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Każdy zjazd absolwentów, niezależnie od  tego kiedy się od-
bywa, dostarcza uczestnikom silnych wrażeń i wzruszeń. Jest to 
bowiem święto wspomnień, święto minionego czasu.  Powrót do 
szkoły to powrót do tego, co w pamięci często ocalało jako obraz 
najpiękniejszych lat życia.

Jakże miło przypominać sobie minione chwile, zobaczyć za-
cierające się już w pamięci twarze koleżanek i kolegów, odnajdy-
wać w  dawnych miejscach cząstkę samego siebie. To wszystko 
można przeżyć, odwiedzając szkołę po latach. Jubileusz skłania 
do odbycia podróży w czasie, przywołuje wspomnienia i prze-
szłość. Taką „magiczną podróż” do młodzieńczych lat mieli oka-
zję odbyć absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie, 
którzy ukończyli szkołę 50 lat temu, w roku 1965. 

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w miejscowym kościele, 
której przewodniczył absolwent ks. Wacław Sztandera sprawo-
waną w intencji obecnych absolwentów i nauczycieli z tamtych 
lat, w tym również za zmarłych.

Spotkanie odbyło się 27 czerwca br. w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. Absolwentów i zaproszo-
nych gości powitał absolwent LO, przewodniczący zespołu orga-
nizacyjnego zjazdu Pan Józef Kałuża. Gościem honorowym był 
p. Kazimierz Kowal, wychowawca klasy „XI b” w latach 1962-1964.  
Spotkanie rozpoczęło się od występu słowno-muzycznego przy-
gotowanego przez uczniów ZSP nr 5 w Łopusznie. Szczególnie 
miłym akcentem był występ uzdolnionej wokalnie uczennicy Ju-
styny Szymkiewicz, która dostosowała repertuar do tej wyjątko-

ZJAZD ABSOLWENTÓW LO Z ROKU 1965
wej okazji. Na zakończenie występu uczniowie życzyli dawnym 
absolwentom i nauczycielom przede wszystkim radości z odzy-
skanego choćby na chwilę czasu.   

W dalszej części spotkania uczestnicy zjazdu mieli okazję zwie-
dzania szkoły, które nastąpiło po części artystycznej, oprowadza-
ni przez Wójta Gminy Łopuszno, byłą dyrektor szkoły Panią Irenę 
Marcisz, która od wielu lat wspiera takie inicjatywy. Wszyscy z du-
żym zainteresowaniem oglądali nowoczesne sale lekcyjne, które 
były niegdyś klasami absolwentów obecnych na zjeździe. Słusz-
nie zauważono, że w szkole dokonały się liczne zmiany, zarów-
no w wyglądzie, jak i wyposażeniu. Nie obyło się oczywiście bez 
licznych pamiątkowych zdjęć, rozmów z wychowawcami czy pre-
zentacji zdjęć z czasów licealnych. Uczestnicy zjazdu wpisali się 
do księgi pamiątkowej szkoły. Jubileuszowy zjazd kontynuowany 
był w sali bankietowej pobliskiego hotelu „Markiz”. 

Każdym takim zjazdem absolwenci wpisują się w wieloletnią 
tradycję tej szkoły, stanowią podstawę wielopokoleniowej inte-
gracji i  identyfikacji. Kolejne pokolenia uczniów mogą czuć się 
spadkobiercami tej tradycji, ale i  jej współtwórcami. Czas wiele 
zmienił, ale nie zmienił jednego – magii tego miejsca. Zaprasza-
my Państwa do tego wyjątkowego miejsca, do sentymentalnej 
wędrówki po  szkole, bo niezależnie od tego, czy jest rok 1965, 
1995 czy 2015 – tu codziennie słychać dźwięk dzwonka wzywa-
jącego na lekcje. Między dawną a obecną chwilą jest cała prze-
szłość, którą każdy z absolwentów nosi w sobie. 

Tadeusz Góral
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

9 kwietnia 2015 roku odbyła się V/2015 sesja rady Gmi-
ny w Łopusznie.

