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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim moc najlepszych życzeń.

Niech ten świąteczny czas przyniesie radość, miłość,
spokój i wzajemną życzliwość,

a nowy 2019 rok
obfituje dalszym pasmem sukcesów,

odważnymi marzeniami, mądrymi decyzjami
oraz pomyślnością i niegasnącym optymizmem.

Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno
Zdzisława Zimna – Przewodnicząca Rady Gminy

Pierwsza sesja nowej rady Gminy w Łopusznie



Wójt Gminy Łopuszno irena marcisz odebraŁa certyfikat Gmina 
przyjazna seniorom

już po raz trzeci odbyŁa się WiGilia dla mieszkańcóW W Gnieździskach. orGanizatorami byli radny krzysztof bŁachucki, soŁtys 
michaŁ koWalski oraz stoWarzyszenie aktyWne kobiety Gnieździsk

podczas WiGilii W żŁobku Gminnym WystaWiono jaseŁka W których aktorami byli rodzice WychoWankóW placóWki.  
to byŁo WspaniaŁe WidoWisko.

pani barbara chuda odbiera sWoją kartę z rąk pani ireny marcisz
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łopuszno
Wraz z redakcją oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie 

kwartalnika Wieści Łopuszna, w którym tradycyjnie opisuje-
my najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy. Niewątpli-
wie najważniejszym z nich były wybory samorządowe, które 
odbyły się 21 października w całej Polsce. dziękuję Państwu 
za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie przy urnach wybor-
czych. Był to dla mnie najlepszy sprawdzian, który pokazał jak 
mieszkańcy gminy Łopuszno oceniają moją pracę oraz pra-
cę rady. wraz z 72 % otrzymanych głosów udzieliliście mi 
Państwo ogromnego mandat u zaufania, którego obie-
cuję nie zawieść. Była to pozytywna ocena naszych dotych-
czasowych działań, która jeszcze bardziej motywuje mnie do 
pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Pozytywnie oceniliście 
Państwo również pracę Rady Gminy wybierając 12 dotychcza-
sowych radnych do pełnienia mandatu w nowej kadencji. Jak 
dotychczas, drzwi mojego gabinetu stoją przed mieszkańca-
mi otworem i chętnie wysłucham Państwa uwag i sugestii. 

W szybkim tempie ruszyły prace przy budowie oczysz-
czalni ścieków dla aglomeracji Łopuszno w Eustachowie. 
Cieszy nas fakt, że wykonawca wyłoniony w drodze przetar-
gu okazał się bardzo sumienny i dokłada wszelkich starań an-
gażując w zadanie znaczne zasoby, by inwestycję wykonać 
starannie i w terminach. Na kolejnych stronach opisujemy ak-
tualny stan prac. Przypomnę jedynie, ze to największa i naj-
kosztowniejsza inwestycja jaką Gmina Łopuszno realizuje. Jej 
koszt to ponad 15 milionów zł.

Możemy się pochwalić, że udało nam się zrealizować trud-
ne zadanie polegające na budowie 92 przydomowych 
oczyszczalni ścieków w 16 miejscowościach naszej gmi-
ny. Inwestycja warta ponad 1,5 miliona zł była dofinansowa-
na z PROW kwotą ponad 750 tys. zł. Jej realizacja w znaczący 
sposób poprawia sytuację gminy pod względem zagospoda-
rowania ścieków.

Kontynuujemy inwestycje drogowe. Ukończona została 
inwestycja polegająca na budowie nowego mostu na rze-
ce Czarna Stara w pobliżu miejscowości Skałka Polska wraz 
z położeniem blisko kilometra nawierzchni asfaltowej. 
Na rozpoczęcie prac czeka inwestycja drogowa w Sarbicach, 

gdzie wyremonto-
wany zostanie odci-
nek o długości 1650 
m. Obie wymienio-
ne inwestycje reali-
zujemy wspólnie z 
powiatem partycy-
pując w ich kosz-
tach. Przy drogach 
w Fanisławiczkach 
i Jedlu trwa budo-
wa chodników. Uli-
ca Górki Łopuszań-
skie została częścio-
wo odwodniona po-
przeć ułożenie ko-
rytek betonowych 
oraz krytego kana-
łu odpływowego. 
Inwestycję tą będziemy kontynuować, by docelowo odwod-
nić drogę na całej jej długości.

Dokładamy starań, by jak najszybciej rozpocząć inwestycje 
w odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy. Obec-
nie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy. Na chwilę obecną 
i wstępne zbadanie złożonych ofert jesteśmy pełni optymizmu, 
że tym razem uda się zakończyć procedurę wyłaniając wykonaw-
cę, który sprawnie rozpocznie montaż instalacji.

Miło mi poinformować, że zakończono redagowanie i wy-
drukowano książkę „Łopuszno i okolice na przestrzeni 
dziejów do 2018 roku”. To niezwykle wartościowe dzieło 
dostępne jest do kupienia w Łopuszańskiej bibliotece. Każdy 
Mieszkaniec powinien mieć ją w swojej biblioteczce. Zapra-
szam do zakupu i ciekawej lektury.

Korzystając z okazji pragnę Państwa zaprosić na  wspólne 
powitanie Nowego Roku na rynku Łopuszna. Tradycyjnie za-
dbamy o dobrą zabawę. Zacznijmy ten nowy rok wspólnie.

z wyrazami szacunku
irena marcisz

16 października 2018 roku odbyła się XXXVii/2018 se-
sja rady Gminy w Łopusznie. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz osoby zaproszone. 
Otwarcia obrad sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy 
w Łopusznie Pani Zdzisława Zimna, która powitała zebranych. 
Następnie na podstawie listy obecności radnych stwierdzi-
ła quorum wymagane przy podejmowaniu prawomocnych 
uchwał. Na sekretarza obrad sesji radni zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami wybrali radnego Kazimierza Bernata. W ko-
lejnych punktach radni jednogłośnie przyjęli plan sesji oraz 
protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Przewodnicząca 
rady Gminy p. zdzisława zimna złożyła informację z dzia-
łalności między sesjami. Poinformowała, iż uczestniczyła 

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
w obradach Komisji Rady Gminy oraz w sesji Powiatu Kielec-
kiego. Uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu inwestycji 
polegającej na budowie oczyszczalni ścieków dla aglome-
racji Łopuszno. Przez cały czas współpracowała z pracownika-
mi Urzędu Gminy w celu przygotowania sesji.

wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz złożyła in-
formację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż 
w dniu 20.09.2018r. miała miejsce uroczysta chwila, która za-
pisze się w historii Łopuszna. Po wielu latach starań, w tym po 
blisko 3 latach prac projektowych jako wójt Gminy podpisa-
ła umowę na budowę oczyszczalni ścieków w eustacho-
wie z konsorcjum firm „ADMA” Zakład Remontowo-Budow-
lany ze Staszowa oraz Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”
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z Kielc. Będzie to największa inwestycja w historii całej gmi-
ny w  zakresie gospodarki ściekowej. koszt budowy samej 
oczyszczalni wynosi 14 980 000,00, w tym dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dzięki staraniom Pani Wójt 
zostało zwiększone o 4 mln zł i wynosi obecnie ponad 8,5 mln 
złotych. Zgodnie z założonym harmonogramem prace ruszą 
już lada dzień i potrwają do końca przyszłego roku. Dzięki 
rozpoczynającym się robotom budowlanym oczyszczalnia 
ścieków będzie obsługiwać całą aglomerację Łopuszno, 
w tym miejscowości Łopuszno, Wielebnów i Eustachów. W ra-
mach inwestycji powstanie oczyszczalnia ścieków o przepu-
stowości 600m3/dobę, a także cała infrastruktura towarzyszą-
ca, w tym droga dojazdowa. 5 października odbyło się uro-
czyste „wbicie łopaty” pod oczyszczalnię ścieków. Pani Wójt 
dziękowała wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom, któ-
ry licznie wzięli udział w spotkaniu.  

Pani Wójt poinformowała, iż podpisane zostały umowy 
na realizacje kolejnych projektów unijnych w szkołach. 
Projekty dotyczą wychowania przedszkolnego „Przedszko-
le moich marzeń” i będą realizowane w szkołach w Grabow-
nicy, Gnieździskach i w Łopusznie. Pani Irena Marcisz przy-
pomniała, iż praca oddziałów przedszkolnych na prośbę ro-
dziców została wydłużona do 10 godzin. Fundusze z progra-
mów zostaną przeznaczone między innymi na wyposażenie 
sal, meble, tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne, wy-
posażenie kuchni. W okresie między sesjami dokonano pod-
sumowania projektów unijnych realizowanych w szkole 
w dobrzeszowie. Szkoła wzbogaciła się między innymi o wy-
posażenie kuchni, nowe pomoce dydaktyczne oraz piękny 
i bezpieczny plac zabaw. Pani Wójt wyraziła opinię, iż dzięki 
korzystaniu z projektów unijnych szkoły podnoszą standardy, 
a gmina jest mniej obciążona finansowo.  

Pani Wójt przypomniała, iż Urząd Gminy zorganizował 
spotkanie na temat rządowego programu „Czyste powie-
trze”. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Sportowo-Wypoczyn-
kowym w Łopusznie, a poprowadził je pracownik Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. odbyły się 
wybory do młodzieżowej rady Gminy Łopuszno. Przewod-
niczącym ponownie został wybrany Bartosz nyga, uczeń Ze-
społu Szkół Powiatowych w Łopusznie. Pani Wójt podpisała 
umowę z powiatem na bezpłatną pomoc prawną w 2019 roku. 
Odbyła się narada wójta z sołtysami, na której omawiano: 
inwestycje, sprawy bieżące, wnioski suszowe, pilne potrzeby 
w sołectwach oraz sprawy dotyczące funduszu sołeckiego na 
2019 rok. Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gmi-
ny w Łopusznie. 

28 września 2018 r. dokonano odbiorów 15 przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków w Olszówce. 12 paździer-
nika dokonano ostatnich odbiorów 24 przydomowych biolo-
gicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. w całej gmi-
nie powstały 92 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Cze-
kamy na budowę dwóch dużych, zbiorczych oczyszczalni w 
Lasocinie. dokonano również odbioru placu zabaw i siłow-
ni zewnętrznej w Łopusznie. Inwestycja została dofinanso-
wana z programów ministerialnych z Ministerstwa Sportu.

Pani wójt uczestniczyła w zebraniach sołeckich, któ-
rych tematem było rozdysponowanie funduszy sołeckich na 

2019 rok. Organizowane były wydarzenia kulturalne. Odby-
ła się V konferencja Senioralna w Łopusznie, której tema-
tem przewodnim był zdrowy styl życia i odżywiania. Orga-
nizatorami wydarzenia było „Stowarzyszenie kobiety Ło-
puszna”. Na konferencję gościnie przybyli przedstawienie 
Klubu Seniora w Miedzianej Górze. 30 września Młodzieżowa 
Rada Gminy zorganizowała Dzień Sportu w Ośrodku Sporto-
wo-Wypoczynkowym w Łopusznie, jako podsumowanie ty-
godnia sportu. Pani wójt brała udział w „Gali Samorządo-
wiec województwa Świętokrzyskiego” w Hotelu Kongreso-
wym w Kielcach, podczas której odebrała nagrodzę za za-
jęcie i miejsca w powiecie i iii w województwie w plebi-
scycie na Samorządowca Województwa Świętokrzyskiego. 
6 października Pani Wójt brała udział w „Święcie pieczonego 
ziemniaka” i otwarciu punktu widokowego nad zbiorni-
kiem wodnym w Lasocinie. Ponadto razem z delegacją soł-
tysów uczestniczyła w „zjeździe Sołtysów Powiatu kielec-
kiego” w Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Coroczny 
powiatowy zjazd gromadzi wszystkich sołtysów z dziewięt-
nastu gmin powiatu. 7 października zorganizowano uroczy-
stość 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 23 par z terenu naszej 
gminy. Ponadto Pani Wójt w okresie między sesjami uczestni-
czyła w ślubowaniach pierwszoklasistów w szkołach pod-
stawowych w Gnieździskach, Łopusznie, Dobrzeszowie oraz 
w szkołach filialnych w Grabownicy, Lasocinie i Sarbicach, jak 
również w Powiatowym Zespole Szkół. Uczestniczyła we mszy 
świętej i uroczystościach patriotycznych w Sarbicach. Zło-
żyła podziękowanie dla radnego p. Wiesława Mazura oraz kie-
rownik biblioteki p. Zuzanny Woś za organizację uroczysto-
ści. Brała udział w obchodach dnia nauczyciela, na których 
obecnych było 170 nauczycieli i pracowników oświaty. 22 na-
uczycieli zostało nagrodzonych nagrodą Wójta.

W kolejnych punktach sesji radni jednogłośnie przyjęli na-
stępujące uchwały:
- NR XXXVII/311/2018 w sprawie zmiany wieloletniej progno-

zy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 15 radnych. 

- Nr XXXVII/312/2018 w sprawie dokonania zmian w budże-
cie gminy w 2018 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 
15 radnych. 

- Nr XXXVII/313/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ło-
puszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

- Nr XXXVII/314/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno.  Za przyjęciem 
uchwały głosowało 15 radnych. 

- Nr XXXVII/315/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVII/246/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 
2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy 
Łopuszno na lata 2016 – 2023”.  Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 15 radnych. 

- Nr XXXVII/316/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Łopusz-
no do programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.  Za przyję-
ciem uchwały głosowało 15 radnych. 

W sprawach różnych Przewodnicząca rady Gminy Pani 
zdzisława zimna złożyła podziękowania radnym, pracow-
nikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek, dyrektorom 
szkół, przedstawicielom związków zawodowych za dobrą 
współpracę podczas kończącej się już kadencji Rady Gminy.
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Radny Andrzej Cieślicki w imieniu całej rady podziękował 
Pani zdzisławie zimnej za profesjonalne pełnienie funkcji 
Przewodniczącej Rady Gminy, budowanie przyjaznej atmos-
fery wśród rady i właściwej współpracy z Wójtem. Radni wrę-
czyli Przewodniczącej kwiaty.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani zdzisława zimna w 
imieniu całej rady złożyła wójt Gminy Łopuszno p. irenie 
marcisz serdeczne podziękowania za pełną poświeceń  
i zaangażowania pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. 
Złożyła wyrazy uznania za godne reprezentowanie Gminy Ło-
puszno, odwagę w podejmowaniu ambitnych przedsięwzięć 
oraz skuteczność w działaniu i życzyła dalszych sukcesów w ży-
ciu osobistym i zawodowym. Radni wręczyli Pani Wójt kwiaty 
i okolicznościową statuetkę. 

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podziękowała rad-
nym za współpracę. Życzyła, aby cała rada po wyborach spo-
tkała się na pierwszej sesji w nowej kadencji w tym samym 
składzie. Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz razem z Panią 
Przewodnicząca Zdzisławą Zimną wręczyły radnym pamiątko-
we statuetki.

15 listopada 2018 roku odbyła się nadzwyczajna 
XXXViii/2018 sesja rady Gminy w Łopusznie. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz osoby zaproszone. 
Otwarcia obrad sesji nadzwyczajnej dokonała Przewodniczą-
ca Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisława Zimna, która po-
witała zebranych. Następnie na podstawie listy obecności rad-
nych stwierdziła quorum wymagane przy podejmowaniu pra-
womocnych uchwał. Na sekretarza obrad sesji radni zgodnie 
z  wcześniejszymi ustaleniami wybrali radnego Andrzeja Cie-
ślickiego. W kolejnych punktach radni jednogłośnie przyjęli 
plan sesji oraz protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Prze-
wodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację 
z działalności między sesjami.

W kolejnych punktach sesji radni jednogłośnie przyjęli na-
stępujące uchwały:
- NR XXXVIII/317/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 15 radnych. 

- NR XXXVIII/318/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminu 2018 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 rad-
nych. 

- NR XXXVIII/319/2018 w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla powiatu kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głoso-
wało 15 radnych. 

22 listopada 2018 odbyła się i/2018 sesja rady Gminy 
w Łopusznie. 

Obrady sesji otworzył radny Józef Kozioł zgodnie z art. 20 
ustawy o samorządzie gminnym, który mówi,  że  pierwszą se-
sję nowej Rady Gminy otwiera radny Senior, czyli najstarszy 
wiekiem radny i prowadzi obrady sesji do czasu wyboru Prze-
wodniczącego Rady Gminy. Radny Senior p. Józef Kozioł po po-
witaniu wszystkich obecnych na sali poprosił Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Wyborczej Panią Barbarę Chudą o wręczenie 
nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze oraz o wrę-
czenie nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze, 
co  Pani Barbara Chuda uczyniła. Pogratulowała radnym oraz 

Pani Wójt wygranej w wyborach. Poinformowała, iż Pani Ire-
na Stanisława Marcisz zwyciężyła w pierwszej turze, uzysku-
jąc ponad 72 % głosów. 

Radny Senior poprosił wszystkich o powstanie, a radnych 
poprosił o złożenie ślubowania. Radny Senior odczytał rotę 
ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców”. Najmłodszy z radnych Pan Marcin Kiełbus 
kolejno wyczytywał radnych z listy, a radni mówili „Ślubuję”, 
część radnych dodała słowa: „tak mi dopomóż Bóg”. 

Po złożeniu ślubowania Radny Senior na podstawie listy 
obecności stwierdził, że obrady sesji są prawomocne, gdyż 
uczestniczy w niej 15 radnych i w związku z tym mogą być 
podejmowane prawomocne uchwały. Następnie przyjęto 
porządek obrad do realizacji.

Rada ze swojego składu wyłoniła Komisje Skrutacyjną do 
przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy w składzie :
1. Pan Sławomir Staszczyk,
2. Pan Andrzej Cieślicki,
3. Pan Marcin Sobczyk.
Radny Senior poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na 
Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie. Radny Kazimierz 
Bernat zgłosił p. Zdzisławę Zimną. Pani Zdzisława Zimna wyra-

Pierwszą sesję rady Gminy w kadencji 2018-2023 otworzył i 
Prowadził do momentu wyboru PrzewodnicząceGo radny 
senior - józef kozioł

Po złożeniu ślubowania wójt Przyjęła Gratulacje od 
obecnych na sali radnych i Przybyłych Gości
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ziła zgodę na kandydowanie. Radny Józef Kozioł zgłosił p. Da-
nutę Łukasik. Pani Danuta Łukasik nie wyraziła zgody na kandy-
dowanie. Pan Sławomir Mariusz Staszczyk na Przewodniczące-
go Rady Gminy zgłosił kandydatury p. Krzysztofa Błachuckiego 
oraz p. Józefa Kozła. Obaj nie wyrazili zgody na kandydowanie. 
Więcej kandydatur nie zgłaszano. Komisja Skrutacyjna przygo-
towała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie. Po 
przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Komi-
sji Skrutacyjnej poinformował, iż Przewodniczącym Rady Gmi-
ny została wybrana Zdzisława Mirosława Zimna. „Za” głosowa-
ło 12 radnych, przeciw był 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu. Wobec tego Radny Senior podpisał uchwałę NR I/1/2018 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wyboru Przewodniczące-
go Rady Gminy w Łopusznie. Radny Senior pogratulował wybo-
ru i przekazał prowadzenie obrad sesji.

