożegnanie smok rozpalił ognisko, 
na którym upiekliśmy pyszne kieł-
baski.

Należy wspomnieć, że wesoły 
Smok Novuś swoją nazwę zawdzię-
cza Księgarni Nova , której główna 
siedziba mieści się w Rzeszowie. Z 
najwspanialszym pluszowym smo-
kiem w okolicy dzieci mogły się 
spotkać dzięki współpracy Centrum 
Kultury w Łubnicach z Księgarnią 
Nova ze Staszowa, za co serdecznie 
dziękujemy.

 
8 lipca byliśmy na wycieczce w 

Energetycznym Centrum Nauki w 
Kielcach oraz w kinie Helios na fil-
mie pt.”Bardzo fajny Gigant”. Ener-
getyczne Centrum Nauki w Kielcach 
jest to muzeum przyjazne dzieciom i 
dorosłym, które edukuje i bawi. No-
woczesna,w pełni interaktywna eks-
pozycja od stanowiska do tankowa-
nia pojazdów poprzez podnoszenie 
ciężarów, strzelanie do celu i jazdę 
na rowerku stacjonarnym, aż po 
błogie lenistwo na materacu, który 

„LATO Z QULTURĄ”

Wakacyjna przerwa w nauce dobiegła końca. Pora na podsumowa-
nie akcji „LATO Z QULTURĄ” w ramach, której Centrum Kultury w Łubni-
cach dla wszystkich dzieci przygotowało szeroką ofertę kulturalną. Idea 
była prosta: ma być ciekawie, różnorodnie i aktywnie. 

„Smocze zabawy”
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unosi ciało na morskich falach. Wę-
drując od stanowiska do stanowi-
ska poznawaliśmy źródła energii tj. 
ropę, pierwiastki promieniotwórcze, 
wiatr, wodę oraz zasady działania 
elektrowni i maszyn napędzanych 
tą właśnie energią. W ten sposób 
przekonujemy się ,że pojęcia fizycz-
ne, których przyswajanie sobie w 
szkole było ogromnym wysiłkiem, 
tutaj w praktyce wykorzystywane są 
do dobrej zabawy. Zadania, które 
zwiedzający mają do wykonania 
wymagają siły, precyzji i ducha wal-
ki. Na przykład przepompowanie 
na czas ropy do pojemnika czy pe-
dałowanie na rowerku wymagają 

sporego wysiłku. Chęć zapalenia 
wszystkich żarówek oznaczających 
wykonanie zadania jest ogromna. 
W Energetycznym Centrum Nauki 
nie brakuje również łamigłówek. 
Quiz z pytaniami zadawanymi 
przez dystrybutor paliwa, który nie 
oczekuje od nas odpowiedzi, lecz 
zatankowania odpowiedniej ilości 
paliwa do baku malucha, to jedna 
z zagadek wymagająca myślenia. 
Energetyczne Centrum Nauki to 
nowoczesny plac zabaw, na którym 
nie może być mowy o nudzie. Z tru-
dem opuszczaliśmy to miejsce, ale 
to nie był koniec wrażeń podczas tej 
wycieczki. W kinie Helios czekała 

na nas ekranizacja filmu pt.”Bardzo 
fajny Gigant”. Była to porywająca 
opowieść o małej dziewczynce i ta-
jemniczym olbrzymie, który odkrył 
przed nią cuda i sekrety magicznej 
krainy. Ekranizacja uwielbianej po-
wieści Roalda Dahla, która od dnia 
swej premiery w 1982 roku wciąż 
zachwyca czytelników w każdym 
wieku. Książki Dahla ,do których 
zaliczają się takie tytuły ja k”Char-
lie i fabryka czekolady”,”Kuba i 
ogromna brzoskwinia”,”Matylda-
”oraz „Fantastyczny pan lis”, są 
obecnie dostępne w 58 językach, a 
ich łączny nakład przekroczył 200 
milionów egzemplarzy.

Uczestnicy wycieczki poznali 
wiele nowych rzeczy, uczyli się po-
przez zabawę. Nieskromnie napi-
szę, że byli pod ogromnym wraże-
niem dnia pełnego fantastycznych 
atrakcji.

3 sierpnia pojechaliśmy do Wio-
ski Indiańskiej znajdującej się w 
Zalasowej koło Tarnowa. Wioska 
Indiańska „Fort Wapiti” położona 
jest w malowniczych okolicach Par-
ku Krajobrazowego Pasma Brzanki. 
Po przybyciu zobaczyliśmy urokliwe 
miejsce z pięknym górzystym kra-
jobrazem dookoła. Na niewielkim 
wzgórzu znajdowało się kilka in-
diańskich tipi. Przywitała nas go-
spodyni przebrana w strój indiań-
ski. Oprowadziła nas po wiosce, 
opowiadała o zwyczajach , obrzę-

Efekty warsztatów rodzinnych  w świetlicy wiejskiej w Orzelcu Dużym

Wizyta w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach
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dach i historii Indian. Pokazała nam 
urządzone w starym stylu domostwo 
wyposażone w charakterystyczne 
sprzęty dla Indian : posłanie z bi-
zoniej skóry, siedziska zwane Bac-
krest, skórzane torby, pokrowce, 
sprzęt służący do gotowania, stroje 
męskie i damskie, ale też kolekcję 
broni : maczugi, łuki , tomahawki 
oraz broń palną. Przedmioty domo-
wego użytku Indianie wykonywali ze 
skór zwierzęcych, rogów i tego co 
mogli zdobyć prowadząc życie ko-
czownicze.