Po otwarciu i stwierdzeniu, na podstawie listy obecności rad-
nych, prawomocności obrad sesji, Przewodnicząca Rady Gminy 
Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji, który w 
wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty do realizacji. 
Następnie radni jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji 
radnego Pana Andrzeja Cieślickiego.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz poinformowała, iż 
minęło 100 dni urzędowania Wójta Gminy Łopuszno. W tym 
czasie władze gminy odniosły się do bardzo ważnej kwestii, 
a mianowicie oczyszczalni ścieków w Łopusznie i rozwiązania 
problemu ścieków na terenie gminy. Przypomniała, iż przejęła 
gminę zadłużoną, która nie korzystała ze środków unijnych. Na-
stępnie Pani Irena Marcisz złożyła informacje z działalności mię-
dzy sesjami. Poinformowała, iż 10 marca odbyło się spotkanie 
na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie w obec-
ności dwóch kierowników p. Barbary Pawelczyk i p. Sławomira 
Stelmaszczyka, ponieważ jednostki te (Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy) mają być po-
łączone, miejsce urzędowania stało się jedno, ustalono zakres 
kompetencji kierowników. 

Następnie Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż postanowiono 
nagradzać najlepszych. Zdecydowała, iż zakupione będą bilety 
na koncert dla najzdolniejszych uczniów. Jeżeli średnia ucznia 
będzie powyżej 5,1, to z takiego wyjazdu uczeń będzie mógł 
skorzystać. Staraniem władz Gminy Łopuszno jest ponowne 
pozyskanie uczniów uczących się poza gminą, aby powrócili do 
szkół na naszym terenie. Przeprowadzano rozmowy z rodzica-
mi dzieci z Sarbic, już dwie mamy zapisały 5 dzieci do szkoły 
w Sarbicach. Trwają starania o zorganizowanie spotkań w ko-
lejnych miejscowościach. Następne planowane jest w Fanisła-
wicach. Pani Wójt zaznaczyła, że aż 171 uczniów z terenu Gmi-
ny Łopuszno chodzi do szkół ościennych, a subwencja idzie za 
uczniem, więc prosiła radnych i sołtysów, aby uświadamiali ro-
dziców, by posyłali dzieci do szkół na terenie Gminy Łopuszno 
i pomagali w organizacji spotkań. Zapowiedziała, iż z jej fundu-
szu stypendialnego każdy uczeń „powracający” otrzymuje ta-
blet.

Następnie Pani Irena Marcisz poinformowała, że 12 kwietnia 
odbyło się spotkanie „Spółki wodnej”. Spotkanie to było ko-
nieczne, ponieważ spółka od kilku lat przestała spełniać swoją 
funkcję, co spowodowane było nieregularnymi wpłatami składek 
osób należących do niej. Na spotkaniu podjęto decyzję, iż wpła-
ty mają być uregulowane, a prace melioracyjne będą przepro-
wadzone w miejscowościach, które mają najwyższy procent 
wpłat. 

Pani Wójt uczestniczyła również w spotkaniu związkowym 
znP. Na spotkaniu tym obecna była Pani wanda kołtuno-
wicz. Omawiane były sprawy związane z sytuacją finansową ło-
puszańskiej oświaty oraz zwiększaniem atrakcyjności szkół na 
terenie Gminy Łopuszno przez dodatkowe zajęcia, jak również 
pisanie wniosków, aby pozyskać fundusze unijne na realizacje 
zajęć pozalekcyjnych. 

Pani Irena Marcisz poinformowała, iż 14 marca odbyło się 
spotkanie sprawozdawcze ze strażakami w Łopusznie. W po-
rozumieniu z Radą Gminy ustalono, że w budżecie gminy za-

Z sesji Rady Gminy
rezerwowane będzie 300 tys. zł na zakup samochodu stra-
żackiego. Okazało się, że mimo starań, na teren województwa 
świętokrzyskiego przekazano tylko 4 samochody i Łopuszno 
nie otrzyma pojazdu. Pani Wójt stwierdziła, że z przedstawio-
nego sprawozdania wynika, że straż nie stara się pozyskać fun-
dusze z zewnątrz, funkcjonuje na zasadzie korzystania  z pie-
niędzy gminy. Mimo iż 1 % podatku można przekazać na straż, 
straż się o to nie stara. W tym zakresie jest mała aktywność, stąd 
mały budżet, apelowała więc, aby wzmocnić działalność straży. 
Pani Wójt podjęła starania w ministerstwie, aby pozyskać samo-
chód dla straży z puli ministerialnej. Odbyła również spotkanie 
ze strażakami z Gnieździsk. Dzięki aktywności radnego Krzysz-
tofa Błachuckiego ustalono zasady otrzymania dla strażaków 
z Gnieździsk wyposażenia i mundurów za kwotę ponad 
8 tys. zł. Następnie Pani Wójt nadmieniła, iż straż w Łopusznie 
otrzymała promesę 50 tys. zł na remont poddasza strażnicy. 
Prowadzono rozmowy, jakie prace mają być wykonane i jakie 
zakupić wyposażenie. 