Obecni na sesji goście zaproszeni wręczyli kwiaty i pogra-
tulowali p. Zdzisławie Zimnej objęcia funkcji Przewodniczące-
go Rady Gminy. 

Pani Zdzisława Zimna przejęła przewodniczenie sesji i po-
prosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy. Pan Andrzej Cieślicki zgłosił p. Krzysztofa Bła-
chuckiego. Pan Błachucki wyraził zgodę. Pani Zofia Kozubek 
zgłosiła p. Kazimierza Bernata. Pan Bernat wyraził zgodę. Pani 
Danuta Łukasik zgłosiła p. Sławomira Staszczyka. Pan Stasz-
czyk nie wyraził zgody. Komisja Skrutacyjna przygotowała 
karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie. W wyni-
ku tajnego głosowania na poszczególnych kandydatów od-
dano następującą liczbę głosów ważnych: Pan Bernat Kazi-
mierz -„za” 10, „przeciw” 3, „wstrzymujących się” 2, Pan Bła-
chucki Krzysztof - „za” 12, „przeciw” 2 „wstrzymujących się” 1. 
Wobec tego Przewodnicząca podpisała uchwałę NR I/2/2018 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wyboru Wiceprzewodni-
czących Rady Gminy w Łopusznie. 

W kolejnym punkcie obrad Pani Irena Marcisz złożyła wo-
bec Rady Gminy ślubowanie o następującej treści: 

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że do-
chowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkań-
ców gminy.” „Ślubuję.” „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie Pani 
Wójt wygłosiła exposé.

Goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy obecni na sesji 
wręczyli kwiaty oraz złożyli życzenia Pani Wójt. 

ewa Sztandera

członkowie młozieżowej rady Gminy również Przybyli na 
Pierwszą sesję i złożyli wójt irenie marcisz Gratulacje z 
okazji PonowneGo wyboru

wójt Gminy wyGłosiła swoje exPose nakreślając Plany 
rozwoju Gminy na najbliższe 5 lat

Podczas inauGuracyjnej sesji rady Gminy wójt i radni zrobili 
sobie wsPólne Pamiątkowe zdjęcie

W 2018 r. Gmina Łopuszno zrealizowała już warunki  umo-
wy na dofinansowanie zadania pn. „realizacja gminnego 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach 
nr umowy 951/18 z 29 09.2018 r.

Realizacja gminnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” 

Składowe dotacji przedstawiają się następująco: środki 
z WFOŚ i GW w Kielcach – 50% kosztów kwalifikowanych za-
dania (14 201,57 zł); środki Gminy Łopuszno – 50 % kosztów 
kwalifikowanych zadania(14 201,57 zł). Udział mieszkańców 
– 0 %

W ramach zadania zutylizowano 109,580 ton odpadów za-
wierających azbest.
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Trwa budowa oczyszczalni ścieków 
Gmina Łopuszno przystąpiła do realizacji największej w hi-

storii gminy inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej. Wy-
konawcą budowy oczyszczali ścieków w Eustachowie jest 
konsorcjum „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian 
Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów. koszt budowy 
oczyszczalni wynosi ponad 15 mln zł, w tym dofinansowa-
nie z regionalnego Programu operacyjnego wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wynosi ponad 
8,5 mln złotych. 

Od blisko miesiąca teren pod planowaną budowę zmienił 
się ogromnie. Dziś nie ma już śladu po leśnej polanie, licznych 
drzewach i zadrzewieniach. Cały teren posiada już drogę do-
jazdową, póki co wykonaną na bogatej podbudowie. Widać 
już zarys dróg wewnętrznych. Co najważniejsze wykonano ro-
boty ziemne pod reaktor biologiczny. Dzięki sprzyjającej au-
rze wykonano także pierwsze prace przy budynku socjalno – 
technicznym, a mianowicie zalano ławy fundamentowe. Wia-
ta osadu także nabiera kształtów. W ostatnich dniach zosta-
ła zazbrojona jej płyta denna. Stopień zaawansowania robót 
budowlanych jest zadowalający. Mamy nadzieję, że pogoda 
będzie dalej nam sprzyjać i nie powstaną żadne utrudnienia 
w realizacji całego przedsięwzięcia proekologicznego.

Nad prawidłowością realizacji inwestycji czuwa zespół in-
spektorów nadzoru posiadających szerokie uprawnienia. Po-
szczególni inspektorzy – branżyści z firmy EKO INWEST z Kielc 
przebywają na terenie inwestycji codziennie, gwarantując 
przy tym jej należyte wykonanie. 

Nowoczesna oczyszczalnia będzie obsługiwać aglomera-
cję Łopuszno. Zgodnie z założonym harmonogramem prace 
nad budową oczyszczalni ścieków w Eustachowie mają być 
ukończone do końca października 2019r. 

Patrycja Jas

W 2018 roku projekt „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste po-
wietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii został zrealizowany w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

W ramach zadania zakupiono: 53 pomoce dydaktyczne, laptop i drukarkę. Oficjalne 
otwarcie, w którym osobiście wzięła udział Pani Wójt Irena Marcisz,  nastąpiło 29 listo-
pada 2018 r.

 Finansowo zadanie przedstawia się następująco: 
Koszt całkowity 29 877,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Kielcach 23 901,60 zł na podstawie umowy dotacji nr 345/18 z 28 czerw-
ca 2018 r, udział środków Gminy Łopuszno 5975,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Gnieździskach jest drugą szkołą, która takie wsparcie uzyskała 
z terenu Gminy Łopuszno.

Celem programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej 
w szkole podstawowej w ramach  przedmiotów przyrodniczo – środowiskowych, a tak-
że integracja, komplementarność działań w zakresie edukacji ekologicznej.

iwona Janik

Kolejna pracownia edukacji ekologicznej 
na terenie Gminy Łopuszno

wójt Gminy oraz Pracownicy urzędu często wizytują Plac 
budowy
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Zadanie zostało zrealizowane! Urządzenia do przydomowego 
oczyszczania ścieków już działają w miejscowościach: Antonie-
lów, Barycz, Ewelinów, Lasocin, Olszówka, Krężołek, Fanisławice 
Przymiarki, Fanisławice Hucisko, Rudniki, Michala Góra, Huta Ja-
błonowa, Naramów, Nowa Skałka, Skałka Polska, Przegrdy.

Zadanie wykonało konsorcjum firm wybrane w procedu-
rze przetargu nieograniczonego: lider Delfin Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Kielcach, partner Ekosystemy Magdalena Gil z siedzi-
bą w Grójcu, reprezentowaną przez Hieronima Wanata. Koszt  
1 449 744,59 zł (brutto).

Zadanie inspektora nadzoru wybranego w procedurze za-
pytania ofertowego realizowała Pracownia Projektowa i Usłu-
gi Remontowo-Budowlane „PIO-SAN” reprezentowana przez 
mgr inż. Piotra Ćwieka. Koszt  21 033,00 zł brutto. Dokumen-
tację projektową i badania geologiczne jeszcze w 2016 r. zre-
alizowano za kwotę 42 545,70 zł brutto.

Łączny koszt inwestycji 1   513 323,29 zł, brutto, z czego 
753 278,00 zł to forma dotacji udzielona przez Samorząd Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, zgodnie 
z umową nr 00023.-65150-UM1300066/17 z dnia 22.06.2017 r. 
w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020.Udział mieszkańców 279 000,00 
zł. Udział środków z budżetu Gminy Łopuszno 481 045,29 zł. 

iwona Janik

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Zadanie zakończone, a urządzenia oddane do użytku

7grudnia bieżącego roku w świetlicy wiejskiej w Snochowi-
cach odbyła się okresowa narada Wójta z sołtysami. Porządek 
narady tradycyjnie przewidywał zapoznanie sołtysów z bie-
żącymi sprawami gminy. Sołtysi dowiedzieli się, na jakim eta-
pie znajdują się realizowane inwestycje, jaki jest stan finansów 
gminy i jakie inicjatywy w najbliższym czasie zostaną rozpo-
częte. Omówiono również stan realizacji funduszu sołeckiego 
w 2018 roku oraz zadania wybrane do realizacji w ramach fun-
duszu sołeckiego na 2019 rok. 

Na zakończenie narady Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Ło-
puszno przypomniała o zbliżających się wyborach sołtysów 
i poprosiła o zaplanowanie spotkań sołeckich. 

ewa Sztandera

Narada Wójta z sołtysami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie i Stowa-
rzyszenie START Łopuszno rozpoczęło dystrybucję żywności 
dla osób najbardziej potrzebujących.

Informujemy, iż osoby korzystające ze wsparcia są zobo-
wiązane do udziału w warsztatach kulinarnych, ekonomicz-
nych i niemarnowania żywności. Jest to warunek do otrzymy-

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
wania pomocy w w/w formie, w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa.

O kolejnym terminie wydawania paczek żywnościowych 
osoby korzystające ze wsparcia będą informowani telefonicz-
nie, jak również poprzez stronę internetową GOPS Łopuszno.

wioleta kramarczuk
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Dla miejscowości z terenu Gminy Łopuszno: Fanisławi-
ce, Fanisławiczki, Gnieździska, ruda zajączkowska, z te-
renu Gminy Piekoszów: Wesoła, Wierna Rzeka, Zajączków 
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz i Wójt Gminy Pie-
koszów Pan Zbigniew Piątek podjęli decyzję o wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji, dla której planowana jest bu-
dowa zbiorczej oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 
m3/dobę.

Zbiorcza oczyszczalnia ścieków w Gnieździskach
Aglomeracja została utworzona jeszcze w 2015 r. w celu  za-

pisania w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych. I_d oczyszczalni – PLSW506, ze wskazanym termi-
nem realizacji 2021 r.

Podczas spotkania Wójtów Łopuszna i Piekoszowa  7 listo-
pada 2018 r. ustalono, że  wyłonienie wykonawcy projektu 
prowadził będzie Urząd Gminy w Piekoszowie, przy podziale 
kosztów po 50 %. Termin to pierwszy  kwartał 2019 r.

iwona Janik

W październiku odbyły się wybory samorządowe. Po raz 
pierwszy wybieraliśmy wójta i radę Gminy na okres 5 lat. 
Wybory samorządowe traktuje się często jak wielkie bada-
nia opinii publicznej, tym bardziej cieszy fakt, iż wójt Gmi-
ny Łopuszno Pani irena marcisz, ubiegająca się po raz dru-
gi o to stanowisko, uzyskała ponad 72 % poparcia co nale-
ży uważać za docenienie jej dotychczasowej pracy na rzecz 
naszej Małej Ojczyzny. Podobnie wyborcy docenili pracę 
rady Gminy wybierając na kolejną kadencję aż 12 radnych 
z poprzedniej kadencji. 

Na radnych wybrano:
Nr okrę-
gu wy-
borcze-
go

Granice okręgu wyborczego Wybrany na rad-
nego

1 Sołectwa: Antonielów,  
Ewelinów, Lasocin

Staszczyk Sławomir 
Mariusz

2 Sołectwa: Krężołek-Przegrody, Sarbi-
ce Pierwsze, Sarbice Drugie Mazur Wiesław

3 Sołectwa: Czałczyn, Józefina,  
Olszówka Woś Mariusz

4 Sołectwa: Jasień, Rudniki Kozubek Zofia

5 Sołectwa: Czartoszowy, Jedle, Ma-
rianów

Sobczyk Marcin  
Józef

6 Sołectwa: Eustachów,  
Grabownica Jarząbek Elżbieta

7 Sołectwo Wielebnów Sochacka Bożena
8 Sołectwo Gnieździska Błachucki Krzysztof
9 Sołectwo Ruda Zajączkowska Bernat Kazimierz
10 Sołectwa: Fanisławice, Fanisławiczki Koziol Józef

11 Sołectwo Snochowice Zimna Zdzisława  
Mirosława

12 Sołectwa: Piotrowiec, Podewsie Łukasik Danuta
13 Sołectwa: Dobrzeszów, Nowek Kiełbus Marcin

14

Część sołectwa Łopuszno, ulice: Gór-
ki Łopuszańskie, Kielecka, Konecka, 
Rynek, Strażacka, Szkolna, Urzędni-
cza, Źródlana, Żwirowa, Kwiatowa

Fras Barbara Ewa

15

Część sołectwa Łopuszno ulice: Gór-
ny Bór, Imielnia, Kasztanowa, Ks. 
Aleksandra Jankowskiego, Leśna, Lu-
dwików, Natalii Żurowskiej-Machało-
wej, Ogrodowa, Polna, Przedborska, 
Spacerowa, Targowa, Włoszczow-
ska, Zakładowa, Jana Zalewskiego, 
Stawowa, Armii Krajowej, Ks. Józefa 
Dzwonka

Cieślicki Andrzej  
Henryk

Wiwat nowy Wójt, wiwat nowa Rada! 
Niech dobrze działają pro publico bono

Za nami pierwsze obrady nowej Rady Gminy w Łopusznie, 
które poprzedziła Msza w intencji nowego samorządu w ko-
ściele parafialnym w Łopusznie. Podczas sesji dopełniono for-
malności, radni oraz wójt odebrali od Pani Barbary Chudej 
Przewodniczącej Gminnej komisji wyborczej zaświadcze-
nia o wyborze, następnie złożyli ślubowanie. Były życzenia 
i podziękowania, ale przede wszystkim wybrano przewod-
niczącego rady gminy, którym ponownie została zdzisła-
wa zimna i zastępców, którymi zostali krzysztof Błachuc-
ki i kazimierz Bernat. Na kolejnej Sesji Rady Gminy radni do-
konali wyboru składu osobowego komisji. Komisje na pierw-
szych posiedzeniach ukonstytuowały składy, wybrano prze-
wodniczących i zastępców. W obecnej kadencji radni będą 
pracować w następujących komisjach:

komisja rewizyjna rady Gminy w Łopusznie 
Cieślicki Andrzej- Przewodniczący 
Sochacka Bożena- za-ca Przewodniczącego
Kozubek Zofia
Jarząbek Elżbieta 
Woś Mariusz

komisja Skarg, wniosków i Petycji rady Gminy w Łopusznie
Fras Barbara - Przewodniczący 
Kozubek Zofia - za-ca Przewodniczącego
Sochacka Bożena
Cieślicki Andrzej
Woś Mariusz

komisja Budżetowa rady Gminy w Łopusznie
Staszczyk Sławomir - Przewodniczący
Sobczyk Marcin - za-ca Przewodniczącego
Fras Barbara 
Zimna Zdzisława
Kozioł Józef

komisja Samorządowa rady Gminy w Łopusznie
Łukasik Danuta -  Przewodniczący
Mazur Wiesław - za-ca Przewodniczącego
Bernat Kazimierz
Błachucki Krzysztof
Kiełbus Marcin.

 
ewa Sztandera
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Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na budo-
wie mostu na rzece Czarna Stara w ciągu drogi powiato-
wej nr 0403T Jasień-Antonielów w miejscowości Skałka Polska 
wraz z remontem blisko kilometrowego odcinka jezdni. Oko-
liczni mieszkańcy uskarżali się na niewygodny i niebezpiecz-
ny przejazd przez stary drewniany most. Dodatkowo tym szla-
kiem komunikacyjnym dowożone były dzieci do szkół. Wobec 
powyższego wójt Gminy Łopuszno razem z radnymi za-
biegali o budowę nowego mostu i remont drogi. Starania 
przyniosły oczekiwane efekty. Koszt inwestycji to około 940 
tys. zł. Gmina wyłożyła na realizację zadania 350 tys. zł. Pozo-
stałą część stanowiły środki powiatu kieleckiego oraz środki 
ministerialne.

Na rozpoczęcie prac czeka kolejna inwestycja drogowa. 
Chodzi o odcinek jezdni w Sarbicach mierzący około 1650 
m. Jest to kolejna inwestycja realizowana wspólnie z powia-
tem kieleckim. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych „FART” a jego koszt wyniósł blisko 350 tys. zł. Gmi-
na wesprze inwestycję kwotą 100 tys. zł.

W miejscowościach Fanisławiczki i Jedle trwają inwesty-
cje polegające na budowie chodników. Obie realizowane 
są w ramach funduszu sołeckiego oraz środków budżetu gmi-
ny. w Fanisławiczkach powstanie chodnik o długości około 
475 m. Jego koszt to ponad 160 tys. zł. Chodnik budowany 
w Jedlu będzie miał 144 m. długości a jego koszt wyniesie 

Nowe pracownie komputerowe dla szkół  
w Grabownicy oraz w Gnieździskach

Gmina Łopuszno przystąpiła do projektu partnerskie-
go pn. „Szkolne Pracownie informatyczne województwa 
Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”), w którym partne-
rem wiodącym jest województwo Świętokrzyskie. Projekt 
jest realizowany w ramach regionalnego Programu ope-
racyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, oś priorytetowa VII Sprawne Usługi publiczne działa-
nie 7.4 rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

 16 listopada 2018 r. w budynku Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach zostały  wręczone 
przedstawicielom samorządów umowy o partnerstwie dot. 
realizacji w/w projektu.  W ramach projektu w Gminie Ło-
puszno  zostaną doposażone pracownie komputerowe w  ze-
stawy komputerowe z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem 
operacyjnym, pakietem biurowym i  oprogramowaniem an-
tywirusowym.  Dofinasowaniem objęta jest  Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła ii w Łopusznie, filia w Grabownicy, 
gdzie zostanie doposażona pracownia komputerowa w 11 
stanowisk komputerowych oraz Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach - doposażenie 25 
stanowisk komputerowych. W każdej z w/w szkół jedno sta-
nowisko komputerowe będzie przeznaczone dla nauczycie-
la. Koszt całkowity projektu partnerskiego to  117.956,00 zł, 
z czego wkład własny Gminy Łopuszno stanowi 29.489,00 zł, 
natomiast dofinasowanie unijne wyniesie 88.467,00 zł.

e.o.

Kolejne inwestycje drogowe

blisko 50 tys. zł. Obie inwestycje jeśli warunki atmosferyczne 
pozwolą zostaną zrealizowane do końca roku. 

W stolicy gminy na ul. Górki Łopuszańskie wykonano 
odwodnienie drogi. Część wykonanego odwodnienia to ko-
rytka betonowe a w części jest to kryty kanał. Łączna długość 
wykonanego kanału to 300 m. Zadanie realizowane było ze 
środków funduszu sołeckiego oraz środków własnych gminy. 
Jego koszt wyniósł blisko 77 tys. zł. W chwili obecnej zleco-
no wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie od-
wodnienia pozostałej części ul. Górki Łopuszańskie. Prace roz-
poczną się z chwilą otrzymania wszystkich wymaganych po-
zwoleń.

redakcja
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W październiku bieżącego roku w Gminie Łopuszno zo-
stały zakończone zadania realizowane w ramach konkursu 
,,odnowa wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok’’ dofinansowa-
ne ze środków Samorządu województwa Świętokrzyskie-
go. Wsparciem finansowym zostały objęte propozycje projek-
tów zgłoszone przez Stowarzyszenie Ludowy zespół Spor-
towy Lasocin oraz Stowarzyszenie ,,nasze Czartoszowy’’, 
polegające na:

1. ,,wykonanie punku widokowego na zbiorniku wod-
nym w miejscowości Lasocin’’

Zadanie polegało na wykonaniu drewnianego pomostu 
w kształcie litery ,,L’’ na zbiorniku wodnym w Lasocinie. Pro-
jekt pozytywnie wpłynął na estetykę miejsca rekreacji oraz sta-
nowi dodatkową atrakcję dla mieszkańców Lasocina  i osób od-
wiedzających sołectwo. Koszt projektu wyniósł 25.000,00 zł. 