Pod czujnym okiem Indianek 
dzieci mogły poznać tajniki strze-
lania z łuku, włóczni i dmuchawki. 
Rozległy teren sprzyjał zabawie. 
Atrakcji było co nie miara. Dzie-
ci próbowały swoich sił pokonując 
indiański tor przeszkód, w rzucie 
lassa na bizonie rogi,w wyścigach 
węży, w grze „poskramianie grze-
chotnika”.Były to konkurencje , któ-
re przygotowywały młodych Indian 
do polowań i rozwijały sprawność 
fizyczną i celność. Pobyt w wiosce 
zakończyliśmy ogniskiem. Wioska 
Indiańska to miejsce, gdzie każ-
dy może poczuć się dzieckiem, na 
chwilę zapomnieć o otaczającym 
nas świecie. Niestety wszystko co 
dobre szybko się kończy. Zmęczeni-
,ale bardzo zadowoleni musieliśmy 
pożegnać się i wracać do domu. 
Dzieciom z wycieczki pozostaną nie 
tylko wspomnienia, ale też orygi-

nalne pamiątki - wisiory indiańskie 
, które same wykonały na warszta-
tach.

4 sierpnia grupa wycieczkowi-
czów wybrała się do Rodzinnego 
Parku Rozrywki w Zatorze. Energy-
landia jest wyjątkowym miejscem, 
w którym każdy znajdzie coś dla 
siebie. Jest to potężny kompleks , w 
którym na ogromnej przestrzeni 26 
hektarów znajduje się blisko 60 róż-
nego rodzaju nowoczesnych i za-
awansowanych urządzeń i atrakcji. 

Atrakcje podzielone są na 3 stre-
fy. Dla najmłodszych jest „ Bajkolan-
dia” dzięki której maluchy przenio-
sły się do krainy najwspanialszych 
bajek korzystając między innymi z 
pięknej wiedeńskiej karuzeli „ Sis-
si ”, mini spływu wodnego „Wyspa 
skarbów ”czy kolejek „Jeep Safarii 
”lub „Krainy Krasnali”. W strefie fa-
milijnej nieco starsze dzieci wraz z 
rodzicami spędzały niezapomnia-
ne chwile na największych w Polsce 
Roller Coasteach „ Energuś ” oraz 
„ Dragan ”, ale także sprawiają-
cych wiele radości atrakcjach wod-
nych, np. pływając łódkami i biorąc 
udział w bitwie wodnej. Ekstremal-
na strefa była prawdziwym rajem 
dla wszystkich entuzjastów wysokiej 
adrenaliny. Największe i najszybsze 
kolejki Mayan Rollercoaster, potęż-
ne wahadło Aztec Swing i Space Bo-
oster- Armagedon. Tylko śmiałko-

wie usiedli na Tsunami i Dropie 40 
metrowej wieży zrzutu, wzięło udział 
w bitwie wodnej na łodziach Splash 
Battle oraz Apocalipto czyli ogrom-
nej ławie , która wprowadzana jest 
w ruch obrotowy po okręgu i wła-
snej osi. Kto poczuł lekkie zmęcze-
nie mógł udać się na odpoczynek 
oraz zregenerować siły korzystając 
z punktów gastronomicznych jedząc 
pyszną rybę, pizzę czy frytki na kil-
ka sposobów. Amatorzy słodkości 
zajadali się naleśnikami prawie ta-
kimi jak u mamy. Piękna pogoda i 
ogrom atrakcji sprawiły , że to był 
wspaniały dzień uśmiechu i dużej 
dawki adrenaliny, a do domu wró-
ciliśmy późnym wieczorem.

 
Podsumowując akcję „LATO Z 

QULTURĄ” można krótko powie-
dzieć, że kto spędził wakacje z Cen-
trum Kultury w Łubnicach ten wie 
, że były pełne radości, ciekawych 
przygód i doświadczeń. Z imprez 
kulturalnych skorzystało blisko 300 
uczestników, a przedział wiekowy 
wahał się w przedziale od 4 do 60 
lat. Wspaniała zabawa, moc prze-
żyć, ekstremalna rozrywka i uśmiech 
na twarzach – tak można podsumo-
wać nasze wakacje. Na pamiątkę 
pozostały nam piękne wspomnienia 
i wyjątkowe zdjęcia. Czekamy z nie-
cierpliwością na kolejne wakacje i 
serdecznie do nas zapraszamy.

Ewa Murdza
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Następnie na scenie zaprezen-
towały się dzieci z sekcji tanecznej 
działającej przy Centrum Kultury w 
Łubnicach, śpiewająca młodzież z te-
renu gminy oraz zespół „Radius” re-
prezentujący Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu.

Dobrą muzykę i świetną zabawę 
zgromadzonej publiczności zapew-
nił także zespół estradowo-ludowy 
„Łubnicka Nuta” działający przy 
Centrum Kultury w Łubnicach, ze-
spół „Happy Folk” z Żor, który brał 
udział w wielu telewizyjnych galach 
piosenki śląskiej. W typowo góralski 
nastrój wprowadził uczestników ze-
spół MILA z Limanowej, składający 
się z sześcioosobowej grupy młodych 
i pełnych zapału ludzi. Gwiazdą wie-
czoru był KORDIAN. Wielkim hitem 
zespołu jest „Dziewczyna z gór”i „Ja 
nie jestem milionerem”. Kordian tak 
naprawdę nazywa się Wacław Cie-
ślik. Jest liderem zespołu z Nowego 
Sącza. Imprezie towarzyszyła wy-
stawa poświęcona 25-leciu istnie-
nia Centrum Kultury w Łubnicach. 
Uczestnicy biesiady mogli podziwiać 
wystawę prac malarskich, autorstwa 
11 artystów malarzy z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego, prezentu-
jących najpiękniejsze zakątki gminy 
Łubnice. Prace powstały podczas 
pleneru malarskiego, jaki odbył się 
na terenie gminy w dniach od 18 
do 24 lipca. Udział w plenerze wzie-
li: Jadwiga Kotlarz, Aniela Posob-
kiewicz, Anna Przewłodzka, Maria 
Skrobacz, Anna Tokarczyk, Monika 