Następnie Pani Irena Marcisz podziękowała radnemu Sławo-
mirowi Kramarczukowi za aktywność na swoim terenie. W Je-
dlu wykonano wykorytkowanie, posłuży mieszkańcom Je-
dla, gdyż obecnie spadek terenu powoduje, iż woda spływa do 
akwenu wodnego, a nie na prywatne posesje. 

Pani Wójt poinformowała, iż przeprowadzono kontrolę Sa-
morządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, ustalone zo-
stały zalecenia wraz z terminem realizacji. 

Pani Irena Marcisz przypomniała, iż jest jedna sprawa od kil-
ku lat nierozstrzygnięta. Dotyczy mieszkańców bloku naprze-
ciwko Ośrodka Zdrowia i pana Wijasa. Konflikt trwa tam od wie-
lu  lat. Właściciel sąsiadującej z blokiem działki zgodził się na 
zamianę działek metr za metr. Jest to korzystna transakcja dla 
gminy. Można by w ten sposób scalić działki gminy, a następ-
nie zrobić tam miejsca parkingowe dla mieszkańców bloku oraz 
plac zabaw. Pan Wijas wyraził zgodę, aby wzdłuż jego działki 
zrobić chodnik. Mieszkańcy bloku potrzebują jeszcze zgody 
drugiego właściciela działki na wykonanie chodnika.

Pani Wójt nadmieniła, iż odbyła spotkanie z panem micha-
łem Leśnikiem, kapelmistrzem orkiestry. Ponieważ to gmina 
finansuje utrzymanie orkiestry, postawiła warunki, że w  skład 
orkiestry mają wchodzić mieszkańcy naszej gminy. Były też 
ustalenia dotyczące organizacji orkiestry. Powołano zarząd, 
w skład którego wszedł pan Jacek Palacz. 

Pani Irena Marcisz brała udział 20 marca w kiermaszu świą-
tecznym. Następnie uczestniczyła w radzie powiatu. Poinfor-
mowała, iż złożony został wniosek do starostwa na dofinan-
sowanie działań kulturalnych pod nazwą „rekonstrukcja 
wydarzeń z okresu ii wojny światowej”. Zapowiedziała, iż 25-
26 lipca odbędzie się dwudniowa uroczystość, podczas której 
jedną z atrakcji będzie pokaz rekonstrukcji wydarzeń z okresu 
II wojny światowej. Dzięki aktywności radnego Andrzeja Cieślic-
kiego i radnego Mariusza Wosia na Ośrodku Sportowo –Wypo-
czynkowym odbyła się pierwsza rada młodzieżowa, podczas 
której młodzi ludzie przedstawili swoje propozycje.

Pani Irena Marcisz odbyła spotkanie z Prezesem Łopuszań-
skiego Klubu Sportowego Panem Krzysztofem Soboniem. Pod-
pisana została umowa na nieodpłatne wydzierżawienie boiska 
sportowego, aby klub sportowy rozsławiał imię naszej gminy.
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W Gnieździskach odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół 
z terenu gminy. Dyrektorzy odnieśli się do zasad tworzenia ar-
kuszy organizacyjnych. Rozmawiano o kosztach utrzymania 
przedszkoli na terenie gminy. Pani Wójt uczestniczyła również 
w spotkaniu z Panią wojewodą Bożentyną Pałką-korubą na 
temat wykorzystania budynku przejętego  po komisariacie po-
licji. Przejęcie to miało miejsce za poprzedniego wójta. W akcie 
notarialnym widnieje zapis, że budynek ten może być wykorzy-
stany na mieszkania socjalne. Ten zapis utrudnia realizowanie 
zamierzeń, tzn. przeniesienia do tego budynku GOPS-u, PUP-
-u oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Pani Wojewoda wyrazi-
ła zgodę na zmianę przeznaczenia budynku. Pozwala to dzia-
łać kompleksowo. Budynki w centrum Łopuszna można by wy-
dzierżawić.

Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż 27 marca odbyło się prze-
słuchania do zespołu Pieśni i Tańca Łopuszno. Utworzono 
3 sekcje, taneczną, muzyczną i małych form teatralnych. Nato-
miast o 16.00 odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, wybra-
no „radę Przedsiębiorców”. 31 marca nagrano reportaż do 
TVP Kielce na temat powstania w Łopusznie muzeum starych 
pojazdów. W czasie lipcowej 2- dniowej imprezy odbędzie się 
oficjalne otwarcie. Pani Wójt poinformowała, iż mieszkańcy wsi 
Fanisławice starają się odzyskać pomieszczenie w budynku po 
szkole w Fanisławicach.

Pani Wójt podziękowała mieszkańcom i przedsiębiorcom za 
zaangażowanie w sprawy gminne. Propozycja Bronisława Sor-
nata otrzymała uznanie i nad targowiskiem nie będzie całkowi-
tego zadaszenia. Przypomniała, iż jeżeli chcemy wziąć 1 mln zł 
z PROW, to trzeba przestrzegać ich wytycznych. Dodała iż będą 
składane wnioski na przedszkola w szkołach. Pani Wójt podzię-
kowała radnemu Mariuszowi Wosiowi za aktywność, wspólnie 
udało się pomóc kilku mieszkańcom. Ponadto Pani Wójt uczest-
niczyła w komisjach rady, w spotkaniu z kierownikami jedno-
stek w sprawie rozliczania kosztów ciepła, codziennie przyjmo-
wała mieszkańców i starała się załatwiać sprawy na bieżąco. 

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowali 
nad uchwałami:
- Nr V/35/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwa-
ła została podjęta jednogłośnie.

- Nr V/36/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łopuszno na 
2015 rok Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wy-
niku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr V/37/2015 w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Nr V/38/2015 opiniującej projekt zarządzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustano-
wienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ”Ewelinów”. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Nr V/39/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2015 rok.  Za przy-
jęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie. 

- Nr V/40/2015 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Łopuszno. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwa-
ła została podjęta jednogłośnie. 

W sprawach różnych wójt Gminy Pani irena marcisz wrę-
czyła listy gratulacyjne oraz upominki laureatom oraz fina-
listom konkursów przedmiotowych. 

Uhonorowani zostali:
•	 daria Piersiak - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Do-

brzeszowie, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Humani-
stycznego,

•	 mateusz Ślęzak - uczeń kl. III A Gimnazjum w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie, laureat XII Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego,

•	 karolina Błaszczyk - uczennica kl. II A Gimnazjum w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, finalistka XII Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego,

•	 konrad Jabłoński - uczeń kl. III A Gimnazjum w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie, finalista XII Wojewódzkiego 
Konkursu Geograficznego.

Pani Irena Marcisz wyraziła opinię, iż otrzymane wyróżnienie 
zmotywuje uczniów do dalszego rozwoju oraz doskonalenia 
wiedzy i umiejętności. Przypomniała, iż osiągnięcia te świadczą 
nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej doj-
rzałości i odpowiedzialności młodzieży, co jest efektem odpo-
wiedniego wychowania. Pamiętając o tym, że: „Pasja nauczy-
ciela kluczem do sukcesu ucznia”, Pani Irena Marcisz złożyła 
podziękowania nauczycielom za trud włożony w przygotowa-
nie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz wręczyła im 
listy gratulacyjne.

Następnie głos zabrała Pani małgorzata Stanioch dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy. Mówiła o sytuacji na rynku 
pracy. Według danych stopa bezrobocia w powiecie kieleckim 
zmniejszyła się, a sytuacja na rynku pracy poprawiła się. Przy-
pomniała, iż obecnie brak jest środków finansowych na staże. 
W ubiegłym roku otrzymali ogromne pieniądze, zatrudnionych 
zostało wiele osób na prace interwencyjne, wiele osób skorzy-
stało ze staży. Obecnie czekają na środki unijne, które jeszcze 
w tym roku będą wydatkowane. Dodatkowo zapraszała oso-
by, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn pracodawcy, 
do zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy, gdyż dla tych 
osób prowadzony jest specjalny program. 