2. ,,zakup, dostawa i montaż placu zabaw w miejscowo-
ści Czartoszowy’’  

Realizacja projektu polegała na zakupie elementów pla-
cu zabaw: huśtawka, wagowa, huśtawka wahadłowa, bujak 
– konik, bujak – koniczyna, piaskownica, karuzela tarczowa  
z siedziskiem, zestaw zabawowy wraz z elementami dodatko-

,,Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok’’ w Gminie Łopuszno

Punkt widokowy  na zbiorniku wodnym w lasocinie

wymi: ławka drewniana, kosz na śmieci, tablica regulaminowa. 
Wykonany plac zabaw umożliwił najmłodszym mieszkańcom 
sołectwa Czartoszowy bezpieczne i komfortowe spędzanie 
wolnego czasu. Wartość wykonania zadania 25.830,00 zł

e.o.

Gmina Łopuszno zakończyła realizację zadań w sołectwie 
Gnieździska, ruda zajączkowska i Czałczyn w ramach kon-
kursu ,,Program dla Sołectw’’, organizowanego przez Po-
wiat kielecki. W ramach udzielonej dotacji zostały  zrealizo-
wane w sołectwach następujące zadania:

1. ,,zakup strojów ludowych dla koła Gospodyń wiej-
skich w Gnieździskach’’.

Zadanie polegało na zakupie 15 kompletów strojów  dla 
koła Gospodyń wiejskich w Gnieździskach. Realizacja pro-
jektu umożliwiła członkom Koła Gospodyń promocję sołec-
twa Gnieździska oraz Gminy Łopuszno  w uroczystościach 

,,Program dla sołectw’’ w Gnieździskach,  
Rudzie Zajączkowskiej oraz Czałczynie 

gminnych, powiatowych, wojewódzkich, występach oraz spo-
tkaniach. Koszt realizacji projektu to 4.995,00 zł.

2. ,,zagospodarowanie infrastruktury towarzyszącej 
przy boisku wiejskim w rudzie zajączkowskiej’’.

W ramach projektu wykonano prace  wewnątrz wiaty usy-
tuowanej przy boisku w rudzie zajączkowskiej polegające 
na utwardzeniu podłoża kostką betonową.  Zadanie pozytyw-
nie wpłynęło na estetykę i komfort oraz atrakcyjność miejsca. 
Wartość wykonanych prac to 5.000,00 zł.
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W Łopusznie naprzeciwko bloku mieszkalnego przy ul. 
Strażackiej powstała otwarta Strefa aktywności, wyko-
nana w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 
Sportowo-rekreacyjnej o Charakterze wielopokolenio-
wym - otwarte Strefy aktywności (oSa) edycja 2018. Gmi-
na Łopuszno pozyskała dofinasowanie rządowe udzielone 
przez ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
rozwoju kultury Fizycznej (FrkF) w kwocie 25.000,00 zł. 

Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Łopuszno
Zadanie obejmowało wykonanie siłowni plenerowej, 

strefy relaksu, placu zbaw wraz z ogrodzeniem. Utworzo-
na otwarta Strefa aktywności umożliwi mieszkańcom Ło-
puszna w różnym przedziale wiekowym spędzanie czasu wol-
nego w sposób aktywny oraz będzie miejscem wypoczynku 
i relaksu. Całkowity koszt wykonania zadania to 52.890,00 zł.

e.o.

3. ,,doposażenie świetlicy wiejskiej’’ w Czałczynie
Realizacja zadania polegała na zakupie niezbędnego wy-

posażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Czałczynie. 
Zakupione doposażenie umożliwi mieszkańcom sołectwa or-
ganizowanie różnego typu imprez okolicznościowych oraz 
przeprowadzenia wydarzeń kulturalnych i społecznych, któ-
re przyczynią się do integracji mieszkańców Czałczyna. Koszt 
zrealizowanego zadania 4.999,24 zł.

Zadania zostały sfinansowane ze środków budżetu Powia-
tu Kieleckiego w ramach konkursu ,,Program dla sołectw’’

 e.o.

Ostatni kwartał upłynął w Czartoszowach pod znakiem ak-
tywności, a to za sprawą inicjatyw realizowanych przez Sto-
warzyszenie nasze Czartoszowy. 

Przypominamy, że stowarzyszenie powstało w 2015 roku 
i od tego czasu wytrwale podejmuje działania na rzecz roz-
woju i aktywizacji społeczności lokalnej oraz promocji wsi. 
Współrealizatorem inicjatyw jest również, utworzona w 2017 
roku, grupa nieformalna razem dla rodziny. We wszelkie 
działania chętnie angażują się także mieszkańcy wsi.

W ostatnim kwartale  zostały zrealizowane dwa projekty,  
które  przyczyniły się do utworzenia, na działce gminnej nr 101, 
miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa.  

Dzięki środkom, przyznanym stowarzyszeniu, w konkursie 
Fio - Świętokrzyski Fundusz młodych inicjatyw (iii edy-
cja), zrealizowano projekt pn.: „rozwój dzieci wspólnym do-

AKTYWNIE W CZARTOSZOWACH!
brem rodziny“.   Zakupiono i zamontowano  zewnętrzny stół 
do gry w tenisa, zestaw do koszykówki i piłki nożnej oraz ze-
staw plenerowych gier zręcznościowych. Kwota otrzymanego 
dofinansowania to 4 976,00 zł.
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Drugi zrealizowany projekt to projekt pn.: „zakup, dosta-
wa i montaż placu zabaw w miejscowości Czartoszowy“, 
w ramach  którego zakupiono i zamontowano huśtawki waha-
dłowe, huśtawkę wagową, bujaki, karuzelę, piaskownicę i ze-
staw zabawowy ze zjeżdżalniami oraz ławkę parkową, kosz na 
śmieci i tablicę regulaminową. Koszt zrealizowanego projek-

tu to 25.830,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków 
Gminy Łopuszno oraz Urzędu marszałkowskiego, w ra-
mach programu odnowa wsi Świętokrzyskiej na rok 2018. 

 03.11.2018 odbył się finał realizacji obydwu projektów, 
podczas którego wójt Gminy Łopuszno – Pani irena mar-
cisz, dokonała uroczystego otwarcia placu zabaw. 

Uczestnicy dopisali, mimo iż pogoda nie rozpieszczała. 
Były gry, zabawy, ognisko z poczęstunkiem, taniec i śpiew.

Stowarzyszenie nasze Czartoszowy

Rodzina stanowi podstawę społeczeństwa. Jest najmniej-
szą, ale i najważniejszą grupą społeczną. Rola rodziny w ży-
ciu każdego człowieka jest   niezaprzeczalna. Zawłaszcza w 
zbliżającym się okresie świątecznym, kiedy najbardziej istot-
na jest jej obecność,  a wspólnie spędzone chwile mają nie-
powtarzalny urok. Integracja mieszkańców  i promocja rodzi-
ny są  również  ważnym punktem, jeśli chodzi o rozwój Gmi-
ny Łopuszno. To właśnie młode pokolenie będzie w przyszło-
ści tym, które stanie ,,u steru rządów’’ naszej Małej Ojczyzny 
i będzie mieć wpływ na jej dalszy rozwój. Niestety, dane sta-
tystyczne pokazują, iż  w ostatnich latach nastąpił spadek licz-
by urodzeń. W roku obecnym od stycznia do dnia dzisiejsze-
go w naszej Gminie urodziło się 92 dzieci, w 2017 roku – 114, 
a w 2016 – przybyło nam 94  mieszkańców.   

Pod hasłem ,,Szczęście człowieka to rodzina’’ 9 listopada 
2018 roku w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym odbyło się 
kolejne spotkanie najmłodszych mieszkańców  Gminy  Ło-
puszno z Panią wójt. Przybyłe mamy z dziećmi urodzony-

,,…bo szczęście człowieka to rodzina’’
mi od czerwca  do listopada miały szansę   podzielić się uwa-
gami  na temat wychowania  czy zachowania  najmłodszych 
pociech. Większość  obecnych matek to wykształcone mło-
de kobiety, które chętnie wypowiadały się na  temat swoich 
potrzeb. Ta grupa  społeczna jest istotną częścią naszej spo-
łeczności. Z uwagą i zainteresowaniem więc Pani wójt przy-
słuchiwała się wszystkim postulatom   zgłaszanym przez 
przybyłe uczestniczki spotkania. Sugestie różnych działań 
są sukcesywnie wprowadzane w życie.  Na spotkaniu zgło-
szone zostały m.in. postulaty całodobowej opieki zdrowot-
nej, zapotrzebowanie na place zabaw  lub strefy aktywności 
w Gnieździskach czy w Zasłońcu.  

Każdy najmłodszy mieszkaniec naszej Gminy został obda-
rowany kocykiem od Pani Wójt, z napisem ,,Witamy Najmłod-
szego mieszkańca Gminy Łopuszno”.   Na zakończenie spotka-
nia wykonano pamiątkowe zdjęcia. 

redakcja
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Z myślą o seniorach Gmina Łopuszno/ GOPS podpisał po-
rozumienie ze stowarzyszeniem Manko z Krakowa, które w ra-
mach współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej realizuje projekt ogólnopolska karta Seniora.  
W ramach działania od 05.11.2018 r. osoby, które ukończyły 
60 rok życia mają możliwość wyrobienia bezterminowej karty 
uprawniającej do ulg i zniżek w ponad 1200 punktach, insty-
tucjach w całym kraju. 

Wszyscy nasi seniorzy mogą zgłaszać się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie koordynującego 
wydawanie kart w godzinach 7.30-15.30. 

Gmina oraz przedsiębiorcy nie zapominają o ludziach star-
szych, którzy   znajdują się często w trudnej sytuacji finanso-
wej i mogą czuć się zapomniani. na obszarze naszej gminy 
tworzona jest cały czas lista przedsiębiorców honorują-
cych ogólnopolską kartę Seniora. Na chwilę obecną  trzy 
łopuszańskie przedsiębiorstwa dołączyły do oferujących zniż-
ki dla seniorów, są to: sklep Delikatesy Centrum, usługi transpor-
towe Marco Polo oraz kwiaciarnia AGA.

Mieszkańcy gminy Łopuszno mogą uczestniczyć w po-
większaniu sieci  partnerów projektu Ogólnopolska Karta Se-
niora poprzez zaproszenie do współpracy zaprzyjaźnionych 
przedsiębiorców z naszego terenu np. zakłady fryzjerskie, fo-
tograficzne, sklepy,  restauracje.   Wszelkie informacje można 
uzyskać drogą telefoniczną pod numerem GOPS  41/3914282.

Oficjalna inauguracja ogólnopolskiej karty Seniora od-
była  się podczas spotkania opłatkowego w piątek 14 grudnia 
2018 r. o godz. 16.00 na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego. Wójt Gminy Łopuszno wraz ze współorga-
nizatorami serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na 
uroczystość. 

Seniorze! Pamiętaj, że to Ty współtworzysz Program Ogól-
nopolskiej Karty Seniora.

B. Gołębiowska- Prędota

Ogólnopolska Karta Seniora w Łopusznie

Gmina Łopuszno

GMINA ŁOPUSZNO

299 2018 000014

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. 
przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finanso-
wego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.2015.821).

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia 
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdują-
cych się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia 
i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności 
osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób nie-
pełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w za-
kresie:
•	 wsparcia	finansowego	gmin	w	wypełnianiu	zadań	własnych	

o charakterze obowiązkowym,
•	 poprawy	poziomu	życia	rodzin	o	niskich	dochodach,
•	 poprawy	stanu	zdrowia	dzieci	i	młodzieży,
•	 kształtowania	właściwych	nawyków	żywieniowych.

W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymie-

nionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, w szczególności osobom samotnym, w pode-
szłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zasto-
sowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może 
być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny do-
chód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodo-
wego, tj. kwoty  1051,50 zł w przypadku osoby samotnie go-
spodarującej i kwoty  792 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski o bezpłatne posiłki w szkole będą przyjmowane 
w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie od  
sierpnia 2018r.

Osoby,  które złożą wniosek do dnia 15 grudnia 2018 r. będą 
miały przyznane dożywianie od stycznia 2019r, natomiast oso-
by, które złożą wniosek w późniejszym terminie otrzymają de-
cyzję przyznającą dożywianie od  lutego 2019, jeśli spełnią kry-
teria uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku.

wioleta kramarczuk,  ewelina Stachura
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8-9 grudnia 2018 r. swój finał miała tegoroczna akcja „Szla-
chetnej Paczki”, do której po raz drugi  przyłączyła się  Gmina 
Łopuszno. 

Pracownicy Urzędu Gminy Łopuszno i jednostek organi-
zacyjnych,  czyli Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, 
Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobek Gminny, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Go-
spodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Zdrowia  przygotowa-
li w tym roku paczkę dla jednej  z potrzebujących rodzin z te-
renu gminy. 

„Szlachetna Paczka” jest ogólnopolskim projektem pomo-
cy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej. Każdego 
roku w akcję angażują się tysiące ludzi. Pracę nad zorganizo-
waniem paczki koordynował kierownik GOSW Sławomir Stel-
maszczyk. Wszyscy mocno zaangażowali się w zbiórkę rzeczy 
potrzebnych rodzinie wybranej z bazy „Szlachetnej Paczki”. Ro-
dzina, którą wybraliśmy, to  małżeństwo, które prowadziło spo-
kojne życie, pełne marzeń. Do trudnej sytuacji, w jakiej się te-
raz znajdują, doprowadziła choroba pana Roberta. Pan Robert 
cierpi na czterokończynowe  porażenie mózgowe. Pani Ania na 
co dzień opiekuje się swoim mężem, pomagając mu w codzien-
nych sprawach.  Niestety,  nie jest w stanie sama pomagać mę-
żowi, bo  brakuje jej sił. Dlatego przyjeżdża do nich asystentka 
dla osób niepełnosprawnych, która przeprowadza rehabilita-
cję. Każdy ich dzień jest taki sam. Jako małżeństwo uwielbiają 
spędzać czas na świeżym powietrzu, głównie latem. 

Serce nam rosło, kiedy patrzyliśmy, w jak szybkim tempie 
rośnie stos prezentów przygotowanych dla wybranej przez 
nas rodziny. Spełniając jej oczekiwania, przekazaliśmy węgiel, 
pościel, koce, żywność, środki czystości, artykuły kosmetycz-
ne, odzież, a także inne prezenty – wymienia Wójt Gminy Ło-
puszno Pani Irena Marcisz. 

Cieszymy się, że możemy umilić święta jednej z rodzin – 
podkreślali zgodnie wszyscy  pracownicy Urzędu Gminy i jed-
nostek organizacyjnych.

„Szlachetna Paczka” przekazana!

W sobotę, 8 grudnia wolontariusze pojechali przekazać 
paczkę rodzinie. –. Trudno opisać radość tych ludzi. Pan Ro-
bert bardzo cieszył się z kontaktu z innymi osobami – mówią 
wolontariusze. 

 Bez wsparcia tylu osób nie udałoby się przygotować tak 
bogatej paczki.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie Szlachetnej Paczki: za bezinteresow-
ność, wysiłek i życzliwość, które towarzyszyły. Dziękujemy 
wszystkim i każdemu z osobna-   podkreśla Wójt Irena Marcisz.

 „Szlachetna Paczka” łączy w całej Polsce tysiące osób w 
mądrym pomaganiu. To właśnie dzięki nim wiele rodzin bę-
dzie mieć piękniejsze święta. Pamiętajmy też, że warto poma-
gać, a kolejna akcja „Szlachetnej Paczki” już za rok! 

Sławomir Stelmaszczyk

100- letnia rocznica  odzyskania niepodległości przez  Pol-
skę  to okazja dla nas-  Polaków do chwili zadumy i zastano-
wienia się nad losem naszej ojczyzny.   droga do odzyskania 
przez Polskę niepodległości nie była prosta. Naród polski 
doznał ogromnych krzywd w ostatnich dwustu latach swo-
jej historii - rozbiory, okupacja hitlerowska czy  rządy komuni-
stów  odcisnęły ogromne piętno  na dziejach  naszego naro-
du. Powstania narodowe,  Polskie Państwo Podziemne to tyl-
ko niektóre próby  dyktowane ogromną odwagą  w celu uzy-
skania niepodległości.  niezłomna walka przyczyniła się do 
tego, iż w tym roku możemy świętować 100- lecie odzy-
skania  niepodległości.  

W ten szczególny dla Polaków  rok staramy się stwarzać wie-
le okazji, aby okazywać nasze uczucia patriotyczne oraz przy-
należność do wspólnoty narodowej. wzruszające akademie 
w szkołach, wspólne śpiewanie hymnu Polski  przez spo-
łeczność Gminy Łopuszno na rynku, msze patriotyczne 
w kościołach to tylko niektóre przejawy  postaw patriotycz-
nych.  Nauczyciele i pedagodzy w każdej szkole dołożyli sta-
rań, aby dzień 11 listopada szczególnie  zapadł w pamięć 
wszystkim uczniom. Obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości na stałe są wpisane w kalendarz imprez i uroczysto-
ści szkolnych, ale w tym roku miały one niezwykle uroczysty 
charakter. 

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek 
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
Józef Piłsudski

Dla naszej Niepodległej
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9 listopada o godzinie 11:11 w Szkole Filialnej w Sarbi-
cach głośnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego roz-
poczęto obchody 100-lecia niepodległości.  Galowy strój 
uczniów, biało-czerwone kotyliony i flagi w ręku dodawały tej 
uroczystości podniosłego charakteru.  Po wspólnym odśpie-
waniu hymnu, piosenek i pieśni patriotycznych odbyło się sa-
dzenie Dębu Niepodległości. Następnie uczniowie oglądali 
film edukacyjny „Polska – Moja Ojczyzna”.  Obchody 100-lecia  
Niepodległości zakończyły się świetną zabawą podczas gry 
edukacyjnej „Poznaj swój kraj”, w której uczniowie „przeszli” 
całą Polskę,  poznając polskie miasta, symbole i legendy. To 
był dzień pełen przeżyć.

w szkole w Grabownicy  już od października  przygo-
towywano się do uroczystości 11 listopada. Szkołę od-
wiedziła Grupa artystyczna „ rekonstrukto” z pokazem 
historycznym ,, ku niepodległej”. Artyści w bardzo cieka-
wy sposób opowiadali o tym, jak bohaterowie walczyli o wol-
ność, honor i ojczyznę. Pokazali stroje z epoki, kolekcję re-
plik broni używanych przez powstańców. Zadbali o to, by 
uczniowie brali aktywny udział w pokazie. Wprowadzali wiele 
elementów humorystycznych , dzięki czemu nawet maluchy 
z zaciekawieniem słuchały opowieści.

9 listopada odbyła się uroczysta akademia. Punktualnie 
o godzinie 11. 11 odśpiewane zostały wszystkie zwrotki hym-
nu. Następnie maluchy wyrecytowały wiersz pt,, Moja mała oj-
czyzna”. Zerówka i klasa I zaśpiewały piosenki patriotyczne, a 
uczniowie klasy II i III przedstawili montaż słowno- muzyczny. 