Polak, Andrzej Przewłodzki, Mirosław 
Sadłocha, Jerzy Sadłocha, Mariusz 
Bolon komisarzem był Władysław 
Sadłocha. Osoby te to w większo-
ści członkowie Stowarzyszenia Ar-
tystów Plastyków Świętokrzyskich w 
Kielcach, uczestnicy licznych wystaw 
i plenerów w kraju. Plener został 
zrealizowany ze środków Centrum 
Kultury w Łubnicach oraz w ramach 
dotacji w konkursie grantowym 
„Działaj Lokalnie 2016” Akademii 
Rozwoju Filantropi w Polsce i Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
wojewoda świętokrzyski Agata Woj-
tyszek, starosta staszowski Michał 
Skotnicki oraz wójt gminy Łubnice 
Anna Grajko. Patronat medialny 
objęło: Echo Dnia, Tygodnik Nadwi-
ślański, Radio Kielce i Radio Leliwa. 

Aneta Śmiszek

W niedzielę 24 lipca na placu rekreacyjnym w Łubnicach odbyła się impreza cy-
kliczna Biesiada Łubnicka. O godz. 16.30 oficjalnie imprezę otworzyła wójt gminy Łub-
nice Anna Grajko witając licznie przybyłych gości, po czym głoś zabrali: burmistrz 
miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, dyrektor Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Kielcach Janusz Czyż, Senator RP VII kadencji Mieczysław Gil, starosta staszowski 
Michał Skotnicki oraz poseł na Sejm Anna Krupka i Krzysztof Lipiec.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie sponsorom tegorocznej imprezy, a byli to:
Huta Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka w Grzybowie, Elpologistyka 
Sp. z o.o., Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Staszów, Starostwo Powiatowe w 
Staszowie, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju, Nadwiślański 
Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju Oddział Łubnice, Jerzy Karwasiński – Po-
średnictwo Ubezpieczeniowe, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Od-
dział Tarnobrzeg, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Maria i 
Szczepan Witek, Firma Handlowo-Usługowa Paweł Trela, Delikatesy Centrum 
Ryszard Krokosz, Sklep Wielobranżowy A-Z Małgorzata Stolicka, Supermarket 
HELENA Helena i Jan Suska, Ewa i Janusz Bąk, Zakład Remontowo – Budow-
lany Mieczysław Dudek, F.H.U. „TYGRYS” Danuta Kozioł, Zakład Betoniarski 
– Magdalena Wiśniewska-Pietraszewska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - 
Marian Nowak.

O dobrą muzykę i świetną zabawę zadbał zespół „MILA”

Zespół „Happy Folk”

Wystawa poplenerowa

BIESIADA ŁUBNICKA 
NA GÓRALSKĄ NUTĘ...
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GENEZA 
CENTRUM 
KULTURY 

W ŁUBNICACH
(CZ. 1)

Historia naszej placówki zaczyna 
się o wiele wcześniej, kiedy to przy 
szkole powszechnej mieszczącej się 
w obecnym budynku Centrum za 
sprawą Tekli Wołowiec powstało w 
1946 roku biblioteka, której była 
kierownikiem. Sam budynek szko-
ły powstał prawdopodobnie ok. 
1815 roku, bo wówczas za sprawą 
Jana hr Potockiego została założo-
na Szkoła Początkowa w Łubnicach 
utrzymywana kosztem dziedzica dla 
własnych poddanych. Po wojnie w 
budynku szkoły mieszkały  Panie 
Helena i Jadwiga Bień – nauczyciel-
ki, rodzina Wieczorków, a po nich 
rodzina Ziółków. 

Pani Tekla, ówczesna dyrektorka 
szkoły przekazała bibliotekę w 1955 
roku Janowi Kosterze.

W 1956 r. zastąpiła go Zofia 
Woźniczka, a Jan Kostera został kie-
rownikiem Świetlicy Gromadzkiej w 
Łubnicach.

Warunki nie były najlepsze, ale 
liczył się zapał i chęć działania. 
Początkowo świetlica działała przy 
szkole, do której bardzo szybko 
mieszkańcy Łubnic w czynie społecz-
nym dobudowali w latach pięćdzie-
siątych salę świetlicową ze sceną. 

Obiekt ten powstał w głównej 
mierze w czynie społecznym, choć 
częściowo jego powstanie wspomo-
gły państwowe środki finansowe. 
Miał zapewnić społeczności lokalnej 
możliwość udziału w pracach spo-
łecznych, kulturalnych, być miej-
scem spotkań dla miejscowej lud-
ności oraz straży pożarnej, której 
członkowie byli mocno zaangażo-
wani w budowę sali.

Za pieniądze zarobione na wy-
stawianiu sztuk teatralnych wyko-
nano  między innymi obicie płytami 
lamperii w pomieszczeniach świetli-

cy. Mieszkańcy Łubnic i okolic 
bardzo licznie brali udział w 
działalności świetlicy. Oprócz 
grupy teatralnej działał zespół 
ludowy, oraz zespół taneczny. 
Bardzo często z występami 
zespoły wyjeżdżały poza gra-
nice gminy. W 1955  i 1961 
r. zespół taneczny brał udział 
w Dożynkach Centralnych w 
Warszawie.