Głos zabrał p. Paweł Gratka zastępca dyrektora Powia-
towego zarządu dróg w kielcach, podziękował za dobrą 
współpracę gminy z powiatem. Poinformował, iż Zarząd Powia-
tu wraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach przygotowu-
je kilka inwestycji, które będą realizowane w najbliższych latach 
na terenie Gminy Łopuszno. Najpotrzebniejsze inwestycje, któ-
re prawdopodobnie uda się zrealizować w tym roku, to prze-
budowa drogi powiatowej nr 420 T na odcinku Wólka-Lasocin 
do granicy z powiatem koneckim, planowana jest również prze-
budowa drogi powiatowej Sarbice-Olszówka-Józefina-Wieleb-
nów. Ponadto wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom 
mieszkańców Fanisławic, planowana jest odbudowa rowów. 
Prace ruszą niebawem. Pan Paweł Gratka zaznaczył, że dzięki 
współpracy powiatu z gminami i wspólnym finansowaniu in-
westycji, możliwe jest wykonanie większej liczby kilometrów 
dróg. Na zakończenie podziękował radnemu powiatowemu 
p. Krzysztofowi Smolarczykowi za współpracę i zainteresowa-
nie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Łopuszno.
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14 maja 2015 roku odbyła się Vi/2015 sesja rady Gminy 
w Łopusznie. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po otwarciu i stwierdze-
niu, na podstawie listy obecności radnych, prawomocności 
obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zim-
na odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego przyjęcie. 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji, 
po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radną 
Barbarę Fras.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje 
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż okres pomię-
dzy sesjami był bardzo pracowity, obfitował w liczne spotka-
nia, negocjacje i rozmowy. Pani Wójt uczestniczyła m.in.:
-  10 kwietnia w uroczystościach patriotycznych upamiętniają-

cych katastrofę smoleńską, 
-  11 kwietnia w pierwszym spotkaniu międzypokoleniowego 

zespołu (w skład tego zespołu weszło 35 osób), 
-  12 kwietnia w spotkaniu w Gnieździskach informującym lud-

ność, iż 170 dzieci z terenu gminy Łopuszno chodzi do szkół 
poza gminą, to oznacza, iż przepada rocznie 7 tys. zł sub-
wencji na jedno dziecko, 

-  13 kwietnia w wyjeździe do Ostrzeniowa za Warszawą, gdzie 
wybudowana została oczyszczalnia ścieków. Wyjazd był po-
trzebny dla rozeznania, co do nowych technologii oczysz-
czania,

-  14 kwietnia w spotkaniu z przedstawicielami PFRON w spra-
wie likwidacji barier architektonicznych,

- 15 kwietnia w międzygminnym dniu kombatanta organizo-
wanym przy współpracy gmin Strawczyn i Łopuszno. Doty-
czyło ono historii dwóch gmin od początku II wojny świato-
wej, kolejne spotkanie będzie organizowane w Gminie Ło-
puszno,

- 17 kwietnia w spotkaniu zorganizowanym w domu sołtysa 
Aleksandra Drozdowskiego. Kolejny raz zabiegano o powrót 
dzieci do szkół. Na dzień dzisiejszy jest 12 dzieci, które już 
przeszły do Gnieździsk. Dzieci otrzymały tablety. Na spotka-
niu był też sołtys Jerzy Domagała, którego aktywność w tej 
sprawie jest duża,

-  w uroczystościach patriotycznych w Dobrzeszowie, których 
współorganizatorem byli radny Marcin Wychowaniec, sołtys 
Renata Resiak, Leszek Szymkiewicz, Alicja Kuropatwa, 