Wszyscy zadba-
li o wystrój szkoły. 
Klasy zostały ude-
korowane biało- 
czerwonymi serca-
mi i chorągiewkami. 
Uczniowie wspól-
nie utworzyli bia-
ło- czerwony łań-
cuch, składający się 
ze stu ogniw, któ-
ry został zawieszo-
ny na szkolnym ko-
rytarzu. Wszyscy w 
tym dniu nosili na 
piersiach kotyliony. 
Chętni mogli wyko-
nać prace plastyczne 
pt. ,,Nasze symbole 
narodowe” , wykazać 
się zdolnościami wo-
kalnymi,  śpiewając 
pieśni patriotyczne 
lub recytatorskimi, wygłaszając samodzielnie napisane wier-
sze o ojczyźnie.

również społeczność Szkoły Podstawowej w dobrze-
szowie podjęła wiele inicjatyw dla uczczenia tego waż-
nego wydarzenia. Dyrekcja, nauczyciele, dzieci i rodzice w 
pełni zaangażowali się w uczczenie niepodległości. 24 paź-
dziernika odbył się wewnątrzszkolny konkurs recytator-
ski poezji patriotycznej i papieskiej. Jego celem było pielę-
gnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie narodo-
wej kultury i sztuki, rozbudzanie zainteresowań polską poezją 
patriotyczną, przybliżenie twórczości Jana Pawła II, uhonoro-
wanie papieża Polaka w związku z czterdziestą rocznicą pon-
tyfikatu. Dzieci i młodzież  deklamowała wiersze obrazujące 
bezwarunkową miłość i oddanie dla Ojczyzny i Boga.  z kolei 
27 października reprezentanci wzięli udział w organizo-
wanym przez Szkołę Podstawową w Porzeczu ii konkur-
sie Poetyckim „o złoty Laur św. Jana Pawła ii”.  w każdej 
z trzech kategorii prezentowali utwory o tematyce patrio-
tycznej i religijnej. wśród laureatów konkursu znalazła 
się uczennica reprezentująca naszą placówkę-  weronika 
wojda z klasy iV, która zajęła iii miejsce. 

z kolei obchody  100 letniej rocznicy odzyskania nie-
podległości w Szkole w Gnieździskach zainaugurowane 
zostały już 8.10.2018 roku. w dniu tym grupa artystyczna 
„rekonstrukto” z Lublina zaprezentowała uczniom szko-
ły pokaz historyczny „ku niepodległej”. Prowadzący w in-
teresujący sposób opowiadali o walkach Polaków za wolność 
naszej Ojczyzny, o roli marszałka Piłsudskiego oraz legionów. 
Zaprezentowali stroje z epoki, kolekcję replik broni używa-
nych przez powstańców i w czasie I wojny światowej. Ucznio-
wie wzięli bezpośredni udział w pokazie: przymierzali mun-
dury, ćwiczyli musztrę, opatrywali rannych i przenosili ich na 
wojskowych noszach. Żywa lekcja historii na pewno długo po-
zostanie w ich pamięci.

 aby uPamiętnić to niezwykłe 
wydarzenie uczniowie wsPólnie z Panią 
dyrektor Posadzili dąb, który będzie 
symbolizował to wydarzenie

akademia oraz montażsłowno-muzyczny to stały Punkt 
uroczystości 11 listoPada w szkolach w sarbicach i 
dobrzeszowie
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kolejnym działaniem zaplanowanym w ramach ob-
chodów był rajd rowerowy do Skałki Polskiej, w któ-
rej 11 maja 1943 roku hitlerowcy dokonali ludobójstwa. 
10.10.2018 roku kilkunastu uczniów z klas Vi – Vii i iii gim-
nazjum pod opieką nauczycielek na rowerach udeko-
rowanych biało – czerwonymi flagami dotarło do Skałki 
Polskiej, gdzie młodzież wysłuchała krótkiego wykładu 
o pacyfikacji wsi i życiu mieszkańców gminy Łopuszno w 
czasie ii wojny światowej. W skupieniu zapalono znicz i mi-
nutą ciszy oddano hołd pomordowanym.

Dnia 25.10.2018 roku 36. uczniów z klas V – VIII i III gimna-
zjum uczestniczyło w wycieczce patriotycznej do Warszawy 
„Szlakiem 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. 

w szkole w Gnieździskach wszyscy uczniowie z białych  i 
czerwonych kartek ułożyli dużą flaGę Polski

Zwiedzanie rozpoczęto od Starego Miasta i Kolumny Zygmun-
ta. Niezapomnianym punktem wycieczki była wizyta w Zam-
ku Królewskim. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słu-
chali opowieści o historii zabytkowej budowli. Bacznie przy-
glądali się przepięknym wnętrzom w stylu barokowo – klasy-
cystycznym i wspaniałym eksponatom. Uczniowie odwiedzili 
Grób Nieznanego Żołnierza – najważniejszy z polskich monu-
mentów upamiętniający tych, którzy walczyli o niepodległą 
Polskę i mogli podziwiać zmianę warty. Ogromne wrażenie na 
młodzieży wywarł pomnik małego Powstańca, który upa-
miętnia najmłodszych uczestników powstania warszaw-
skiego. wiele ważnych miejsc stolicy uczniowie podziwia-
li z okien autokaru: Pałac kultury i nauki, aleje Ujazdow-
skie, nowy Świat, budynki Sejmu i Senatu, siedziby Preze-
sa rady ministrów, ministerstw i urzędów państwowych. 
Bardzo ważnym punktem programu wycieczki było odwie-
dzenie Cytadeli Warszawskiej, gdzie w czasie zaborów znaj-
dowało się carskie więzienie. Pani przewodnik  pokazała rów-
nież zwiedzającym pomnik Józefa Piłsudskiego – ojca niepod-
ległej Polski. Ostatnim miejscem, które odwiedzili uczniowie 
było Muzeum Powstania Warszawskiego. Nasi uczniowie z  za-
ciekawieniem oglądali znajdujące się w nim fotografie i eks-
ponaty oraz zbierali kartki z każdego dnia powstania

 Dnia 9.11.2018 roku o godz.11: 11 cała społeczność szkol-
na wzięła udział w ogólnopolskim biciu rekordu dla Niepod-
ległej. Wszyscy wspólnie zaśpiewali polski hymn narodowy, 
a następnie kilka patriotycznych pieśni. Odświętne stroje ze-
branych i biało- czerwone kotyliony sprawiły, że uroczystość 
miała niezwykle podniosły charakter.

9 listopada 2018 r.  z wielkim patosem, ale i niekonwen-
cjonalnie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie 
obchodziła 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Szkoła  została odświętnie udekorowana, w oknach zawi-
sły białe i czerwone serca. Przed budynkiem zorganizowa-
no wystawę prac plastycznych „Józef Piłsudski w oczach 
dziecka”.  wystawiono ok. 300 prac uczniów szkoły. Uro-
czystość przyjęła formę happeningu, a jego myślą przewod-
nią stały się słowa: „Kiedy myślę Polska…”.  

Uczniowie z Łopuszna na 100-lecie Niepodległej
Happening „Kiedy myślę Polska”

Po przejściu biało-czerwonego korowodu na łopuszań-
ski rynek uczniowie, grono pedagogiczne oraz mieszkań-
cy Łopuszna o 11.11 godnie odśpiewali hymn narodowy. 
16 par – przedstawiciele klas – zaprezentowało poloneza. 
Wśród uczestników happeningu „pojawił się” marszałek Józef 
Piłsudski, który niezwykle wyraziście odczytał Odezwę wolno-
ściową do narodu, przypominając, jaką cenę musieli ponieść 
Polacy za odzyskanie niepodległości. Przytoczone zostały 
również znaczące słowa naszego wielkiego rodaka – św. Jana
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Pawła II na temat Ojczyzny i odpowiedzialności za nią. Uczest-
nicy happeningu usłyszeli także poruszające w swej wymowie 
pieśni: „Uwięziony ptak” oraz „Taki kraj” w wykonaniu czterech 
utalentowanych muzycznie uczennic  szkoły. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego wręczali zebranym biało-czerwo-
ne bileciki z aforyzmami o Polsce. Na koniec wszyscy zebrani 
odśpiewali „Rotę” – stojąc w postawie zasadniczej i unosząc 
prawe dłonie w geście zwycięstwa. Zaiste, obraz ten był nie-
zwykle przejmujący.

W patriotycznym happeningu swoją obecność zaznaczy-
li również - Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz oraz pro-
boszcz tutejszej parafii – ks. dziekan Ireneusz Jakusik, rodzice 
uczniów oraz mieszkańcy Łopuszna.

katarzyna włodarczyk

miłym akcentem obchodów 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości był bardzo dobry występ uczniów w X Ju-
bileuszowym Biegu niepodległości, który odbył się 8 li-
stopada 2018 r. w Strawczynie. 

 Nasi uczniowie zdominowali zawody, stając na po-
dium niemal w każdej konkurencji biegowej. Wspaniale zapre-
zentowały się zwłaszcza dziewczęta z klas V-VI, które w biegu 
na dystansie 600 m. zajęły pięć pierwszych  miejsc. Równie 
wspaniale wypadli ich rówieśnicy, którzy w biegu na dystansie 
800 m. zajęli odpowiednio I, II, IV i V miejsce. 

oto szczegółowa klasyfikacja:
•	 rocznik	2010	–	dystans	200	m.	
i miejsce – igor Szklarz,
•	 rocznik	2008	-2009	–	dystans	400	m.
i miejsce – katarzyna Ginter,
iV miejsce – nikola odziemek 
i miejsce – Bartosz mędrecki 
•	 rocznik	2006-2007	–	dystans	600	m.
i miejsce – Laura mogielska,

Przedszkolny pokaz mody patriotycznej
oddziały przedszkolne zorganizowały uroczystość, 

która rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem czterech 
zwrotek hymnu oraz wyrecytowaniem przez wszystkie 
przedszkolaki wiersza  władysława Bełzy ,,katechizm 
polskiego dziecka” oraz  Czesława Janczarskiego ,,Powie-
wa flaga”. Następnie przy dźwiękach popularnych polskich 
pieśni i piosenek  dzieci wzięły udział w pokazie mody patrio-
tycznej. Urozmaicone stroje nawiązywały w kolorystyce do 
polskich barw narodowych. Były to kotyliony, kokardy, flagi, 
biało-czerwone róże, kapelusze, muchy, opaski. Uroczystość 
miała niezwykle podniosły charakter i zakończona została pa-
miątkowymi zdjęciami.

Pobiegli dla Ojczyzny
ii miejsce – magdalena Biały,
iii miejsce – natalia Szklarz,
iV miejsce – magdalena Szymańska,
V miejsce – milena wawrzeńczyk
•	 rocznik	2006-2007	–	dystans	800	m.
i miejsce – Jakub Sobczyk,
ii miejsce – Łukasz Stolarczyk,
iV miejsce – konrad Ciszek,
V miejsce – Szymon Cygan
•	 rocznik 2005 – dystans 1000 m.
iV miejsce – wiktoria witkowska,
ii miejsce – kacper Chudzik,
iV miejsce – konrad Sztandera
•	 rocznik	2003-2004	–	1	mila
iV miejsce – Patrycja ogonowska

 Zawodnikom, którzy zajęli miejsca od I do VI  organizato-
rzy wręczyli puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe, nato-
miast pozostałym uczestnikom  pamiątkowe medale. 

23 listopada, w piątkowe popołudnie w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie odbył się  patriotyczny podwie-
czorek pod hasłem ,,Kocham Cię Polsko”. Uczestniczyli w nim 
uczniowie klasy Ib wraz ze swoimi rodzicami, dyrekcja szkoły: 

Patriotyczny podwieczorek
Krzysztof Kumański i Bogumiła Kamińska, wychowawczyni kla-
sy pierwszej Wiesława Król oraz Stanisław Piwowarczyk.

Celem przedsięwzięcia było podsumowanie działań patrio-
tycznych podejmowanych z dziećmi od początku roku szkol-
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nego z okazji  100 - lecia  odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz integracja zespołu klasowego i rodziców.

Dzieci zaprezentowały swoją wiedzę historyczną, śpiewa-
ły pieśni patriotyczne oraz recytowały wiersze o Polsce,  wraz 
z rodzicami zatańczyły poloneza. Wiele radości sprawił tur-
niej muzyczny,  w którym zebrani śpiewali wylosowane pie-
śni. A że wszyscy spotkali się na podwieczorku, nie zabrakło 
herbaty i słodkiego poczęstunku. 

Ukoronowaniem obchodów rocznicy odzyskania niepodle-
głości jest jeszcze jedno ogromne przedsięwzięcie zrealizo-

wane  z inicjatywy Pani wójt . zespół  wybitnych humani-
stów: doktor nauk humanistycznych, Pani  izabela Bożyk, 
Pan prof.  dr hab.  Stefan Pastuszka oraz Pan prof.   romu-
ald Turkowski  opracowali pierwszą w historii Łopuszna 
monografie  Łopuszna i okolic.  Dzieło to przedstawia histo-
rię Łopuszna i okolicy na przestrzeni  700 lat jej istnienia. Książ-
kę będzie można nabyć podczas ważnych uroczystości kultu-
ralnych oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Uczniowie z Łopuszna ustanowili rekord Polski!
Tak w ostatnim czasie informowały niektóre media: echo 

dnia -W Kielcach zrobiono największą w Polsce mozaikę z tka-
nin. Gigantyczny patchwork powstał na 100-lecie niepodległo-
ści Polski, wyborcza kielce -Rekord Polski pobity. Największa mozai-
ka z tekstyliów ułożona, radio em -Rekord Polski pobity w Kielcach. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie pobili rekord 
Polski w ułożeniu największej mozaiki z tekstyliów. radio kielce 
-Uczniowie z Łopuszna ustanowili nowy rekord Polski. Mówiono 
o tym wydarzeniu nawet w Teleexpressie extra, TVP info, 
a także na wielu portalach społecznościowych.

Bicie rekordu Polski na największą mozaikę z tekstyliów 
odbyło się 22 listopada 2018 roku. Organizatorem i pomy-
słodawcą całego przedsięwzięcia była  Fundacja VIVE Serce 
Dzieciom,  która  do  współpracy w przedsięwzięciu zaprosiła 
młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Ło-
pusznie. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach fragment 
po fragmencie powstawał ogromny tekstylny obraz. W ukła-
daniu niepodległościowej mozaiki brało udział 71 uczniów 
pod kierunkiem nauczycielki plastyki Bogumiły kamińskiej.

Tematem rekordowej pracy było „Stulecie odzyskania 
przez  Polskę Niepodległości”,  stąd pomysł na stworzenie 
kompozycji zawierającej elementy kojarzące się z naszym kra-
jem. Obraz o wymiarach 5 m x 3 m przedstawiał m.in. Zamek 
Królewski w Warszawie, Kolumnę Zygmunta, Pałac Kultury, 
bociana, warszawską Syrenkę, ludowe wycinanki, pierogi oraz 
oscypki. Patchwork powstał z połączenia 30 styropianowych 
elementów wypełnionych tekstyliami, pochodzących z  fir-
my Vive Textile Recycling. Nad  każdym fragmentem mozai-
ki pracowały dwie osoby, które umieszczały na wydrukowa-
nym wcześniej szablonie kawałki tkanin o różnej kolorystyce, 
poprzez wciskanie ich w  styropian. Szukanie odpowiednich 
barw, faktury i rodzaju materiału wymagało odpowiednich 
umiejętności oraz sprawnego oka. 

Celem podjętej inicjatywy było także budowanie świadomo-
ści recyklingu tekstyliów wśród dzieci oraz ukazanie możliwości 
ponownego ich użycia i tchnięcie w nie drugiego życia.

Podczas trwającej kilka godzin próby młodzież znalazła 
również czas, aby zobaczyć wystawę nawiązującą do tematy-
ki wykonywanej mozaiki, tj. obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości, pt. „Piłsudski”, którą można oglądać w gma-
chu WDK w Kielcach. Ponadto przez cały czas trwania wyzwa-
nia uczestnikom towarzyszyła muzyka i występy artystycz-
ne,  dzięki którym praca nad mozaiką postępowała szybko i 
sprawnie.

Po  zakończeniu pracy nastąpiło uroczyste mierzenie 
powstałego dzieła. największa mozaika z  tekstyliów, 
nad stworzeniem której pracowało 80 osób, mierzyła dokład-
nie 5,03 m x 3,02 m. Jej powierzchnia to aż 15,19 m2. Gdy oka-
zało się, że mozaika spełnia wszystkie wytyczne i rekord Pol-
ski został pobity, obecna na miejscu sędzina Biura Rekordów 
wręczyła organizatorom i przedstawicielowi naszej szkoły 
pamiątkowy certyfikat potwierdzający pobicie rekordu. 

Rozległy się gromkie brawa. Fotoreporterzy, przedstawi-
ciele mediów i młodzież uwieczniali to wspaniałe wydarzenie, 
by natychmiast przesłać  wspaniałą wiadomość w świat.

Obraz do końca roku pozostanie w  Wojewódzkim Domu 
Kultury w  Kielcach, skąd trafi na ścianę Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie, by finalnie zawisnąć w siedzibie 
Fundacji VIVE Serce Dzieciom

Czy  starym skrawkom materiału można dać drugie życie 
i tak je wykorzystać, aby na nowo stworzyć coś pięknego i wspa-
niałego? Okazuje się, że tak! Widać to doskonale na przykładzie 
oficjalnej próby bicia rekordu Polski na największą mozaikę z tek-
styliów, która zakończyła się spektakularnym sukcesem! Ucznio-
wie naszej szkoły uczestnicząc w oficjalnej próbie ustanowie-
nia rekordu Polski wykazali się kreatywnością, odpowie-
dzialnością, pracą zespołową i niesamowitą charyzmą  
Jak sami przyznali, to pierwsza tego typu inicjatywa, w któ-
rej wzięli udział, a praca nad mozaiką nie należała do łatwych. 
Przerażała nas wielkość i dużo drobnych elementów, obawiali-
śmy się, że nie zrobimy tego w wyznaczonym czasie,  ale wspól-
nymi siłami poradziliśmy sobie z tym zadaniem - mówili. 

Bogumiła kamińska
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Nigdy nie poznałam Wincentego Machejka, jednak dzięki 
genealogii mogłam odkryć wiele faktów z jego życia, z prze-
szłości rodu Machejków i wielu spokrewnionych i skoligaco-
nych rodzin.

Pierwsze kroki w poszukiwaniu przodka walczącego 
o niepodległość.