W skład zespołu ludowe-
go wchodzili: Jan Kostera – 
akordeon, Bronisław Bolon – 
skrzypce, 

Czesław Zientarski – bębe-
nek, Antoni Gwizdak – klar-
net, saksofon.

Natomiast członkami ze-
społu tanecznego, ( ok. 1955 
r.) byli: Kostera Jan, Gil Wła-
dysław, Kuś Halina, Łodkow-
ska Janina, Łodkowska Teresa, 
Macugowska Irena, Masejada 
Zofia, Przybyl Julian, Kowalik 
Stanisław, Kalita Irena, Kapinos Ma-
ria, Legawiec Jerzy, Król Krystyna, 
Cepil Krzysztof, Niedbuta Tadeusz, 
Juszczyk Zygmunt, Kwaśniak Jan, 
Gut Ryszard, Roguz Piotr, Drąg Ma-
ria.

Skład zespołu tanecznego w la-
tach siedemdziesiątych był już inny, 
następowała naturalna rotacja. Do 
zespołu należeli wówczas: Soba-
la Janina, Janicka Teresa, Gawior 
Janina, Zientarska Wiktoria, Pytko 
Władysław, Buba Maria, Dulęba 
Zofia, Podsiadło Elżbieta, Przybyl 
Julian, Henryk Komasara, Józef Du-
lęba, Urbańska Helena, Sołtyk Gra-
żyna, Karaś Helena, Buba Wiesław, 

Buba Władysława, Legawiec Jerzy, 
Gwóźdź Jerzy, Roguz Krystyna, Ro-
gala Natalia, Macugowska Irena, 
Zieliński Czesław. Widzimy, patrząc 
na listy członków zespołu, że bardzo 
liczna była to grupa. Życie kultural-
ne w tym okresie kwitło. Częste za-
bawy taneczne organizowane przez 
straż, choinki, dożynki i podobne 
imprezy, a przede wszystkim bardzo 
częste próby zespołów scalały śro-
dowisko lokalne.

1 stycznia 1960 r. pracę w bi-
bliotece podjęła pani Zofia Pytko . 
Losy biblioteki były bardziej zawiłe 
niż losy domu kultury. Wielokrotnie 
zmieniała się siedziba biblioteki, 

Centrum Kultury w Łubnicach, jako 
instytucję kultury utworzono na mocy  
Uchwały Rady Gminy z dnia 21 lipca 1991 
roku Nr XI/72/91, w wyniku połączenia 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łubnicach i 
Biblioteki Publicznej w Łubnicach.

Jan Kostera (trzeci z prawej)

Maria Kapinos kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
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najczęściej były to pomieszczenia 
wynajmowane w domach prywat-
nych ( w domu Brodów, Motylów, 
Pytków). Dopiero w 1992r. Biblio-
teka wróciła do budynku Centrum 
Kultury. 

Po oddaniu budynku nowej szko-
ły podstawowej  w 1964 roku świe-
tlica zyskała dwa pomieszczenia; 
byłe klasy lekcyjne. W pozostałej 
części budynek był zamieszkały. W 
latach siedemdziesiątych powstał 
dzieciniec a wkrótce potem przed-
szkole.

1 lutego 1977 roku powstał 
Gminny Ośrodek Kultury w Łubni-
cach, którego dyrektorem została 
Maria Kapinos, a w skład którego 
weszła świetlica wiejska.

Lata siedemdziesiąte nie były cie-
kawe dla naszej gminy. 1 września 
1977 r. gmina została zlikwidowa-
na a  pracownicy kultury przekaza-
ni  naczelnikowi Gminy Połaniec, 
nie tracąc stanowisk pracy. Ten stan 
trwał do 1982 r., kiedy to struktury 
naszej gminy powstają ponownie.

1 lipca 1979 r. GOK zmieniło 
nazwę na Wiejski Domu Kultury w 
Łubnicach. W tym samym roku Jan 
Kostera został odwołany ze stanowi-
ska kierownika świetlicy i zatrudnio-
ny jako instruktor ds amatorskiego 
ruchu artystycznego. Kierownikiem 
placówki była Maria Kapinos.

W 1982 r. Pan Jan zostaje zwol-
niony, zdegradowany  do roli sprzą-
tającego pomieszczenia świetlicy 
wiejskiej  na umowę zlecenie. Po 
krótkim czasie całkowicie pożegnał 
się z pracą w kulturze. Zabrano mu 
to co kochał, co stanowiło sens jego 
życia. Zaszył się w domu, nie chciał 
nawet rozmawiać z ludźmi. Zmarł 
nagle 13 stycznia 1988 r. w wieku 
54 lat.

Od roku 1983 zmieniła się na-
zwa instytucji na Gminny Ośrodek 
Kultury w Łubnicach

Rola domu kultury zaczęła zmie-
niać swoja formę działalności, więk-
szy nacisk położono na sprowadza-
nie zespołów z zewnątrz. Na scenie 
GOK-u w tym okresie występowały 
między innymi Andrusy z Krako-
wa, Zespół Sztuki Cyrkowej MAGIC 
SHOW – ALXENO, Gdańska kape-
la podwórkowa, zespół estradowy 
KAMERTON, itp. Organizowane 
były dni kobiet, choinki, akademie. 
W 1986r. Na deskach sceny domu 
kultury została wystawiona sztuka  
A. Fredry „Zemsta”, którą wspólnie 

z Marią Kapinos przygotowała Ire-
na Dulęba z uczniami szkoły pod-
stawowej w Łubnicach. Stroje do 
przedstawienia pożyczane były z te-
atru w Tarnowie.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury 
działał jeszcze zespół śpiewaczy i 
kapela ludowa, choć już w bardzo 
okrojonym składzie, działał także 
młodzieżowy zespół muzyczny.