- 26 kwietnia w uroczystościach w Naramowie,
- 30 kwietnia odbyła się narada z sołtysami z udziałem staro-

sty Michała Godowskiego. 
Wójt Gminy Pani Irena Marcisz poinformowała, iż złożony 

został wniosek do Starostwa Powiatowego i otrzymano 
dofinansowanie do drzewek miododajnych. Ustalono, iż 
50 % drzewek dostaną pszczelarze, którzy aktywnie działają 
na terenie Gminy Łopuszno, 50 % będzie przekazane na so-
łectwa. Pod koniec września drzewka będą przekazywane. Z 
inicjatywy p. Ryszarda Janowskiego, Prezesa Związku Pszcze-
larskiego, Pani Wójt zgodziła się zakupić pokazowy ul i poka-
zowe wyposażenia, aby uczyć dzieci i promować pszczelar-
stwo w Gminie Łopuszno. Nadmieniła, iż dzięki radnym Ma-
riuszowi Wosiowi i Andrzejowi Cieślickiemu zawiązana zosta-
ła młodzieżowa rada. Funkcjonuje w formie stowarzyszenia, 
którego prezesem jest Karol Nowacki. Odbyła już 3 spotkania. 
Ponadto 16 kwietnia przeprowadzona została kontrola przy-

domowych oczyszczalni ścieków w Przegrodach, kontrola do-
tyczyła realizacji dotacji. Protokoły z kontroli są dla gminy bar-
dzo pomyślne. Dokończono projekt oświetlenia Marianowa, 
obecnie gmina jest na etapie zapytań ofertowych.

Pani Wójt poinformowała, iż prowadzono rozmowy w spra-
wie budowy chodnika obok działki Pana Wijasa. Niestety, są-
siad nie wyraził zgody na budowę. Aby załagodzić konflikt po-
między Panem Wijasem i mieszkańcami bloku podjęto decy-
zję o zamianie „metr za metr” działek gminnej i Pana Wijasa, 
co, ma nadzieję, rozwiąże problem. 

Pod koniec kwietnia uzgadniane były projekty organizacyj-
ne szkół w związku z tym Pani Wójt odbyła spotkania z dyrek-
torami szkół i przekazała im wytyczne do sporządzania pro-
jektów.

Ponadto dokonano analizy finansów w poprzedniej kaden-
cji, co wykazało, iż przydomowe oczyszczalnie ścieków wybu-
dowane w Przegrodach w 2013 roku nie były w pełni finanso-
wane. Po analizie opłat widać, iż na 22 wybudowane oczysz-
czalnie, 5 gospodarstw w 100% zapłaciło, 10 nie zapłaciło w 
ogóle, 7 gospodarstw po części pokryło koszty budowy przy-
domowej oczyszczalni. Zaległość ta trwała od 2013 roku. Po-
stanowiono wystosować pismo przypominające i rozpocząć 
ściągać te zaległości. W ten sposób mieszkańcy Przegród po-
winni zwrócić 24.000 zł za oczyszczalnie, a za przyłącza wo-
dociągowe: 24.700 zł. Mieszkańcy Antonielowa powinni zwró-
cić za przyłącza wodociągowe 28.340 zł. Razem daje to kwotę 
77.040 zł. Odzyskane  pieniądze będzie można wydać na drob-
ne inwestycje sprzyjające mieszkańcom. Do gospodarstw 
skierowano pisma z możliwością rozłożenia zaległości na raty.

Pani Irena Marcisz podziękowała za aktywność sołtysowi 
Mirosławowi Śliwce, który zainicjował spotkanie w świetlicy 
w Lasocinie dotyczącego działania klubów 4-H. Rozmawiano 
o  utworzeniu na terenie naszych szkół klubów zajmujących 
się ekologią. 

20 kwietnia rozstrzygnięto przetarg, gmina nabyła ciągnik 
new Holland i beczkę zwaną asenizacyjną za 330.673 zł. 
wkład własny gminy wyniósł 129.043 zł, pozostałe środki 
201.630 zł (75%) pozyskano z Prow. Odbyło się spotkanie 
z Wójtem Radoszyc panem Michałem Pękalą, rozmowy doty-
czyły szczegółów planowanej obwodnicy. Ponadto podjęto 
decyzję w sprawie zamontowania monitoringu w urzędzie, 
zastąpi to pracę dozorców. Decyzja ta budzi pewne kontro-
wersje, ale spowoduje duże oszczędności.

z funduszu wyasygnowanego z własnej pensji Pani 
wójt ufundowała 3 stypendia dla młodzieży szczególnie 
uzdolnionej. Stypendia otrzymała młodzież kończąca szkołę 
średnią. Zapowiedziała, iż takie stypendia będzie fundowała 
na koniec roku szkolnego także w gimnazjach i szkołach pod-
stawowych. Wnioski o stypendium są u dyrektorów szkół.