Wkraczając ponad 10 lat temu na ścieżkę genealogii pierw-
szą rzeczą jaką zrobiłam to poproszenie babci, córki pradziad-
ka Wincentego spisanie nazwisk i koligacji rodzinnych. Kolej-
no uzupełniałam wykres drzewa rodzinnego, prosząc o coraz 
więcej szczegółów. Drzewo opisujące przodków w formie gra-
ficznej rozrastało się, tak jak i ciągle pojawiające nowe pokole-
nia w naszym dzisiejszym życiu.

niepodległość
Pradziadek wincenty mając lat 19., w sierpniu 1914 rok za-

ciąga się do oddziałów i kadrowej . Mieszka wtedy w Pstro-
szycach koło Miechowa. Wiadomo, że 7 sierpnia 1914 roku.Ka-
drowa zatrzymała się w Miechowie i to tu też nastąpiło prze-
grupowanie. Być może to właśnie wtedy Wincenty dołączył 
do jej szeregów. i kadrowa dała początek Legionom Piłsud-
skiego, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości 
1918 roku.

w opowiadaniach krewnych, wincenty, w roku 1919 
idzie szlakiem w kierunku na wilno - stamtąd przynosi zło-
żony na piersiach pod mundurem obraz Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. Operacja wileńska miała miejsce pomiędzy 16 a 21 
kwietnia 1919 roku. Obraz ten podarował swojej siostrze Ju-
liannie (po mężu Kopeć). Jak wspominał, chronił go on przed 
kulami. Wielu towarzyszy broni poległo podczas walk, jemu 
udało się wrócić cało i zdrowo. W 2015 roku podczas mojej wy-
prawy do Miechowa, śladami przodków, mogłam zobaczyć 
ten obraz osobiście.

Przyszedł czas na kontakt z archiwum Państwowym.
dokumentacja została odnaleziona w wyniku kweren-

dy przeprowadzonej w wojskowym Biurze Historycznym 
w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego (WBH). 
W  styczniu 2017 roku otrzymałam listem poleconym teczkę 
z kopią dokumentów, które wincenty machejek złożył w la-
tach 1937-38 do Biura komitetu krzyża i medalu niepod-
ległości ,mieszczące się w owym czasie w Warszawie przy 
Al. Ujazdowskich 1. Najwcześniejszy z dokumentów opatrzo-
ny jest datą 24.01.1937 rok. Nagłówek strony informuje, że jest 
to zeznanie dotyczące służby w P.o.w. (1*). W prawym gór-
nym roku strony widnieje pieczątka miechów .

Poniżej przeczytać można tekst zeznania złożonego przez 
Wincentego Machejka.

„Zeznaję pod słowem honoru i gotów jestem stwierdzić to 
przysięgą, że Ja, Machejek Wincenty pseudonim Zieliński, za-
wód strażnik leśny, urodzony 15 VII w 1895 roku w miejsco-
wości Pstroszyce powiatu Miechów Służyłem czynnie w Pol-
skiej organizacji wojskowej jako zaopatrzeniowiec, członek 
organizacji od dn. 2 IX 1917 r. do dn. 2.XI. 1918. Przysięgę skła-
dałem na ręce Wędzonego Józefa.

Mój pradziadek 

Wincenty obrońca niepodległości
Moim bezpośrednim 

przełożonym w P.O.W. był 
Kmdt. Miejscowy Wędzony 
Józef.

Komendantem Obwo-
du Zarębski Stanisław pow. 
Miechów, pseudonim Cho-
iński zamieszkały obecnie w 
Warszawie. Do wojska jako 
ochotnik wstąpiłem bezpo-
średnio po mobilizacji P.O.W. 
i służyłem od dn. 2 XI 1918 r. 
do dn. 5 XII 1920 r. w 25 puł-
ku piechoty.” Kolejna strona 
jaką otrzymałam to:

dokładny życiorys i 
przebieg pracy ideowo-
-niepodległościowej .

machejek wincenty , 
urodzony, dnia 15 VII 1895 
r. w Pstroszycach gm. Wiel-
ko- Zagórze , pow. Miechów, syn Szczepana i marianny z 
kaniów . Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Pstroszycach. 
Od 7. XI. 1917 do 2.XI .1918r. należał do P.O.W. w punkcie Org. 
Pstroszyce, Podleśna Wola, z przynależenia do Kom. Lok. Ko-
złów. Obwodu Miechowskiego, Okręgu Nr VI Kielce za orze-
czonych Komendantów: lokalnego ob. Pluty-Czachowskie-
go i wędzonego-węckiego-

Józefa . Obwodowego: ob. Fihela ignacego , Okręgowy-
ch:ob. Herfurta, kosterskiego Spalskiego wł . „Jako członek 
czynny i ćwiczący. Zaprzysiężony przed ob. Plutą-Czachow-
skim . Uczęszczałem na zbiórki, które odbywały się u ob. wę-
dzonego w Pstroszycach, na ćwiczenia prowadzone w ma-
jątku państwowym dzierżawionego przez dziarkowskiego 
w Pstroszycach, jak i w lasach państwowych. Na rozkaz mo-
bilizacyjny P.O.W w dniu 1 XI 1918 r. stawiłem się w Miecho-
wie. Brałem udział w rozbrajaniu okupantów. Od 1 XI 1918 r. do 
6 XII 1921r. służyłem ochotniczo w W.P. w 2 p.s(?).p, jako szere-
gowiec. Brałem udział w wojnie z Ukraińcami i z bolszewika-
mi przez cały okres swojej służby ochotniczej. Po zwolnieniu 
z wojska stale zamieszkuję w Cisiu, gm. Książ Wielki, pełniąc 
obowiązki gajowego dóbr rzędowic . Organizacyjnie należę 
do Związku „Peowców” w Miechowie. „Wincenty Machejek Ci-
sie, dnia 2.XI.37 Kolejna strona jaką otrzymałam dotyczydecy-
zji nadania odznaczenia

Pieczęć Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości
Nazwisko: Wincenty Machejek
Pseudonim Morawiecki
na stronie dopisano MN – 471
Nr 15 / 27554
Decyzja komitetu
Dzięki tym dokumentom mogłam poznać kolejne skrawki 

historii o moim pradziadku.
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Bank Spółdzielczy w Łopusznie powstał w 1948 roku, na-
tomiast historia bankowości spółdzielczej na terenie Ło-
puszna, według ustnych przekazów, sięga okresu sprzed 
i wojny światowej. Brak jest jednak pełnej dokumentacji, 
która potwierdzałaby zakres tej działalności. W czasie I woj-
ny światowej istniejąca w Łopusznie kasa spółdzielcza uległa 
likwidacji. Dopiero w styczniu 1929 r. z inicjatywy mieszkań-
ców powstała Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa. 
Spółdzielnia ta udzielała kredytów mieszkańcom, głównie rol-
nikom, przede wszystkim na zakup inwentarza. Jednak z chwi-
lą wybuchu II wojny światowej przestała istnieć.

W oparciu o postanowienia dekretu o reformie bankowej 
z 25 października 1948 r., w listopadzie 1948 r. odbyło się 
pierwsze zebranie założycieli Gminnej kasy Spółdzielczej 
w Łopusznie. Spośród uczestników tego zebrania wyłonio-
no 10-osobową grupę, którą upoważniono do dopełnienia 
wszelkich formalności związanych z utworzeniem i rejestra-
cją kasy. Osoby te podpisały statut spółdzielni i po uzyska-
niu 3 grudnia 1948 r. pozytywnej opinii Banku Gospodarstwa 
Spółdzielczego w Kielcach, złożyły wniosek o rejestrację spół-
dzielni. Sąd okręgowy w kielcach  9 grudnia 1948 r. doko-
nał rejestracji Spółdzielni, która przyjęła nazwę „Gmin-
na kasa Spółdzielcza z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
Dzień ten przyjmowany jest jako początek udokumentowanej 

70 lat Banku Spółdzielczego w Łopusznie

W 2010 roku podczas pobytu w Polsce rozmawiałam z nieży-
jącą już dziś ciocią Władysławą córka Wincentego. Zanuciła mi 
wtedy piosenkę „Dalej Bracia do Miechowa-Bo Racławic Nie 
ma Już-Bo nie warto z Policją Na darmo Krwawic się-Przyje-
chalo policji dwa wagony-Lecz Chłop Polski nie dał się” .

Dalej wspominała: „Tata (Wincenty) bardzo dobrze znał język 
rosyjski w mowie i piśmie, umiejętność tę posiadł właśnie służąc 
w legionach, nawet próbował uczyć nas tego języka, ale my dzie-
ci nie za bardzo mieliśmy na to ochotę.

Kiedy zmarł Józef Piłsudski, jego trumna przewożona była 
przez Tunel koło Miechowa. Mieszkańcy okolicy tłumnie ze-
brali się przy torach, aby w ten sposób oddać mu hołd. Bab-
cia opowiadała, że Wincenty bardzo przeżywał śmierć wodza, 
płakał jak wielu Polaków w tym czasie.

w uznaniu za zasługi Wincenty mógł otrzymać majątek na 
Ukrainie, jednak nie skorzystał z tej propozycji. Udało mu się 
jednak otrzymać pracę gajowego -najpierw we wsi Cisie, tere-
nie podlegającym pod majątek w Rzędowicach, którego dzie-
dzicem był Fortunat Zdziechowski.

Tak wspomina wincentego jego wnuczka : „Około 1936 
roku obawiając się, że nie wypracuje sobie emerytury złożył po-
danie do władz państwowych o pracę w placówce państwowej. 
Otrzymał odpowiedź, że za 2 lata lata zwolni się posada gajo-
wego w Naleśnictwie Snochowice i tak rzeczywiście się stało (w 
dzisiejszych czasach to nie do pomyślenia). W krótkim czasie 
dziadek wybudował dom na Michalej Górze i zamieszkał tam 
z rodziną pełniąc funkcję gajowego do czasu uzyskania emerytu-
ry Po dziadku funkcję gajowego pełnił jego syn Zygmunt.»

«Dziadek kochał las, praca była jego pasją. Często spędzał w 
nim cały dzień. W okolicy zdarzały się nagminnie pożary-budyn-
ki były drewniane, płonęły więc szybko. Ludzie ścinali ukradkiem 

drzewa w lesie, aby odbudować zabudowania. Dziadek przymy-
kał na to oko. Poza lasem dziadek miał jeszcze jedną pasję- wie-
czorami grywał na skrzypcach, które sam własnoręcznie wyko-
nał. Były to niezapomniane chwile-nastrój tych wieczorów pa-
miętam do dziś i prawdopodobnie stąd wywodzi się moje ocza-
rowanie grą na skrzypcach. Pamiętam też piękny kredens wy-
konany przez dziadka. Dom -gajówka -na Michalej Górze to nie 
tylko ludzie, to także konie i psy -tych ostatnich była zawsze gro-
mada, niektóre z nich towarzyszyły dziadkowi w lesie.

zapytałam córkę wincentego , moją babcię, czy może 
powiedzieć coś więcej o skrzypcach i kredensie. „ Skrzypce 
być może tata zrobił z drzewa lipowego lub sosnowego , a kre-
dens (po chwili namysłu) był zrobiony z drzewa modrzewio-
wego, bo tata zdecydował, że będzie miał wtedy ładniejsze, 
bardziej ozdobne słoje. I skrzypce. i kredens były wykończo-
ne politurą.”Kredens i skrzypce z gajówki na Michalej Górze 
trafiły wraz z rodziną do Czystego koło Inowrocławia. Nieste-
ty nigdy nie wiedziałam ani skrzypiec, ani kredensu choć po-
dobno skrzypce wciąż mogą być w rodzinie. Byłabym szczę-
śliwa, gdybym mogła ich dotknąć i zrobić zdjęcie. Będąc już 
na emeryturze około roku 1960. Wincenty wyprowadził się do 
wsi Czyste koło

Inowrocławia. Wincenty spędził w tym domu tylko kilka 
lat. Zmarł tam w 1963 roku. Jest pochowany na cmentarzu 
w Liszkowie. Chciałabym, aby pamięć o Wincencie Machej-
ku walczącym za wolność Polski, o wyzwolenie jej spod zabo-
rów, przetrwała i wiedza była przekazywana kolejnym poko-
leniom. Wciąż szukam dalej, wciąż mam nadzieję, że kolejne 
odkrycia na mnie czekają.

ania Bernat-mścisz
Prawnuczka wincentego

… i w roku 2018

centrala banku sPółdzielczeGo w łoPusznie w roku 1978 …
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działalności Banku Spółdzielczego w Łopusznie. Celem spół-
dzielni było podnoszenie dobrobytu swoich członków przez 
udzielanie im dogodnego kredytu i krzewienie oszczędności. 
Teren działania obejmował dwie gminy: Łopuszno i Sno-
chowice. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Barcicki i 
Józef Sobczyk z Józefiny oraz Tadeusz marcinkowski z Ło-
puszna. Do końca 1948 roku kasa pozyskała 92 członków, gro-
madząc fundusz udziałowy i zasobowy.

Początkowo kasa miała siedzibę w pomieszczeniu 
wynajętym od Pana Franciszka Palacza przy ul. kieleckiej, 
gdzie funkcjonowała do 1951 roku. Następnie biuro kasy 
przeniesiono do  lokalu wynajmowanego od Pana Tade-
usza Ptaka przy ul. Przedborskiej 3. Pomieszczenie to o po-
wierzchni jedynie 16m2 służyło Bankowi przez 18 lat.

Spółdzielnia udzielała kredytów, nie przyjmując jednak 
wkładów oszczędnościowych. Pierwsze lata działalności kasy 
spółdzielczej zamykały się najczęściej stratą. Związane to było 
z ówczesną polityką państwa w zakresie kredytowania. Głów-
nym monopolistą kredytowania rolnictwa (zarówno indywi-
dualnego i uspołecznionego) był Bank Rolny. Kasom Spół-
dzielczym zlecono jedynie kredytowanie rolników w zakre-
sie zakupu nawozów sztucznych, nasion, inwentarza żywego i 
drobnych kwot na remonty budynków gospodarczych. 

Pomimo tych trudności stopniowo teren działania Kasy roz-
szerzał się. W 1956 roku obejmował gromadzkie rady narodo-
we: Łopuszno, Sarbice, Snochowice, Grabownicę, Kuźniaki, 
Rudę Strawczyńską i Promnik. W roku 1961 dochodzą następ-
ne gromadzkie rady narodowe w Piekoszowie oraz wsie Skoki, 
Borki i Grzymałków. Pomimo pewnej poprawy sytuacji finan-
sowej Kasa Spółdzielcza w Łopusznie nadal nie osiągała zado-
walających wyników. 

w 1967 r. zebranie Przedstawicieli dokonało zmiany 
nazwy na Bank Spółdzielczy. Nowo wybrany zarząd za za-
danie pierwszoplanowe uznał: likwidację kredytów przeter-
minowanych, doprowadzenie do bieżącego księgowania oraz 
stworzenie lepszych warunków pracy i obsługi klientów.

Ponieważ teren działalności ciągle się poszerzał, a w 1969 r. 
objął wsie Gnieździska i Fanisławice, należące do Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Zajączkowie, samorząd banku rozpoczął 
przygotowania do budowy własnego budynku administracyj-
nego. w sierpniu 1968 roku rozpoczęto budowę, którą za-
kończono w 1970 r. i Bank mógł rozpocząć działalność ope-
racyjną we własnym budynku w Łopusznie przy ul. Przed-
borskiej 10, gdzie do dziś mieści się Centrala Banku Spółdziel-
czego w Łopusznie.

Lepsze warunki pracy dały efekt w postaci wzrostu wkła-
dów oszczędnościowych, a poza tym Bank otrzymywał więk-
sze kompetencje w zakresie udzielania kredytów. Stopniowo 
rosły fundusze własne Banku i poprawiała się jego sytuacja fi-
nansowa.

W 1975 r. nastąpiła reorganizacja spółdzielczości oszczęd-
nościowo-pożyczkowej i Banku Rolnego. W jej wyniku w miej-
sce Banku Rolnego powstał Bank Gospodarki Żywnościowej. 
Reorganizacja ta dała dalsze uprawnienia bankom spółdziel-
czym. Wprawdzie ustalono górne granice limitów, do jakich 
zarząd banku mógł podejmować decyzje kredytowe, to jed-
nak zmiany te przyczyniły się do rozszerzenia usług banko-
wych i rozwoju banku. Bank przejął pełną obsługę ludności i 

jednostek gospodarki uspołecznionej mających siedzibę lub 
prowadzących działalność na terenie działalności Banku tj. na 
obszarze gmin Łopuszno, Strawczyn, Piekoszów i Słupia Ko-
necka. Pod koniec lat 70-tych oraz w latach 80-tych ubiegłego 
wieku na terenie działalności Banku, a szczególnie w gminach 
Strawczyn i Piekoszów, powstało szereg ferm drobiarskich i 
trzody chlewnej. Fermy te otrzymywały nisko oprocentowane 
kredyty inwestycyjne i obrotowe, z dotacją państwa, co przy-
czyniło się do dalszego rozwoju Banku.

Zmiany, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r. spowodo-
wały zmniejszenie się obrotów w handlu uspołecznionym. Na 
skutek tych zmian w 1990 r. zlikwidowano punkty kasowe w 
Zajączkowie, a następnie w Rudzie Strawczyńskiej. Odtąd aż 
do dziś Bank działa na terenie 4 gmin, mając centralę w Ło-
pusznie, dwa oddziały w Piekoszowie i Strawczynie oraz 
punkt obsługi klienta w Słupi koneckiej.

Dla obecnej sytuacji Banku ogromne znaczenie miały lata 
dziewięćdziesiąte, kiedy Bank odzyskał samodzielność kreowa-
nia własnej polityki rozwoju i jednocześnie musiał szybko przy-
stosować swoją działalność do realiów gospodarki rynkowej.

W ostatnich latach Bank Spółdzielczy w Łopusznie dzię-
ki wypracowywanym zyskom przeszedł intensywny proces 
inwestycyjny i modernizacyjny. Spośród najważniejszych 
przedsięwzięć wymienić należy: rozbudowę centrali w Ło-
pusznie, budowę dwóch nowych budynków oddziałów w 
Strawczynie i Piekoszowie, oddanych do użytku odpowied-
nio: w sierpniu 2008 roku oraz w  lutym 2013 roku. Ponadto 
od lutego 2016 roku punkt obsługi klienta w Słupi Koneckiej 
mieści się w nowym budynku, który także jest własnością Ban-
ku. inwestycje obejmują również nakłady na nowoczesne 
technologie. Przeprowadzono centralizację systemu infor-
matycznego, która odmiejscowiła rachunki klientów i ułatwiła 
procesy zarządcze. Intensywnie inwestowano w oprogramo-
wanie umożliwiające m.in. uruchomienie zdalnych kanałów 
kontaktu z bankiem, które odpowiadają preferencjom rosną-
cej grupy klientów. Bank posiada także sieć własnych banko-
matów. W 2018 roku Bank przeprowadził termomodernizację 
budynku Centrali, która zyskała pełen elegancji wygląd na-
wiązujący do zabytkowego otoczenia zespołu parkowo-pała-
cowego w Łopusznie.

W okresie 70 lat istnienia Bank Spółdzielczy w Łopusznie 
przechodził ogromne przeobrażenia, zawsze  jednak potrafił 
się dostosować do nowych warunków i znaleźć swoje miejsce 
w nowej rzeczywistości. Było to możliwe dzięki wyjątkowym 
ludziom tworzącym, poprzez swoją pracę i zaangażowanie, 
historię Banku Spółdzielczego w Łopusznie. Trzeba tu wspo-
mnieć o wszystkich pracownikach oraz członkach organów 
spółdzielni. W sposób szczególny należy docenić osoby kieru-
jące jego działalnością: Pana władysława knapa – Kierownika 
Gminnej Kasy Spółdzielczej w latach 1951 – 1966, Pana kazi-
mierza kumańskiego – Dyrektora Banku w latach 1967 – 1995 
oraz obecną Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusz-
nie Panią elżbietę węgrzyn, kierującą Bankiem nieprzerwanie 
od 1995 roku.