Na przełomie lat siedemdziesią-
tych osiemdziesiątych w strukturach 
GOK-u pojawiła się Świetlica Wiej-
ska w Orzelcu Dużym wybudowana 
przez mieszkańców wsi w czynie 
społecznym.

Za sprawą pierwszego wójta 
Gminy Stanisława Rybaka uchwałą 
Rady Gminy zostało powołane 21 
lipca 1991 roku Centrum Kultury 
w Łubnicach. Połączono Gminny 
Ośrodek Kultury wraz z Świetlicą 

Od lewej: Zofia Ligia Janda, Mariusz Bolon, Małgorzata Krzysztofik i Jacek Krzysztofik

II Gminny Konkurs Recytatorski - 1993 r. 

Wiejską w Orzelcu Dużym, z Biblio-
teką Publiczną w Łubnicach i filią 
biblioteki w Słupcu. 

Nowym kierownikiem CK  zosta-
ła Małgorzata Krzysztofik, a Maria 
Kapinos  została instruktorem K-O. 
W następnym roku Maria  Kapinos 
odeszła z pracy, nowym pracowni-
kiem Centrum został Jacek Krzysz-
tofik, początkowo jako instruktor ds. 
amatorskiego ruchu muzycznego, a 
po roku instruktor ds. muzyki w wy-
miarze ½ etatu . 

Działalność Centrum mały-
mi krokami zaczęła się zmieniać, 
Małgorzata Krzysztofik duży nacisk 
położyła na pracę z dziećmi i mło-
dzieżą, nie zapominając o osobach 
starszych.

Zaglądając do kroniki centrum 
można zauważyć, że w tym okresie 
organizowane były nie tylko kon-
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KULTURA

kursy recytatorskie, piosenki, pla-
styczne, ale również dni seniora, 
jubileusze par małżeńskich, cho-
inki. Nawiązaliśmy porozumienie 
ze szkołami i nauczycielami, co 
zaowocowało dobrą współpracą 
między instytucjami. Ruszyły zajęcia 
muzyczne ( nauka gry na instrumen-
tach klawiszowych, gitarze, perku-
sji) prowadzone przez Jacka Krzysz-
tofika, zajęcia wokalne prowadzone 
wspólnie z Małgorzatą Krzysztofik.

W 1993 r. początkowo jako pra-
cownik grupy interwencyjnej z Biu-
ra Pracy w Staszowie, a następnie 
już jako pracownik rozpoczął  pra-
cę  w wymiarze ½ etatu w Centrum 
Kultury Mariusz Bolon jako młodszy 
instruktor ds. amatorskiego ruchu 
artystycznego.

Budynek Centrum nie wyglądał 
najlepiej, pomieszczenia pamięta-
ły jeszcze czasy świetlicy wiejskiej z 
lamperią z płyt pilśniowych, ciężki-
mi storami w oknach i na scenie. 

Pierwszy większy remont sali  z 
wymianą lamperii, zmianą wyglą-
du sceny, pomalowaniem ścian, 
wycyklinowaniem podłogi i zmia-
ną dekoracji wykonali pracownicy 
Mariusz Bolon i Jacek Krzysztofik w 
1993r. 

W 1995r. działał i prezentował 
się podczas wielu imprez młodzie-
żowy zespół muzyczny oraz zespół 
taneczny. Zakupiony został pierwszy 
sprzęt nagłaśniający oraz instru-
menty muzyczne dla zespołu.

Każdy z pracowników Centrum 
miał określone zadania,  Małgo-
rzata  Krzysztofik to śpiew i taniec  
a przede wszystkim prowadzenie 
i scalanie całego Centrum, Jacek 
Krzysztofik to muzyka w całej jej roz-
ciągłości, a Mariusz Bolon to opra-
wa plastyczna konkursów, spektakli 
i innych imprez oraz prowadzenie 
świetlicy. 

W1995 roku Mariusz Bolon 
zorganizował z młodzieżą szkolną 
pierwszą grupę kolędniczą. Miał w 
tym względzie doświadczenie, gdyż 
jako uczeń występował w takiej gru-
pie  prowadzonej przez Jana Koste-
rę. W okresie świątecznym kolędni-
cy odwiedzali domy mieszkańców 
naszej gminy, chętnie zapraszani i 
przyjmowani. 

Bardzo prężnie działała  również 
grupa wokalno – taneczna, w której 
śpiewały i tańczyły między innymi 
Izabela Robak, Sylwia Zając, Moni-
ka Regulska, Anna Moździerz, Aga-

ta Kwiecień, Justyna Bryk, Agniesz-
ka Pasternak i Aneta Śmiszek.

W tym samym roku został wyko-
nany  przez Mariusza Bolona remont 
pomieszczeń biurowo – instruktor-
skich. Zostały zerwane stare lampe-
rie, ściany zostały wyrównane i wyta-
petowane, wymieniono część mebli 
a pozostałe odnowiono. 

W 1997 roku w Centrum Kultury 
organizowany jest po raz pierwszy w 
Łubnicach Rejonowy Konkurs Kolęd i 
Pastorałek. W tym roku Gminę Łub-
nice nawiedziła ogromna powódź, 
pomieszczenia centrum wykorzysta-
no jako magazyn darów jakie napły-
wały dla mieszkańców naszej gminy.

Początki lat 2000 to dla naszej 
placówki sporo sukcesów. W roku 
2000 grupa kolędnicza dostała wy-
różnienie  na przeglądzie grup ko-
lędniczych w Opatowie,a Żyd grany 

przez Tomasza Obarzanka I miejsce. 
Natomiast w 2001 r. na przeglądzie 
w Staszowie grupa zajęła I miejsce. 

W roku 2003 zapoczątkowali-
śmy Gminny Turniej Dzieci i Mło-
dzieży PIĘKNIE ŻYĆ. Był to cykl 
konkursów o tematyce profilaktycz-
nej, promujące zdrowy styl życia 
oraz szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo wśród dzieci i młodzieży. 
Współorganizatorem była Gminna 
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz 
Policja.

Turniej ten odbywał się w po-
szczególnych szkołach naszej gmi-
ny. W 2005 roku powiat staszowski 
a jednocześnie nasze Centrum za-
jęło I miejsce w  województwie za 
pomysł i realizacje projektu „Pięknie 
Żyć”.

Mariusz Bolon, Irena Dulęba
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 „JESIEŃ Z KSIĄŻKĄ”
Kącik książki

Jeśli jesień , to tylko z książką! Na 
długie wieczory przy gorącej herbacie i 
cieple tryskającego z kominka Gminna 
Biblioteka w Łubnicach proponuje wspa-
niałe lektury.

Młodym czytelnikom polecamy 
książki : 

„Aniołki z ulicy Śliwkowej” - Ewy 
Ostrowskiej Aniołki z ulicy Śliwkowej 
to pełna humoru opowieść o rezolut-
nej Fredzi, która z paczką przyjaciół 
przeżywa zwariowane przygody. Jest w 
nich miejsce na wesołą zabawę, peł-
ne niebezpieczeństw perypetie i wielką 
tajemnicę bardzo podejrzanie wyglą-
dających sąsiadów z ulicy Śliwkowej - 
państwa Mroczków. To książka, która 
rozbawi, wzruszy, dostarczając wielu 
wrażeń młodszym jak i starszym czytel-
nikom. 

„Dzieci lampy” - Philipa Kerra. Bliź-
nięta John i Filippa Gaunt, bohatero-
wie popularnego cyklu powieściowe-
go Dzieci Lampy, mają po dwanaście 
lat, ale nie są zwykłymi dziećmi, lecz 
wychowanymi jak istoty ludzkie dżin-
nami, takimi, jakie można spotkać 
w baśniach z Księgi tysiąca i jed-
nej nocy: potrafią znikać, zamieniać 
się w zwierzęta i spełniać życzenia. 
W drugiej książce Philipa Kerra pt.”Dzie-
ci lampy i Królowa Babilonu” bliźnięta 
pakują się w nieliche kłopoty. Filippa, 
która z zapałem gra w dżinnwerso , eg-
zotyczną odmianę gry w kości, zostaje 
niesłusznie oskarżona o oszustwo w 
trakcie zawodów sportowych i zdyskwa-
lifikowana przez władczynię Babilonu 
– Niebieską Dżinniję . W tym samym 
czasie jej brat odkrywa, że skradziono 
grymuar Salomona, księgę, w której 
znajduje się zaklęcie mogące dać zna-
jącemu je magowi władzę nad wszyst-
kimi dżinami… Dla władczyni byłoby 
lepiej, gdyby nikt nie dowiedział się o 
tym, że śmiertelnie groźna formuła po 
prostu wyparowała. Aby udowodnić 
niewinność Filippy i odzyskać niebez-
pieczny grymuar bliźnięta wyruszają do 
Stambułu i Berlina. Nie przypuszczają, 
że ktoś prowadzi je prosto w pułapkę... 
W trzeciej książce zatytułowanej „Dzieci 
Lampy i kobra królewska ”John i Filip-
pa, rodzeństwo zainteresuje się sekre-
tem mrocznego kultu węży i spróbuje 
odnaleźć zaginiony talizman króla ko-
bry...

Dla miłośników świata czarów, ma-

gii i tajemnic mamy : 
”Czarownice z Pirenejów” Luzy Ga-

bas. Brianda de Lubich, jedyna spad-
kobierczyni najpotężniejszego pana 
feudalnego w hrabstwie Orrun, ob-
serwuje, jak po śmierci ojca jej świat 
się rozpada. Pośród szalejącej wokół 
wojny, oskarżona razem z dwudzie-
stoma trzema innymi kobietami o 
uprawianie czarów, ocalenia szukać 
będzie w mężczyźnie – tym jedynym, 
któremu przysięgła wieczną miłość. 
 Historia tej niezłomnej miłości znajdzie 
swój ciąg dalszy wiele wieków później, 
kiedy pewna młoda pani inżynier za-
cznie wracać do przeszłości i zarazem, 
ku własnemu zdziwieniu, szaleńczo za-
kocha się w cudzoziemcu, przybyłym 
w odległe góry, by odbudować stary 
dom, który odziedziczył po przodkach. 
 Dzikie krajobrazy szesnastowiecznego 
francusko - hiszpańskiego pogranicza i 
niedostępne Pireneje stają się tłem dla 
niezwykłej historii o szalonej namiętno-
ści, miłości, która przetrwała wszystko, 
i ludzkiej podłości, która nie cofnie się 
przed niczym. Poznaj historię prawdzi-
wej miłości, która przetrwała wieki.