W ostatnich latach Bank Spółdzielczy w Łopusznie prze-
szedł niespotykaną w swojej historii przemianę. Stał się ban-
kiem silnym kapitałowo, nowocześnie wyposażonym i oferu-
jącym szeroką gamę produktów bankowych zapewniających
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dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych: 
płatności masowych, bankowości elektronicznej, certyfika-
tów kwalifikowanych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, ob-
sługi bankomatowej oraz atrakcyjnych lokat, kredytów i  ra-
chunków.

Mimo ogromnej konkurencji na rynku pozycja Banku z każ-
dym rokiem się umacnia. Wzrasta suma bilansowa, obligo kre-
dytów i depozytów, a także fundusze własne i wypracowany 
zysk. Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidual-
nych, rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz sa-
morządów. O roli kapitałotwórczej Banku świadczy wysoki 
udział kredytów inwestycyjnych w ogólnej sumie kredytów. 
Rokrocznie do lokalnej gospodarki trafiają miliony złotych na 
inwestycje. 

Okazuje się, że Bank Spółdzielczy w Łopusznie doskona-
le łączy tradycję z nowoczesnością i rozwija się mimo agre-
sywnego marketingu konkurencji. Atutem Banku jest większa 
odporność na światowe kryzysy, ponieważ prowadzi działal-
ność w oparciu o wyłącznie polski kapitał, mocne osadzenie 
w lokalnym środowisku, zaufanie klientów oraz dostosowanie 
oferty produktów i usług bankowych do potrzeb klienta.

Osadzenie w lokalnym środowisku to nie tylko znajomość 
klientów i ich potrzeb, ale również otwarcie na potrzeby in-
nych poprzez realizację idei służby lokalnie wypracowanego 
pieniądza na potrzeby miejscowej społeczności. Bank Spół-
dzielczy w Łopusznie nie jest nastawiony wyłącznie na mak-
symalizację zysków, ale jako instytucja zaufania publicznego 

działa na rzecz rozwoju lokalnych środowisk i od lat część 
wypracowanych zysków przeznacza na finansowanie 
działalności organizacji pożytku publicznego (fundacji, 
stowarzyszeń, związków), bibliotek, szkół, przedszkoli, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Gminnych Ośrodków Kultury, klu-
bów sportowych oraz potrzeby członków banku w trudnych 
sytuacjach życiowych. 

Postępujące procesy globalizacji i koncentracji kapitału nie 
pozostają bez wpływu na Bank i wymuszają kooperację orga-
nizacyjną, marketingową i technologiczną w ramach sekto-
ra spółdzielczości bankowej. Bank Spółdzielczy w Łopusz-
nie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.a., 
a ponadto od 2015 r. jest członkiem Spółdzielni Systemu 
ochrony zrzeszenia BPS z siedzibą w  warszawie. Środki 
pieniężne klientów zgromadzone w Banku są gwaranto-
wane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Potencjał i rozwój Banku Spółdzielczego w Łopusznie jest 
efektem zaangażowania wszystkich pracowników, a także 
konsekwentną realizacją przez Zarząd i Radę Nadzorczą stra-
tegii Banku, opartej przede wszystkim na misji umacniania po-
zycji na lokalnym rynku poprzez profesjonalne i kompleksowe 
zaspokajanie potrzeb finansowych klientów i członków Banku 
oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego środowiska 
lokalnego.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Banku Spółdzielczego w Ło-
pusznie życzymy wszystkim Klientom satysfakcji ze współpra-
cy z Bankiem i realizacji wszelkich zamierzeń.

Spisano historię Łopuszna
„Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów do 2018 roku» 

- to tytuł monografii Gminy Łopuszno, autorstwa prof. Stefa-
na Pastuszki, prof. Romualda Turkowskiego i dr. Izabeli Bożyk. 
Książka właśnie się ukazała. Jest to dzieło o charakterze mo-
nografii, szeroko opisujące tematykę Łopuszna i gminnych 
miejscowości. Monografia ma charakter pracy zbiorowej. Pu-
blikacja ta jest próbą przedstawienia bogatej historii ziemi ło-
puszańskiej i jej mieszkańców

Prace nad książką, zbieranie materiałów i relacji trwały od 
4 lat. Zainicjowała je Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz po 
wielu sugestiach mieszkańców, że taka publikacja jest ocze-
kiwana.

Książka jest formatu B5 (16 x 24 cm), liczy 722 strony i jest 
w twardej oprawie. Składa się z sześciu części: I Czasy staro-
polskie, II Łopuszno w czasach niewoli narodowej, III Dylema-
ty niepodległościowe w czasie I wojny światowej, IV W II Rze-
czypospolitej 1918-1939. V Krew jest jedna. Tragedie i dramaty 
nocy okupacyjnej 1939-1945, VI Łopuszno i okolice w czasach 
Polski ludowej i wolnej Rzeczypospolitej.

Książkę można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Łopusznie.

Streszczenie  monografii autorstwa izabeli Bożyk,  
Stefana J. Pastuszki i romualda Turkowskiego  

,,Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów  
do 2018 roku”

Łopuszno-kielce  2018 ss. 722

Dzieje Ziemi Łopuszańskiej sięgają głęboko w naszą prze-
szłość. Świadczą o tym wymownie wykopaliska archeologicz-
ne w Lasocinie i Łopusznie, świątynia pogańska na Górze Do-
brzeszowskiej oraz źródła pisane. W dziejach Łopuszna i Ziemi 
Łopuszańskiej odbijają się, jak w zwierciadle procesy i zjawi-
ska historyczne, dążenia narodu polskiego, jego walka o wol-
ność i niepodległość, zmagania z ustrojem komunistycznym 
narzuconym Polsce za zgodą Zachodnich Aliantów. Mieszkań-
cy tej Ziemi dali wyraz postawy tolerancji religijnej i narodo-
wej. Wymownym tego przykładem była ponad 100-letnia po-
kojowa koegzystencja i współpraca z Żydami oraz kolonistami 
niemieckimi. Podobnie jak w całym kraju, tak i tu dokonała się 
pokojowa transformacja ustrojowa po 1989 roku. Rozpoczęto 
budowę demokratycznego państwa, lokalnej demokracji re-
alizującej zasadę praworządności. Miejscowi działacze umie-
jętnie wykorzystywali luki w prawie PRL, zmniejszając, kiedy 
było to możliwe, uciążliwości systemu socjalistycznego. Z po-
wyższych względów Ziemia Łopuszańska zasługuje na mo-
nografię, obejmującą całość dziejów i ukazującą podstawowe 
aspekty życia i  działalności zamieszkałych tu ludzi, wpisaną 
w panoramę dziejów Polski. 

Niniejsze publikacja dotyczy   dziejów Łopuszna i jego oko-
lic w okresie ok 700 lat istnienia tej miejscowości. Praca obej-
muje bowiem  lata 1355-2018, ma układ chronologiczno-pro-
blemowy. Składa się z przedmowy Pani Wójt Gminy Łopuszno 
Ireny Marcisz, wstępu, wykazu skrótów, sześciu części, w ra-
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mach których zostało wyodrębnionych 29  rozdziałów,  zakoń-
czenia oraz indeksu osobowego. 

Jak wspomniano,  część merytoryczna monografii  po-
dzielona została na sześć części. W  część I – autorstwa S.J 
.Pastuszki -  przedstawiono okres staropolski, czyli lata 1355-
1795. W części  II – napisanej przez I. Bożyk zajęto się dziejami  
Łopuszna w latach niewoli narodowej 1795-1914, natomiast 
część III  pt.,,Dylematy niepodległościowe w czasie I wojny 
światowej 1914-1918’’ przedstawiona została w monografii 
przez S.J.Pastuszke. Podobnie część IV  monografii, zatytuło-
wana ,, Meandry życia w czasie II Rzeczypospolitej 1918-1939’’, 
jest autorstwa S.J.Pastuszki. Autor ten napisał  także   część V, 
która  otrzymała wymowny tytuł ,,Krew jest jedna. Tragedie 
i dramaty nocy okupacyjnej 1939-1945”. S.J.Pastuszka opisał 
krwawe i tragiczne dzieje Ziemi Łopuszańskiej w czasie II woj-
ny światowej. Natomiast autorem ostatniej VI – części rozpra-
wy pt. ,,Czasy zniewalania i budowania suwerennego i demo-
kratycznego państwa 1945-2018’’ jest R. Turkowski.

W część I autorstwa S.J. Pastuszki omówiono najstarsze 
dzieje Łopuszna i jego okolic w oparciu o dość skąpe źródła. 
Pokazano życie chłopów w tamtym okresie, częste wojny 
i choroby, które ich dziesiątkowały. Wydobyto też informacje 
o warunkach życia i wyzysku chłopów w okresie obowiązywa-
nia pańszczyzny. 

W części II napisanej przez I.Bożyk przedstawiono „Łopusz-
no w latach niewoli narodowej”. Obejmuje ona okres od upad-
ku Rzeczypospolitej do wybuchu I wojny światowej, a  więc 
lata 1795-1914. Podjęto w nim próbę przedstawienia różnych 
aspektów życia mieszkańców gminy Łopuszno w XIX w., któ-
ry był czasem niewoli narodowej, ale także stuleciem daleko 
idących przemian politycznych i  społeczno-gospodarczych. 
Część ta obejmuje dziewięć rozdziałów. Poruszono w nich 
m.in. kwestie demograficzne, przemian administracyjnych 
gminy, uwarunkowań społeczno-gospodarczych i religijnych, 
szkolnictwa i życia codziennego. Zwrócono uwagę na różno-
rodność narodowościową występująca w gminie Łopuszno, 
dużo miejsca poświęcając na przedstawienie procesu roz-
woju osadnictwa niemieckiego i żydowskiego na jej terenie. 
Poruszono kwestie problemów społecznych, dotykających 
mieszkańców wsi, w tym konfliktów z  dworem i miejscowy-
mi urzędnikami. Ukazano sylwetki właści-
cieli Łopuszna, a także ich działalność go-
spodarczą na terenie majątku i społeczno-
-polityczną w  kraju oraz, w przypadku Eu-
stachego Onufrego Dobieckiego, również 
polityczną w Petersburgu. Dzieje Łopuszna 
w XIX w. zakończono omówieniem sytuacji 
gminy, postaw jej mieszkańców i właścicieli 
dóbr podczas powstań narodowych. 

W część III, napisanej przez S.J. Pastusz-
kę ze względu na bardzo ograniczaną bazę 
źródłową, zawarto jej treść w  jednym  roz-
dziale. Poświęcony on  jest czasom I wojny 
światowej, która tak boleśnie dotknęła Ło-
puszno i jego okolice.         

W części IV także autorstwa S J .Pastuszki  
zaprezentowano czasy II RP, a w niej stosun-
ki demograficzne i własnościowe, życie go-

spodarcze i społeczne, funkcjowanie samorządu terytorialne-
go, newralgiczne problemy gospodarcze i  społeczne, odbu-
dowę gminy ze zniszczeń wojennych, budowę świątyni, życie 
religijne. Dużo uwagi poświęcono życiu politycznemu, wybo-
rom parlamentarnym i samorządowym. Ze względu na wielo-
wiekowe sąsiedztwo Polaków i Żydów dużo miejsca poświę-
cono życiu tej społeczności w Sztetlu Łopuszańskim. Uwagę 
skoncentrowano na mechanizmach funkcjonowania tej spo-
łeczności, życiu religijnym i gospodarczym oraz wyborach sa-
morządowych i życiu rodzinnym, jakże odmiennym od pol-
skiego. 

W części V, którą także napisał S.J. Pastuszka, obejmującą lata 
II wojny światowej, podjęto się próby rekonstrukcji życia spo-
łecznego, gospodarczego, religijnego i politycznego Polaków 
i Żydów w okresie terroru niemieckiego. Dużo uwagi poświęco-
no różnym formom ruchu oporu i walce narodu polskiego o za-
chowanie tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Szczególne 
miejsce zajmuje rozdział zatytułowany: „Ostatnie akordy życia 
Żydów w Getcie Łopuszańskim”, który być może stanie się gło-
sem w dyskusji nad relacjami polsko-żydowskimi. 

Natomiast w  części VI,  zamykającej monografię, zatytuło-
wanej  „Czasy zniewalania i budowania suwerennego i demo-
kratycznego państwa” obejmującej lata 1945-2018, autorstwa 
R. Turkowskiego podjęto próbę przedstawienia bardzo skom-
plikowanej rzeczywistości społecznej i politycznej w oparciu 
o bardzo bogatą bazę źródłową. Składa się ona z dziewięciu 
rozdziałów poświęconych newralgicznym problemom tego 
okresu. 

Autor skupił uwagę na instalowaniu władzy ludowej (ko-
munistycznej) w latach 1944-1947 i podstawowym aspektom 
życia społeczno-politycznego. W dalszej kolejności opisał cza-
sy budowy podstaw socjalizmu, czyli sowietyzacji Łopuszna 
i  jego okolicy w latach 1948-1956.W rozdziale tym przedsta-
wiono zmagania chłopów przywiązanych do ziemi i religii, 
jako największych wartości, z systemem komunistycznym. 
Zwrócono też uwagę na mechanizmy zniewalania społeczeń-
stwa w tym okresie

 Kolejne  rozdziały dotyczące lat 1956-1989 poświęcone zo-
stały próbom tzw. demokratyzacji życia społecznego i poli-
tycznego, postawom społeczeństwa, nadziejom na zmiany 

Izabela Bożyk
Stefan Józef Pastuszka

Romuald Turkowski
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systemu komunistycznego, a także oczekiwaniom na jego 
upadek. Autor przedstawił także rolę partii komunistycznej, 
czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w życiu Łopu-
szan i ich bliższych, i dalszych sąsiadów. Zajął się też przed-
stawieniem roli w lokalnej społeczności ludowców łopuszań-
skich ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, niebędące-
go partią komunistyczną, kultywującego czasem skrycie daw-
ne agrarystyczno-demokratyczne ideały ruchu ludowego, 
podporządkowanego jednakowoż PZPR. Autor pokazał też 
dzieje oświaty w Łopusznie i jego okolicach w czasach realne-
go socjalizmu. Przestawił  problemy ochrony zdrowia i opieki 
socjalnej w latach 1956-1989.

 W ostatniej części dotyczącej czasów współczesnych tj. lat 
1990-2018  autor zajął się funkcjonowaniem władz gminnych 
w warunkach suwerennego państwa oraz następstwom ko-
munalizacji gminy samorządowej dla społeczności lokalnej. 
Część tę zamyka rozdział rekonstruujący warunki działalności 
rolniczej w systemie kapitalistycznym w latach III RP . 

W części VI autor zaprezentował tylko wybrane problemy 
okresu, który był przedmiotem jego badań, a więc lat 1945-
2018. Ze względu na ograniczoną objętość monografii Ło-
puszna i okolic na przestrzeni dziejów wiele problemów nie 
zostało przedstawionych..

Przy pisaniu niniejszej monografii wykorzystano źródła 
różnej proweniencji: dokumenty wytworzone przez instytu-
cje państwowe, samorządowe, organizacje społeczne i mło-

dzieżowe, instytucje kościelne, partie polityczne, osoby fi-
zyczne, prasę.. Dokonano kwerendy w Archiwum Państwo-
wym w Kielcach, Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, Archi-
wum Urzędu Gminy Łopuszno, Archiwum Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Kielcach, Archiwum Zakładu Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Archiwum Parafii Ło-
puszno. Wykorzystano Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Kroniki Szkolne w Łopusznie. Te cenne źródła zostały uzupeł-
nione źródłami wywołanymi – wywiadami i relacjami z oso-
bami pełniącymi ważne funkcje w gminie. Szczególnie istot-
nymi były informacje udzielone przy pisaniu pracy przez Pana 
Wójta Gminy Łopuszno w latach 1990-2002 – Jana Stanisława 
Matuszczyka, Panią Wójt Gminy Łopuszno w latach 2014-2018 
Irenę Marcisz. Cennym źródłem były  „Wieści Łopuszna”, kwar-
talnik wydawany przez Urząd Gminy w Łopusznie, redagowa-
ny przez Pana Michała Nygę. 

Autorzy monografii wykorzystali bogatą literaturę nauko-
wą dotyczącą prezentowanej problematyce. Wyrazy uzna-
nia należą się autorom interesującej książki Gmina Łopuszno 
dawniej i dziś, wydanej w 1998 r. 

 W sumie powstała  prawie pełna monografia dziejów Ło-
puszna  i okolicy na przestrzenie ok .700 lat istnienia tej miej-
scowości 

izabela Bożyk
Stefan J. Pastuszka  

romuald Turkowski

W ubiegłym roku szkolnym realizowane były projekty unijne:
- Nasze przedszkole szansą na sukces w szkole, w ramach któ-

rego odbywały się zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia plastycz-
ne, rytmiczne, z języka angielskiego, wyjazdy do teatru, 
kina oraz wycieczki edukacyjne. Zatrudnieni byli specjaliści 
z zakresu logopedii, psychologii. Dzieci korzystały z bezpłat-
nego dożywiania – catering. Koszt projektu opiewał na sumę 
735 943,13 złotych.

- Kuźnia wiedzy i talentów, w ramach którego realizowane 
były koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze z matematyki, 
przyrody, języka angielskiego, zajęcia z informatyki, doradz-
twa zawodowego. Zatrudnieni byli specjaliści, tj. psycholog 
i pedagog. Odbyły się liczne wyjazdy edukacyjne poszerza-
jące wiedzę zdobywaną na zajęciach, w tym wycieczki kra-
joznawcze. Beneficjentami projektu byli również uczniowie 
szkoły filialnej. Koszt projektu – 463 859,80 złotych.

Dzięki wyżej wymienionym projektom uczniowie poszerzyli 
wiedzę i opanowali nowe umiejętności, jak również zwiększona 
była dostępność do opieki specjalistycznej. Ponadto szkoła zo-
stała wyposażona w wiele mebli i pomocy dydaktycznych. 
Wykonano nowy plac zabaw, zakupiono meble przedszkolne, 
dywan interaktywny, tablicę multimedialną oraz wiele innych 
pomocy dydaktycznych i zabawek. Wyposażona została rów-
nież pracownia komputerowa w urządzenia wielofunkcyjne, ta-
blety, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycz-
nych z logopedii i doradztwa zawodowego.

Projekty unijne w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest projekt Roz-
wijanie kompetencji kluczem do sukcesu na kwotę 370 tysięcy 
złotych, który obejmuje zajęcia z matematyki, przyrody, zajęć 
komputerowych, języka angielskiego, niemieckiego, biologii, 
chemii, geografii, fizyki, doradztwa zawodowego w klasach I, 
VII, VIII i kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Do-
brzeszowie oraz Filii SP w Sarbicach Drugich. Uczniowie korzy-
stają z opieki specjalistów, tj. psychologa i pedagoga. W ramach 
projektu placówka wyposażana jest w pomoce dydaktyczne 
do wyżej wymienionych zajęć oraz prowadzone jest dokształ-
canie nauczycieli zwiększające ich kwalifikacje. 

aneta Perz
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Jak co roku w pierwszą niedzielę października odbyła się 
uroczystość patriotyczna pod pomnikiem poświęconym sied-
miu zamordowanym mieszkańcom tej miejscowości. Zginęli 
oni z rąk hitlerowców w trakcie bitwy pod Gruszką -30 wrze-
śnia 1944 roku.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą 
o  godz.14.00 odprawioną przez proboszcza tutejszej parafii 
Jacka Celucha w intencji ofiar II wojny światowej. Na uroczy-
stość licznie przybyli mieszkańcy Sarbic oraz okolicznych wsi. 
Obecne były także lokalne władze. Po mszy św. przedstawicie-

Uroczystość przy pomniku w Sarbicach
le władz samorządowych, mieszkańcy oraz kombatanci złoży-
li wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem zamordowanych. 