Wielbicielom wyciskaczy łez poleca-
my bestseller 

Jane Green pt.„Posklejana rodzina”. 
Przez większość dorosłego życia Andi 
szukała odpowiedniego mężczyzny i w 
wieku trzydziestu siedmiu lat wreszcie 
go znalazła. Ethan – rozwodnik z dwie-
ma córkami, Emily i Sophią – jest od-
danym ojcem i jeszcze lepszym mężem. 
Marząca o macierzyństwie i własnym 
dziecku Andi do dziewczynek podcho-
dzi z troską, zrozumieniem i miłością. 
Jednak w oczach dorastającej Emily 
wciąż pozostaje rywalką w staraniach 
o względy ojca. Nastolatka nie cofnie 
się przed niczym, byle zranić macochę, 
złamać, zmusić do odejścia z ich życia. 
 Konflikty narastają, a Andi zaczy-
na wątpić, czy ich posklejana rodzi-
na zdoła się kiedykolwiek dotrzeć i 
czy jej wyobrażenia o rodzinie, mi-
łości i macierzyństwie nie odbie-
gają za bardzo od rzeczywistości. 
Napięcie w domu sięga zenitu, kiedy 
okazuje się, że Emily spodziewa się 
dziecka…

Miłośnikom mocnych wrażeń pro-
ponujemy kryminały : 

„Twardzielka” - Mariusza Zielka.  
Pierwszy kryminał o polskim show-bu-
sinessie. Mocna historia o zepsuciu i 
zbrodni w świecie pełnym kłamstw. 

Sześć dziewczyn: pięć trupów, jed-
na zaginiona. Ktoś brutalnie mor-
duje piękne modelki. Ściągnięta ze 
szpitala psychiatrycznego agentka o 
specyficznej urodzie i poszarpanym 
życiorysie musi wyjaśnić tajemnicę, 
mierząc się także z własną, pełną se-
kretów przeszłością. W świecie okrut-
nych zbrodni, perwersyjnego seksu, 
luksusowej prostytucji, dziwacznych 
wynaturzeń zepsutego show-businessu 
rozegra się gra o najwyższą stawkę. 
 Twardzielka to bezkompromisowy 
thriller, którego akcja ukazuje prawdzi-
we oblicze cynicznego świata wielkich 
pieniędzy, gwiazd, mediów i salonów. 
Mocna lektura, pełna napięcia i dra-
matycznych wydarzeń. 

„Żniwa zła”- Roberta Galbraitha. Ro-
bin Ellacott dostaje przesyłkę, w której z 
przerażeniem odkrywa odciętą kobiecą 
nogę. Jej szef, prywatny detektyw Cor-
moran Strike, zachowuje zimną krew. 
Spotkał już w życiu ludzi zdolnych do 
niewyobrażalnego okrucieństwa. Poli-
cyjne śledztwo skupia się na mężczyź-
nie, w którego winę Srtike wątpi. De-
tektyw i jego asystentka biorą sprawy w 
swoje ręce i zagłębiają się w psychikę 
pozostałych podejrzanych. Czas nagli, 
dochodzi do kolejnych zatrważających 
aktów przemocy…, a morderca wie 
niepokojąco dużo…

„On tylko wie”-Patricka Bauwena. 
Marion Marsh, 35-letnia dzienni-
karka z Paryża, przed piętnastu laty 
przeżyła dramat. Jako studentka 
medycyny zakochała się w starszym 
od niej chirurgu, z którym spędziła 
cudowne chwile. Ale Nathan zagi-
nął w tajemniczych okolicznościach. 
Dziś Marion jest osobą samotną, 
poza pracą spotyka się tylko z oj-
cem oraz przyjaciółką, Korą, a i to 
nieczęsto. Pewnego dnia na Face-
booku znajduje dziwną wiadomość 
- ktoś pyta, czy chce zostać jego 
przyjacielem. Wkrótce tajemniczy 
korespondent porywa jej kota, po-
tem doprowadza do niegroźnego 
wypadku auta, którym kobieta jedzie 
z Korą, a w końcu wysyła jej zdjęcia 
uwięzionego mężczyzny, niejakiego 
Foga, w którym Marion rozpoznaje 
Nathana..

Na półkach w bibliotece czekają 
niezwykli bohaterowie, odległe ta-
jemnicze światy i fascynujące przy-
gody. Dołączcie do zaczytanych.

Ewa Murdza
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CHAŃCZA 2016
OSP

Test z szybkiego reagowania na wo-
dzie: pływanie łódką na czas i wyścigi 
motorówek. W rolach głównych straża-
cy, policjanci i ratownicy. Ponad 300 
zawodników zmierzyło się dziś w Chań-
czy w największej akcji ratowniczej w 
województwie świętokrzyskim. To naj-
lepszy sprawdzian umiejętności nie-
zbędnych w sytuacjach kryzysowych.

Zawodnicy mierzyli się w sze-
ściu konkurencjach, m. in. wyścigu 
łodziami motorowymi, łodziami z 
wiosłami i pontonami z pagaja-
mi. Zawody dla Grup Szybkiego 
Reagowania na Wodzie odbyły się 
po raz 15. Organizatorami byli: 
Wojewoda Świętokrzyski, Państwo-
wa Straż Pożarna, Polski Czerwony 
Krzyż i Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe.

W województwie świętokrzyskim 
działa około 100 jednostek pływa-
jących, gotowych do szybkiej reak-
cji w razie zagrożenia powodzią. 
Są one m. in. we wszystkich jed-
nostkach Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, wpisanych do Kra-
jowego Systemu Ratownictwa.

Na tegoroczną jubileuszową XV 
edycję mistrzostw zgłosiło się 76 
drużyn. Zawody ukończyło 61 dru-
żyn reprezentujących głównie Pań-
stwową i Ochotniczą Straż Pożarną. 
Startowały również drużyny repre-
zentujące Policję, Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe oraz  
Ośrodki Sportu i Rekreacji. Wśród 
startujących zawodników były dru-
żyny kobiece oraz drużyny mie-
szane. W zawodach uczestniczyło 
ponad 240 zawodników. Naszą 

gminę w tym roku re-
prezentowały 3 drużyny: 
OSP Łubnice 1 i 2 oraz 
OSP Słupiec, klasyfiku-
jąc się na 33 miejscu 
OSP Łubnice nr 2,

37 miejscu OSP Słu-
piec i 39 miejscu OSP 
Łubnice nr 1.

Oprócz kołowrotu 
ratowniczego z linką, 
pasa ratowniczego, rzu-
tek rękawowych, które 
wręczone były najlep-
szym drużynom, każda 
drużyna za udział w mi-
strzostwach otrzymała 
boję ratunkową ufundo-
waną przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego. 

Mariusz Bolon
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PORADY

RZUĆ PALENIE!

Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu przypada każdego roku na trzeci 
czwartek listopada, w 2016 jest to 17 li-
stopada.

Ideą tego Dnia jest zwrócenie 
uwagi nie tylko na szkodliwość pa-
lenia tytoniu, ale także zaapelowa-
nie do palaczy o podjęcie decyzji 
mających na celu wyzwolenie się z 
uzależnienia, jakim jest nikotynizm. 

Od wielu lat palenie tytoniu sta-
nowi w na świecie i Polsce poważny 
problem społeczny oraz niesie za 
sobą poważne skutki zdrowotne. 
Osoby palące są narażone na 15 
nowotworów, kilkadziesiat chorób 
kardiologicznych, układu oddecho-
wego i innych narzadów.  Wraz z 
utratą zdrowia, pogarsza się też 
wygląd. Nasz skóra traci elastycz-
ność i jędrność. Palenie przyspiesza 
powstawanie zmarszczek,sprzyja 
pojawianiu się przebarwień i ka-
mienia na zębach, nieświeżego 
oddechu czy żółknięcia palców. Ko-
biety palące w ciąży narażone są 
na zwiększone ryzyko poronienia 
i innych problemów związanych z 
donoszeniem ciąży.

Wyniki badań dotyczące aktual-
nej sytuacji w zakresie palenia ty-
toniu w Polsce, przeprowadzonych 
przez TNS Polska, na zlecenie GIS, 
jednoznacznie wskazują na tenden-
cję spadkową odsetka regularnych 
palaczy - z 31% w 2011 roku do 
24% w 2015 roku oraz na wzrost 
odsetka osób, które nigdy nie pa-
liły. Mimo to w dalszym ciągu ¼  
społeczeństwa nałogowo pali pa-
pierosy. Tylko  35 % palaczy chce 

podjąć próbę porzucenia nałogu. 
Co czwarty Polak przyznaje, że pali 
w obecności dzieci, a co ósmy pali 
w obecności  kobiet w ciąży.

Warto pamiętać, że palacz za-
ciąga się dymem, który zawiera 
4000 związków chemicznych, z 
czego około 40 jest rakotwórczych 
- wszystkie rodzaje papierosów 
(także light oraz slim) są tak samo 
trujące dla organizmu!

Rzucenie palenia zawsze się 
opłaca, obojetnie ile masz lat. Po-
ziom tlenu normalizuje się po 8 
godzinach od rzucenia palenia. 
Spada tempo bicia serca już po 20 
minutach po rzuceniu palenia.

Ryzyko zawału  spada i popra-

Rzucając palenie już dziś:
• łatwiej będzie Ci oddychać, będziesz otrzymywać więcej tle-

nu,
• będziesz mieć więcej energii,
• zmniejszy się ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych i 

częstość kaszlu,
• poprawi się Twoje samopoczucie i poczucie wartości,
• poprawi się Twoja kondycja fizyczna i psychiczna – zwiększy 

się odporność na stres i przeciwności,
• potrawy będą pachniały i smakowały lepiej,
• twoja skóra i paznokcie będą w lepszym stanie, będziesz 

mieć mniej zmarszczek,
• twoje ubranie, włosy i mieszkanie będą pachniały ładniej,
• oszczędzisz pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na 

inne cele.

wia się funkcjonowanie płuc, 2 ty-
godnie do 3 miesięcy po   rzuceniu 
palenia. Zmniejsza się kaszel i za-
nika brak tchu, 1 do 9 miesięcy po 
rzuceniu palenia. Spada o połowę 
ryzyko zachorowania na chorobę 
wieńcową – rok po rzuceniu pale-
nia.

Osoby uzależnione mogą szu-
kać pomocy w specjalistycznych 
placówkach takich jak   

Wojewódzka Specjalistyczna 
Przychodnia Gruźlicy i Chorób 

Płuc Poradnia Profilaktyki 
Uzależnień

Kielce, ul. Jagiellońska 72
Tel. (041) 345 31 44

Porady i pomocy można szukać 
przez Telefoniczną Poradnię Pomo-
cy Palącym, nr. tel. 801108108.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Staszowie



27NOWINY ŁUBNICKIEJ GMINY

Turniej Piłki Nożnej
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Wakacje z Qulturą