Następnie głos zabrała Pani Wójt Irena Marcisz, która za-
pewniła o kultywowaniu tradycji patriotycznych i obowiąz-
ku wychowywania młodych pokoleń w duchu wartości naro-
dowych i ludzkich. Uroczystość zakończył występ artystyczny  
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. 

Na koniec uczestnicy zostali zaproszeni na ciepły poczęstu-
nek zafundowany przez radnego Wiesława Mazura.

organizatorzy

uczniowie ze szkoły w dobrzeszowie uczestniczyli czynnie w 
uroczystości

na uroczystośc Przybyły liczne deleGacje wraz ze swymi 
sztandarami

26 października 2018 roku po 40 latach pracy w Gminnym 
ośrodku kultury w Łopusznie Pani Barbara Pawelczyk 
przeszła na emeryturę. Przez cały okres swojej pracy, jako 
kierownik  Gok, organizowała wiele imprez, poświęcała  
czas na szerzenie kultury. Przez ponad 35 lat była inicjato-
rem międzynarodowych plenerów malarskich, które zrze-
szały malarzy z innych krajów, jak również miejscowych mi-
łośników sztuki. Barbara Pawelczyk, ze względu na swoje ak-
torskie doświadczenie, zapraszała do Łopuszna wiele znanych 
gwiazd, które prowadziły zajęcia z dziećmi i młodzieżą. dzię-
ki jej zaangażowaniu mieliśmy możliwość gościć marcina 
dańca, alicję majewską, majkę Jeżowską, zespół Cygań-
skie Gwiazdy, don wasyla Juniora, zbigniewa wodeckie-
go, norbiego, Jerzego Połomskiego, zespół Piękni i mło-
dzi, elenę Benedyk i marca antonelli oraz innych znakomi-
tych artystów. Wspólnie z władzami Urzędu Gminy w Łopusz-
nie organizowała wiele imprez okolicznościowych, takich jak: 
Dożynki Gminne, spotkania opłatkowe, Impresje Łopuszań-
skie, Orszak Trzech Króli i wiele innych. 

Podczas wieloletniej pracy Pani Barbara dbała również 
o rozwój kulturalny na terenie świetlic wiejskich. W struktu-
rze GOK powstało do 2018 roku 6 świetlic w: Piotrowcu, Sno-
chowicach, Czałczynie, Lasocinie, Rudnikach i Gnieździskach. 
Barbara Pawelczyk  swoje stanowisko kierownika Gok 

Z działalności GOK
przekazała Pani Beacie Starzyk. Pani Beata 10 lat pracowa-
ła w Kieleckim Teatrze Tańca - miejskiej instytucji artystycznej. 
Zdobyła tam obszerne doświadczenie w organizowaniu róż-
norakich  przedsięwzięć artystycznych. Ponadto funkcjonu-
je jako członek wielu stowarzyszeń, z ramienia których była 
inicjatorem imprez m.in. o charakterze prozdrowotnym. Pa-
sjonuje się  wszystkim tym, co związane z rękodziełem, zie-
larstwem i zdrowym stylem życia. Stanowisko Kierownika 
Gminnego Ośrodka Kultury objęła  w połowie listopada 2018 
roku. Sądzimy, że wniesie wiele energii i nowych pomysłów ze 
względu na swoje pasje i zamiłowania. Pani Beata jest młodą 
kobietą, która uwielbia pracę z ludźmi i nowe wyzwania. Zo-
stała ciepło i serdecznie przyjęta przez pracowników Gminne-
go Ośrodka Kultury, jak również przez władze Urzędu Gminy 
oraz kierowników wszystkich instytucji naszej Gminy. 

Zarówno w 2018 jaki i 2019 roku w GOK oraz w świetlicach 
wiejskich odbywać się będzie bezpłatny kurs komputero-
wy dla osób powyżej 25 lat, organizowany  przez Firmę TOP 
FOCUS w  partnerstwie z  HDA – Centrum Szkolenia, Doradz-
twa Finansowego i  Biznesu w ramach  projektu „Postaw ak-
cent na (cyfrowe) kwalifikacje!”. Szkolenie odbyli już zaintere-
sowani mieszkańcy z Rudnik, kolejna grupa od  grudnia roz-
poczyna edukację w świetlicy wiejskiej w Piotrowcu.  Od no-
wego roku w planach jest również zorganizowanie tego typu 
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zajęć w świetlicy wiejskiej w Czałczynie. Zapraszamy serdecz-
nie do udziału.  

W 2019 roku na terenie świetlic wiejskich będą miały miej-
sce następujące zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży 
i  osób dorosłych:  język angielski, zajęcia ruchowe, warszta-
ty manualne plastyczne oraz  wokalne. Dodatkowo w świetli-
cach odbywać  się będą obchody ważniejszych uroczystości.  
Szczegółowy harmonogram obowiązujący od stycznia 2019 r. 
udostępniony będzie na terenie każdej ze świetlic, na stronie 
internetowej GOK oraz  w mediach społecznościowych 

Gminny ośrodek kultury zaprasza serdecznie miesz-
kańców Gminy Łopuszno  na Sylwestra pod  Gwiazdami. 
W tym roku gościć będziemy, jako gwiazdę wieczoru – zespół 
KARLA. Rozpoczęcie zaplanowane zostało na godzinę 22.30. 
Całość imprezy potrwa do godziny 1.00

Gminny Ośrodek Kultury wraz z władzami Gminy Łopusz-
no zamierza zorganizować Orszak Trzech Króli, Impresje Ło-
puszańskie, Wojewódzki Przegląd Piosenki, festiwal o charak-
terze prozdrowotnym oraz wiele innych uroczystości w zależ-

ności od zapotrzebowania mieszkańców. Gok aktywnie włą-
cza się również w inicjatywy utworzenia wielopokolenio-
wego zespołu Pieni i Tańca Łopuszno. Dołożymy wszelkich 
starań, by wspomóc  formację, która w założeniach ma pro-
mowanie walorów Gminy Łopuszno w skali ogólnopolskiej. W 
niedalekiej perspektywie, zespół prowadzony pod okiem Mi-
chała Siemieńca, planuje nagranie teledysku oraz udział w po-
pularnych przeglądach nie tylko o charakterze lokalnym, ale 
również produkcjach telewizyjnych. 

Od stycznia zaplanowano również, przy udziale zaproszo-
nych gości,  spotkania poetyckie, promujące młode talenty 
literackie z terenu Gminy Łopuszno. Nie zabraknie także ini-
cjatyw realizowanych przy współpracy z  Klubem Seniora, Ko-
łami Gospodyń Wiejskich jak i stowarzyszeniami oraz innymi 
podmiotami wspierającymi działania na rzecz szeroko pojętej 
kultury. Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do dzielenia 
się swoimi pomysłami. 

Gok

6 grudnia to wspaniały dzień, podczas którego odwie-
dza nas długo wyczekiwany gość - Święty mikołaj. W tym 
roku również zawitał i obdarował dzieci z Gminy Łopuszno. 
Były uśmiechy, śpiewy, tańce, konkursy oraz moc prezen-
tów dla wszystkich. Czas oczekiwania na tego ważnego go-
ścia umiliły występy taneczne uczennic ze Szkoły Podstawo-
wej z Łopuszna, które przygotowała Pani Małgorzata Soboń. 
Wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w konkursach oraz  
zabawach tanecznych przeprowadzonych przez pracownice 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. 

Po zakończonej zabawie dzieci nasłuchiwały dźwięku 
dzwoneczków, które zwiastowały przybycie Świętego Miko-
łaja. Radość najmłodszych  była ogromna: szczęśliwe, rozpro-
mienione, a niektóre troszkę zawstydzone przywitały Miko-
łaja, który dźwigał na plecach wór pełen prezentów. Dzieci 
chętnie recytowały Mikołajowi wierszyki i śpiewały piosenki 
w podziękowaniu za podarki.

dziękujemy serdecznie Pani wójt,  władzom Gminy, or-
ganizatorom oraz wszystkim przybyłym na  to spotkanie. 
Podziękowania kierujemy również  w stronę Państwa ka-
tarzyny i Łukasza Uranków, - fundatorów fotobudki, dzię-

Mikołajki 2018 w GOK

ki której każde dziecko mogło bezpłatnie zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcia ze Świętym mikołajem. zapraszamy ser-
decznie w przyszłym roku.

Gok

Członkowie Klubu Seniora biorą czynny udział w impre-
zach organizowanych przez władze Gminy Łopuszno i Gmin-
ny Ośrodek Kultury. 

 Klub Seniora brał  udział w paradzie zorganizowanej z oka-
zji 100-lecia odzyskania  Niepodległości naszego kraju, po-
nadto przedstawiciele klubu uczestniczyli  w konkursie 
wiedzy o Gminie Łopuszno podczas Impresji Łopuszańskich 
oraz w akcji Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego.

Z życia Klubu Seniora
W lipcu Klub Seniora w Łopusznie zorganizował  wyciecz-

kę do Tokarni i Chęcin. Zwiedzono wówczas muzeum wsi 
kieleckiej w Tokarni oraz ruiny zamku –twierdzy w Chęci-
nach. Wycieczkę zakończono piknikiem w miejscowości Laso-
cin. Następnym miastem, które odwiedzili seniorzy z Łopusz-
na,  był Sandomierz. Oprócz historycznych budowli podziwiali  
piękno tamtych okolic.

Wspólnie z Klubem Seniora z  Miedzianej Góry grupa człon-
ków naszego klubu  wzięła udział  w Senioraliach w  krako-
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wie, które organizowane są od ponad 5 lat dla seniorów z ca-
łej Polski. Rozpoczęcie tej uroczystości miało miejsce w koście-
le Mariackim mszą świętą o godzinie 9.00.Potem w uroczystym 
pochodzie wokół Rynku Krakowskiego seniorzy przeszli pod 
Muzeum Narodowe przy alei 3-Maja 1.Organizatorzy zapewni-
li uczestnikom wiele atrakcji ,ciekawych wykładów itp. Można 
także było wyrobić sobie Ogólnopolską Kartę Seniora. 

Pod koniec września Seniorzy z Łopuszna wzięli udział 
w  spotkaniu sportowo-rekreacyjnym dla Seniorów zorgani-
zowanym przez Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe w Słowiku 
koło Kielc. W konkurencjach sportowych  seniorzy zdobyli 
wiele pucharów i nagród.

W październiku Klub Seniora w Łopusznie spotkał się z Mło-
dzieżową Sekcją Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie, 
której członkowie zorganizowali pokaz pierwszej pomocy.

W okresie jesienno-zimowym w każdy czwartek Klub Se-
niora w godzinach od 9.00 do 14.00 oraz od 16.00 do 20.00 or-
ganizuje zajęcia tematyczne w świetlicy Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łopusznie.

Barbara nalepa

Od kwietnia 2018 roku przy Centrum Wspierania Rodziny 
Z uśmiechem w Józefinie funkcjonuje teatr amatorski pod na-
zwą „Centralne zamieszanie” który zrzesza uczestników 
Środowiskowego domu Samopomocy ,Świetlicy integra-
cyjnej dla dzieci i młodzieży oraz klubu Seniora. Pomysł 
jego powstania zrodził się w wyniku odkrycia wielu talentów 
aktorskich wśród podopiecznych naszego ośrodka. 

Od początku działalności placówki- 2014 rok uczestnicy 
tworzyli różnorodne formy inscenizacji słowno-muzycznych, 
które wystawiane były w trakcie świąt i innych imprez okolicz-
nościowych. Każdy kolejny występ przynosił reżyserowi i ak-
torom wiele satysfakcji oraz mobilizował do tworzenia coraz 
trudniejszych form teatralnych.

Pierwszym dużym przedsięwzięciem była premiera spekta-
klu pt. ,,Polska wieś z tańcem , wierszem i piosenką przez 
cztery pory roku.” W trakcie przygotowań do występu swoją 
pomocą i radą służył aktor rodzimego teatru im. Stefana Że-
romskiego w Kielcach- Wojciech Niemczyk z którym „Central-
ne Zamieszanie” nawiązało współpracę która trwa do dnia 
dzisiejszego.

Przed teatrem z Józefiny kolejne wyzwania i niespodzianki 
dla widzów. 

Cztery Pory Roku

13 grudnia 2018r. będzie miała miejsce kolejna premie-
ra spektaklu pt. ,,Ta noc była taka jak inne. a jednak ...”

Reżyser i aktorzy maja wiele wspaniałych pomysłów  , które 
niebawem  będą realizowane.

Wszystkich naszych fanów zapraszamy na śledzenie dal-
szych poczynań aktorskich ,, Centralnego Zamieszania”.

nina Pietras
Teresa Czarnecka

Uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych na ten 
dzień czekali od początku września. nawiązując do dnia edu-
kacji narodowej, obchodzonego 14 października, w okoli-
cach tej daty we wszystkich szkołach podstawowych z te-
renu naszej gminy odbyły się uroczyste ślubowania pierw-
szoklasistów połączone z pasowaniem na ucznia.

W każdej ze szkół kandydaci na ucznia, z radością i uśmie-
chem na twarzy prezentowali społecznościom szkolnym oraz 
rodzicom swoje umiejętności, udowadniając gotowość do by-

Ślubowanie pierwszoklasistów w naszych szkołach
cia wzorowymi uczniami i Polakami. Po złożeniu ślubowania 
każdy uczeń został pasowany symbolicznym ołówkiem przez 
dyrektora szkoły.

We wszystkich ślubowaniach uczestniczyła osobiście Wójt 
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień 
w szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz rado-
snych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i nauczycieli.
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Pierwszaki ze szkoły Podstawowej w Gnieździskach uroczyście 
ślubują być dobrymi uczniami

ślubowanie Pierwszaków w Grabownicy 

ślubowanie Pierwszoklasistów ze szkoły Podstawowej 
w łoPusznie kl. b

ślubowanie Pierwszoklasistów ze szkoły Podstawowej 
w łoPusznie kl. a

ślubowanie uczniów klasy Pierwszej w sarbicach

ślubowanie w szkole Podstawowej w dobrzeszowie

uczniowie z lasocina Po ślubowaniu
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W tym roku w naszej szkole już po raz szósty obchodziliśmy Ty-
dzień Praw Dziecka. Przyświecały mu słowa piosenki Ambasador 
Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej Wszystkie dzieci nasze są…. 
Obchody obfitowały w wiele ciekawych inicjatyw i atrakcji, w orga-
nizację których włączyła się cała społeczność szkolna.

Zgodnie z tradycją każdy dzień tygodnia nosił inne imię i wią-
zał się z innym działaniem: 
•	 poniedziałek-	Dzień życzliwości - dzień bez zadawania prac do-

mowych, 
•	 wtorek-	Dzień dobrych wiadomości - dzień bez jedynek,
•	 środa- Dzień Marzeń- dzień kreatywnego wyglądu,
•	 czwartek-		Dzień samorządności – uczniowie w asyście nauczy-

cieli prowadzili wybrane lekcje,
•	 piątek-	 Dzień	 koloru	 niebieskiego	 symbolizującego	 prawa	

dziecka – akademia podsumowująca tegoroczne obchody Ty-
godnia Praw Dziecka.

Obchody Tygodnia Praw Dziecka rozpoczęła akcja plakatowa 
promująca prawa dziecka. Dla najmłodszych milusińskich naszej 
szkoły z oddziałów przedszkolnych zostały zorganizowane zaba-
wy dla malucha, zajęcia logopedyczne, obchody Dnia Pluszowego 
Misia, muzyczno – ruchowe harce w rytmach dziecięcych prze-
bojów, spotkania z Królem Maciusiem Pierwszym i wiele innych. 
Efektem działalności naszych najmłodszych kolegów i koleżanek 
jest Drzewo życzeń, gdzie zapisane zostały ich marzenia.

Starsi uczniowie najbardziej ucieszyli się z Dnia dobrych wia-
domości, który był dniem bez jedynek. Najwięcej emocji budził 
jednak czwartek, czyli Dzień samorządności, kiedy to uczniowie 
w asyście nauczycieli prowadzili lekcje. Był to również dzień za-
bawy andrzejkowej.

Podczas długich przerw uczniowie mieli zapewnione wiele 
atrakcji: festiwal radosnej piosenki, roztańczoną przerwę w ryt-
mie Zumby i tańca belgijskiego, malowanie twarzy. W bibliotece 
szkolnej można było posłuchać prezentowanej literatury dziecię-
cej poruszającej prawa dziecka. Wszyscy uczniowie naszej szko-
ły uczestniczyli w spotkaniu ze strażakiem z Miejskiej Komendy 
Straży Pożarnej w Kielcach – st. sekc. Michałem Kselem w ramach 
ogólnopolskiej kampania edukacyjno – informacyjnej Czujka na 
straży Twojego bezpieczeństwa! 

Wszystkie dzieci nasze są…
TYDZIEŃ PRAW DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GNIEŹDZISKACH 26 -30 listopada 2018 r.

Dla uczniów klas VI – VIII SP i klasy III gimnazjum zostały zor-
ganizowane zajęcia: Hazard? Nie, dziękuję – w ramach ogólnopol-
skiej kampanii informacyjno – edukacyjnej Krajowej Administra-
cji Skarbowej.

Ważnym wydarzeniem dla przedstawicieli samorządów kla-
sowych było spotkanie z przewodniczącym Młodzieżowej Rady 
Gminy Łopuszno – Bartoszem Nygą.

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Tygodnia Praw Dziec-
ka był uroczysty apel, podczas którego mogliśmy podsumować 
przebieg całego tygodnia. Nasi zerówkowicze wspaniale za-
prezentowali się w instrumentalnym występie muzycznym, zaś 
uczniowie kl. III w przedstawieniu pt. Jak sroczka swe dzieci praw 
i obowiązków nauczyła. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy 
piosenki Wszystkie dzieci nasze są i Dłonie z repertuaru Majki Je-
żowskiej: Tegoroczne obchody Tygodnia Praw Dziecka zapisa-
ły się pozytywnie w historii naszej szkoły i zainspirowały nas do 
podjęcia kolejnych działań.

organizatorzy:
dorota Bała- dudek, aneta Januszek, karolina mędrecka, 

monika Ciszek-walas, małgorzata Szymkiewicz

Szanowni Państwo! Czytelnicy Wieści Łopuszna!
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii przy-

gotowuje się do swoich setnych urodzin, które obchodzić bę-
dziemy w 2019r. Jesteśmy tylko o rok młodsi od Rzeczpospolitej, 
a to oznacza długą i bogatą historię wplecioną w trudne i zagma-
twane dzieje Ojczyzny. Uroczystość tę chcemy przeżyć głębo-
ko, pokazać dorobek szkoły, z którego jesteśmy dumni i na który 
pracowały pokolenia uczniów, rodziców, nauczycieli.  Pragniemy, 
by wydarzenie to stało się ważne nie tylko dla nas, ale dla ogółu 
mieszkańców gminy.

Zwracamy się do naszych absolwentów, emerytowanych pra-
cowników szkoły o dzielenie się swoimi wspomnieniami o szko-
le, o udostępnienie starych fotografii, zwłaszcza dokumentujących 
pierwsze pięćdziesięciolecie placówki. Być może mają Państwo sta-
re świadectwa szkolne, zeszyty zapisane atramentem lub inne pa-

Setne urodziny szkoły
miątki, które pozwoliłyby nam wzbogacić historię szkoły? Za wszyst-
kie będziemy wdzięczni, wszystkie zwrócimy po skopiowaniu. 

Szanowni Państwo! Szkoła to taka instytucja, która nigdy się 
nie starzeje. Nasza, mimo swoich stu lat, ciągle jest młoda młodo-
ścią swoich uczniów. Ci najmłodsi zadzierają do góry głowę, by 
przeczytać napis na niebieskim transparencie zdobiącym budy-
nek: 100-lecie szkoły 1919 – 2019 – i, obchodząc swoje czwar-
te, siódme, ósme urodziny, strasznie się dziwują, że można być 
aż tak starym. Dlatego chcemy, aby  nasze świętowanie było ta-
kim międzypokoleniowym spotkaniem starych i młodych, tych, 
co byli kiedyś uczniami, nauczycielami z tymi, którzy jeszcze nimi 
są. Spotkaniem w szczególnie ważnym dla nas  miejscu – w na-
szej szkole. 

Wszystkich, którzy chcą odpowiedzieć na nasz apel prosimy 
o kontakt ze szkołą, tel. 41 3914020.

a.p.
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie wszy-
scy uczniowie edukacji wczesnoszkolnej budują roboty, 
a następnie przy użyciu komputera programują ich działanie 
i wprawiają je w ruch. Jest to możliwe dzięki realizacji projek-
tu „ProgramujemY kielecki”. Nauczyciele prowadzący zaję-
cia zostali wyposażeni w tablety i klocki LEGO WeDo. Budowa-
nie robotów jest bardzo ekscytujące i wywołuje wiele pozy-
tywnych uczuć, jednak najwięcej emocji pojawia się podczas 
budowania programów w specjalnej aplikacji, które wprawia-
ją roboty w ruch. Zbudowane małpki zaczynają grać na bęb-
nach, a ptaszki śpiewają i wirują. Młodzi konstruktorzy rozwi-
jają umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, intuicyjnego 
rozwiązywania problemów oraz pogłębiają swoje zaintereso-
wania w zakresie nauk ścisłych.

Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w Zlocie 
Młodych Programistów, który odbędzie się  w gmachu Poli-
techniki Świętokrzyskiej.

Teresa mazur

Mali konstruktorzy 
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28 września 2018r. w Strawczynie  odbyły się  XXI  Woje-
wódzkie Biegi Przełajowe LZS Młodzieży Szkolnej o Memo-
riał Zdzisława Stawiarza.  W biegach wystartowało około 
300  uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego woje-
wództwa. Organizatorem imprezy było Świętokrzyskie Zrze-
szenie Ludowych Zespołów Sportowych. 

Naszą gminę reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. 

W rywalizacji indywidualnej nasi uczniowie zajęli  wysoko 
punktowane miejsca. 

Bieg na 800m kl. V- VI:
III miejsce -  Magdalena Biały,
VII  miejsce -  Wiktoria Kowalczyk.

Bieg na 800m kl. VII –VIII:
IV  miejsce – Katarzyna Toporek, 
VII miejsce – Patrycja Ogonowska.

 Wśród chłopców najlepsi byli:
 Bieg na 1000m kl.V- V I:

I miejsce – Wojciech Supernat,
 II miejsce – Mateusz Cygan,
IV miejsce – Kacper Cichoń,
VII miejsce – Jakub Sobczyk.

W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych bezkonku-
rencyjni okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łopusznie, którzy zajęli  i miejsce. Zawodnicy z  Ło-

Memoriał Zdzisława Stawiarza
puszna  zdeklasowali liczbą zdobytych punktów pozostałe 
szkoły, osiągając wynik 349  pkt. Należy nadmienić, że szkoła, 
która zajęła II miejsce, zdobyła tych punktów tylko 213. 

małgorzata Gwóźdź

KUltURa i oświata 
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Piękna i słoneczna pogoda przywitała biegaczy Wojewódz-
kich Sztafetowych Biegów Przełajowych, które odbyły się 9 paź-
dziernika w Rytwianach.

Od wielu lat zawody te cieszą się wielką popularnością. Dzie-
ci i młodzież ze szkół z terenu województwa świętokrzyskiego 
rywalizowała w zespołach 10-osobowych na dystansie 800 me-
trów - dziewczęta i 1000 metrów - chłopcy. Znakomicie spisali się 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.

 Jako pierwsi na trasy ruszyli uczniowie szkół podstawowych 
z klas IV-VI. Wspaniała atmosfera i  doping dodawały sił zawodni-
kom. Reprezentacja dziewcząt w składzie: Magdalena Biały, Mag-
dalena Szymańska, Wiktoria Kowalczyk, Milena Wawrzeńczyk, 
Michalina Perz, Laura Mogielska, Natalia Szklarz, Wioletta Ogo-
nowska, Aleksandra Wertka, Aleksandra Kozubowska,  Nicola 
Chudalla, Anita Drążkiewicz w  pięknym stylu obroniły  tytuł Wi-
cemistrzyń Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
,zajmując II miejsce. 

Zawodniczki z Łopuszna od samego początku ambitnie wal-
czyły o tytuł Mistrzyń Województwa. Po pięciu zmianach zwycię-
stwo było coraz bliżej. Dziewczęta objęły prowadzenie i z każdym 
metrem powiększały swoją przewagę nad rywalkami. W sporcie 
jednak niczego nie można być pewnym. Na dziesiątej zmianie za-
wodniczka z SP nr 33 w Kielcach, 200 metrów przed linią mety 
pokonała naszą uczennicę. Zajęcie drugiego miejsca przyjęliśmy 
jednak jako duży sukces, tym bardziej, że jest to obroniony tytuł  
z zeszłego roku. 

Wysiłek zawodniczek włożony w pokonanie dystansu został 
wynagrodzony pucharem, dyplomem oraz medalami ufundowa-
nymi przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.

Zanim opadły emocje po wspaniałym biegu dziewcząt, na tra-
sę wyruszyli chłopcy z klas V-VI. 

Zawodnicy z Łopuszna dali prawdziwy popis swoich umiejęt-
ności sportowych.

Na czwartej zmianie objęli prowadzenie i nie pozwolili sobie 
go odebrać. Okazali się bezkonkurencyjni!  Daleko za nimi przy-
biegli zawodnicy z pozostałych szkół. 

Skład zwycięskiej sztafety: adam kryszczak, marcin nyga, 
Jakub Sobczyk, kacper Cichoń, Łukasz Stolarczyk, wojciech 
Supernat, konrad Ciszek, Szymon Cygan, mikołaj kaller, ma-
teusz ogonowski, oliwier Stefański.

Zdobyli  tytuł mistrzów województwa w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych na rok szkolny 2018/2019. Jako nagro-
dę otrzymali pamiątkowy puchar, dyplom i medale

W następnej kolejności na starcie stanęła grupa dziewcząt 
z klas VII-VIII.  Okazało się, że starsze zawodniczki także  nie za-
wiodły. W tej kategorii konkurencja była duża, do walki stanęło 
aż 20 szkól. 

Zawodniczki  z Łopuszna w składzie: Julia Jachimczyk, ka-
mila Perz, natalia rogula, wiktoria witkowska, karolina 
Szczerek, karolina konieczna, Bogumiła krzyżyk, katarzyna 
Toporek, Patrycja ogonowska, Sylwia Ślęzak, daria Toma-
sik, wiktoria Perz, również pobiegły znakomicie. Każda kolej-
na zmiana przybliżała nas do zwycięstwa. Dla zawodniczek du-
żym wsparciem był doping szkolnych koleżanek i kolegów, któ-
rzy zagrzewali je do jeszcze większego wysiłku. Ostatecznie zaję-
ły II miejsce, był to więc drugi w tym dniu tytuł Wicemistrza dla 
szkoły w Łopusznie.

Kolejną grupą  byli chłopy z klas VII-VIII i III gimnazjum. Chłop-
cy  zaczęli ostrą rywalizację od momentu wyruszenia na trasę 

Podium dla Łopuszna!
biegu. Walka była zacięta, ale niestety nasi zawodnicy nie stanęli 
na podium, zajęli IV miejsce.

Skład drużyny: kacper Chudzik, dawid Chudzik, Paweł 
Czupryński, Piotr Czupryński, konrad karliński, dawid Łuka-
sik, mateusz marszalik, kacper Stefański, konrad Sztandera, 
Szymon Szymkiewicz.

Wszystkim zawodnikom należą się wyrazy uznania za godne 
reprezentowanie naszej szkoły Żadna ze szkół, które przybyły na 
zawody nie stawały na podium trzykrotnie tak jak my. Występ w 
zawodach sportowych był dla wszystkich uczniów  źródłem sa-
tysfakcji i możliwości sprawdzenia się w gronie rówieśników. 

małgorzata Gwóźdź

SPoRt
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14 listopada 2018 r. w Kostomłotach odbył się półfinał woje-
wódzki w mini-piłce nożnej dziewcząt. Do turnieju zgłosiły się 
4 zespoły: SP Łopuszno, SP Strawczyn, SP Kostomłoty, SP Rytwia-
ny. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łopusznie reprezen-
towały: milena wawrzeńczyk, natalia Szymkiewicz, magda-
lena Szymańska, wiktoria kowalczyk, dominika marcinkow-
ska, anita drążkiewicz, nicole Chudalla, wiktoria Błachucka, 
magdalena Biały.

Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.  Od 
samego początku zawodniczki z Łopuszna były faworytkami tur-
nieju. Po wygranej z Rytwianami 2:0, Kostomłotami 2: 0  i remi-
sie ze Strawczynem awansowały do finału wojewódzkiego, który 
odbędzie się 11 grudnia w  Skarżysku - Kamiennej. 

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, a zawodniczki z Łopuszna dodatkowo pięk-
ny puchar. 

małgorzata Gwóźdź

Turniej piłki nożnej dziewcząt

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatko-
we dla mieszkańców naszej gminy. Wydarzenie to ma wielolet-
nie tradycje. Jest to doskonała okazja do spotkania, złożenia so-
bie wzajemnie życzeń i przełamanie się opłatkiem. Mieszkańcy 
wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz zasiedli do wie-
czerzy. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd. Podczas spo-
tkania wręczono również nagrody w konkursie na najpiękniejszą 
ozdobę bożonarodzeniową.

Tegorocznemu spotkaniu opłatkowemu z mieszkańcami towa-
rzyszyła prezentacja Ogólnopolskiej Karty Seniora. Gmina Łopusz-
no dołączyła do programu, dzięki któremu seniorzy z naszej gmi-
ny mogą korzystać z licznych zniżek na produkty i usługi w całym 
kraju. Podczas prezentacji wręczono pierwsze karty. Otrzymało je 
pięć pań aktywnie działających w środowisku seniorów. Wręczono 
również certyfikaty trzem firmom z naszej gminy, które zdecydo-
wały się dołączyć do programu i oferować zniżki osobom posiada-
jącym w/w kartę. Na chwilę obecną seniorzy otrzymają zniżki na 
przejazdy liniami Marco Polo Marka Miśty, na zakupy w kwiaciarni 
Aga pani Agnieszki Świerczewskiej oraz rabat na niemal wszystkie 
produkty w Delikatesach Centrum Anny i Michała Perz. Wójt Gmi-
ny Łopuszno Pani Irena Marcisz odebrała z rąk Przedstawiciela Sto-
warzyszenia „Manko”, które posiada rekomendację ministerstwa 
do prowadzenia programu Ogólnopolska Karta Seniora certyfi-

Świąteczna integracja

SPoRt

kat „Gmina przyjazna seniorom”. Zapraszamy wszystkich przed-
siębiorców do przyłączenia się do programu. Wszystkie osoby za-
interesowane otrzymaniem karty prosimy o kontakt z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie.

w konkursie na najPiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową 
wPłynęło Ponad 100 Prac. na zdjęciu część naGrodzonych 
uczestników.

tradycyjne łamanie się oPłatkiem i składanie życzeńwręczono certyfikaty Przedsiębiorcom, którzy zdecydowali 
się PrzystąPić do ProGramu karta seniora
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Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz zarządziła prze-
prowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ło-
puszno w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie, Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, Szkole Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach oraz Powiatowym 
Zespole Szkół w Łopusznie. wybory odbyły się 11 paździer-
nika 2018 r. Wybory poprzedziło powołanie Szkolnych Komi-
sji Wyborczych, przeprowadzenie kampanii wyborczej oraz 
przygotowanie odpowiednich kart do głosowania.

Niezmiernie cieszy fakt, że wśród uczniów łopuszańskich 
szkół jest wiele osób chętnych do działania, które nie boją się 
podejmować nowych wyzwań. 

Wybrano skład Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno  
na II kadencję w roku szkolnym 2018/2019

Skład młodzieżowej rady Gminy
1.Bartosz Nyga - Przewodniczący MRG - PZS Łopuszno
2.Karolina Wawrzeńczyk - Wiceprzewodniczący MRG - SP Ło-
puszno
3.Julia Stępień - Wiceprzewodniczący MRG - SP Łopuszno
4.Faustyna Czerwińska - sekretarz MRG SP Gnieździska 
5.Tomasz Stolarczyk - PZS Łopuszno
6.Jakub Kaczmarczyk - PZS Łopuszno
7.Krystian Pasiński - PZS Łopuszno
8.Karolina Karlińska - PZS Łopuszno
9.Kacper Sornat – PZS Łopuszno
10.Paweł Kot - SP Dobrzeszów
11.Damian Wawrzoła - PZS Łopuszno

W dniu 16 grudnia 2018 roku odbyła się pierwsza w historii 
powojennej Polski uroczystość patriotyczna z okazji 75 roczni-
cy rozstrzelania dwunastu nieznanych żołnierzy i trzech aresz-
towanych po akcji „Niekłański Październik” z dnia 13.10.1943 
r. Do uroczystości doszło dzięki wieloletnim staraniom pani 
Wójt Ireny Marcisz, pana Łukasza Wilczyńskiego – prawnu-
ka rozstrzelanego Franciszka Siudka oraz prezesa Oddzia-
łu Łopuszańskiego AK pana Stanisława Komisarczyka. Po raz 
pierwszy po wielu latach zadbano o upamiętnienie ofiar. Uro-
czystość była zarazem zwieńczeniem obchodów 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęto mszą św. w intencji ofiar II wojny 
światowej sprawowaną przez ks. kanonika Ireneusza Jakusika 
i ojca franciszkanina Rafała Kołodziejskiego z parafii w Skarży-
sku-Kamiennej.

Następnie delegacje z udziałem władz samorządowych, 
pocztów sztandarowych, delegacji kombatanckich oraz licz-
nych mieszkańców udały się na łopuszański Kościółek , gdzie 
75 lat temu rozstrzelano m.in. Tadeusza Baruka „Semafora”, 
Franciszka Siudka  „Gajowego” oraz Karola Niedzielskiego 
„Dobosza”. Zostali oni aresztowani i osadzeni w więzieniu w 
Kielcach (obecnie Wzgórze Zamkowe – OMPiO), a następnie 
rozstrzelani 13.12.1943 r. na łopuszańskiej ziemi. Po raz pierw-
szy po wielu latach przypomniano tę historię. Swoje wspo-
mnienia na temat tamtych wydarzeń przedstawiła córka Fran-
ciszka Siudka pani Aleksandra Pokusa oraz pamiętający boha-
tera, żołnierz AK Zdzisław Dobrut. Wśród bliskich był również 
prawnuk Tadeusza Baruki pan Krzysztof Księżopolski, który 
podzielił się swoimi wspomnieniami z uczestnikami uroczy-
stości.  Był to niezwykle wzruszający moment dla rodzin ofiar.  
Wiązanki kwiatów złożono i zapalono znicze na miejscu stra-
cenia oraz na mogile na łopuszańskim cmentarzu. Pan Ma-
riusz Gosek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego 
stwierdził, że książki nie zastąpią tej żywej lekcji historii, tego 
przekazu, którego można było wysłuchać. 

Łopuszański Grudzień
W uroczystościach wzięli udział: pani Alicja Marciniak 

przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych oraz senator Jarosław Rusiecki, dr Marek Jedy-
nak przedstawiciel IPN w Kielcach, Aleksandra Milanowska 
prezes Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych, pani Ge-
nowefa Piotrowska prezes skarżyskiego Oddziału Światowe-
go Związku Żołnierzy AK, ppłk Piotr Gadomski - zastępca do-
wódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT, pełnomocnik Zarządu 
Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
pan Karol Fijałkowski, pan Zbigniew Mielczarek były prezes 
ŚZŻAK , pan Dionizy Krawczyński prezes Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych ”Jodła”, kombatant kpt. Jan Lagner, 
radni Rady Powiatu w Kielcach Krzysztof Smolarczyk oraz 
Krzysztof Soboń, pan Wiktor Kowalski doradca Wojewody w 
Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, który od-
czytał list od Wojewody Agaty Wojtyszek.

Pięknej oprawy dodały poczty sztandarowe: Armii Krajo-
wej z Włoszczowy, Skarżyska-Kamiennej, Sędziszowa, Łopusz-
na, Samodzielnego Batalionu imienia Majora „Hubala” z Koń-
skich, Poczet Narodowych Sił Zbrojnych z Oleszna, Okręgu 
Kieleckiego Armii Krajowej Korpus ”Jodła”, 10 Świętokrzyskiej 
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” ze Skarżyska-Kamiennej, Szkoły Podstawowej z Ło-
puszna, PZS w Łopusznie oraz PSL Koło Łopuszno.

Dla uczestników zorganizowano spotkanie przy wigilijnym 
stole, które poprzedził wspaniały występ młodzieży z chó-
ru szkolnego prowadzonego przez pana Jarosława Gołucha. 
Ważnym punktem obchodów Łopuszańskiego Grudnia była 
promocja monografii „Łopuszno i okolice na przestrzeni dzie-
jów do 2018 roku”. Książkę promowała współautorka pani 
dr Izabela Bożyk.

Uroczystą wieczerzą wigilijną zakończono obchody 100 le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę.

organizatorzy

z życia gminy



uroczystość zGromadziŁa liczną Grupę mieszkańcóW oraz 
przybyŁych Gości

pamiątkoWe zdjęcie uczestnikóW uroczystości

W uroczystości WziąŁ udziaŁ senator rp jarosŁaW rusiecki

licznie przybyŁe na uroczystość deleGacje zŁożyŁy kWiaty i 
znicze przy pomniku na kościóŁku

uczestnicy uroczystości przemaszeroWali do kościoŁa spod 
pobliskiej remizy osp

przy Grobie ofiar na Łopuszańskim cmentarzu

uczestnicy uroczystości WysŁuchali WypoWiedzi zaproszonych 
Gości i Wspomnień rodzin pomordoWanych

rodzina zamordoWaneGo przez niemcóW na Łopuszańskiej ziemi 
franciszka siudka

Łopuszański Grudzień