Pani Wójt nadmieniła, iż przyznane zostały pieniądze 
z  ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na żłobek. 
Gmina otrzyma 1 621 064 zł  pod  warunkiem, że we wrze-
śniu odda budynek do użytku. Czeka więc wiele pracy, a tem-
po musi być szybkie. Równocześnie Wojewoda Świętokrzyski 
w  odpowiedzi na pisma dotyczące przeznaczenia budynku 
po policji zgodził się na zmianę przeznaczenia. Nie musi być 
tam mieszkań socjalnych. Do budynku przenosimy GOPS, filię 
PUP i Bibliotekę Gminną. Czekamy na zmianę dokumentacji - 



z działalności Rady gminy i URzędU gminy

aktu notarialnego. otrzymaliśmy 30 tys. zł dofinansowania 
z PFron na samochód, który ma być zakupiony na potrzeby 
Urzędu Gminy.

Pani Wójt poinformowała, iż zrodziła się piękna inicjatywa, 
renowacja kapliczki przy ulicy Kieleckiej. Po rozmowach z ks. 
Ireneuszem Jakusikiem ruszają prace. Sołtys Łopuszna p. Alek-
sander Mróz prowadzi rozmowy z projektantem.

Spółka wodna została reaktywowana i została poszerzo-
na o stowarzyszenie składające się z 15 członków. Prezesem 
stowarzyszenia został p. mirosław Śliwka, wiceprezesem 
p. zbigniew Bąk. Równocześnie podjęto rozmowy z nadle-
śnictwem kieleckim w celu wyodrębnienia szlaków tury-
stycznych, leśnych, przyleśnych. Jest to projekt wojewódzki 
opiewający na ponad 20 mln zł. W ramach tego projektu prze-
widywana jest budowa wiat przystankowych. Nadleśnictwo 
pragnie nawiązać współpracę ze szkołami, szczególnie z Ze-
społem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, gdzie 
podobne projekty już były prowadzone i powstały ścieżki dy-
daktyczne. Takie ścieżki już są w Jedlu, Lasocinie, pragniemy 
wykorzystać to, co już mamy i dodać nowe szlaki.

Następnie Pani Wójt nadmieniła, iż na komisjach Rady 
Gminy była omawiana sprawa oczyszczalni ścieków. Mowa 
była również na temat protestu mieszkańców, którzy uzna-
li, że oczyszczalnia zaszkodzi nie tylko wizerunkowi okolicy, 
ale również pogorszy stan życia. Podnoszono zarzut obniże-
nia cen działek przy ulicy Kasztanowej. W związku z tym pla-
nowany jest remont ulicy kasztanowej sfinansowany z za-
oszczędzonych pieniędzy,  aby mieszkańcy nie martwili się, iż 
stracą na tym, że oczyszczalnia ścieków powstanie w ich są-
siedztwie. Pani Wójt nadmieniła, iż strefa bezpieczeństwa wo-
kół oczyszczalni wynosi 100 m., tak więc będą jedynie 2 stro-
ny w postępowaniu. Pani Wójt prosiła, aby informować i edu-
kować społeczeństwow tym temacie. Nie dziwi się, że ludzie 
się boją, bo przez lata źle funkcjonujące oczyszczalnie odci-
snęły piętno na rozumowaniu. Zachęcała, aby radni mówili, że 
inwestycja ta jest niezbędna i nie wpłynie negatywnie na te-
reny przyległe, a zrobienie drogi asfaltowej zwiększy wartość 
działek.

Ponadto Pani Wójt poinformowała, iż w Nowku trwają pra-
ce przy odwadnianiu dróg asfaltowych, całością prac kieruje 
sołtys Krzysztof Robak i radny Marcin Wychowaniec. Już od-
wodniono tereny przeznaczone na łąki w miejscowości Czar-
toszowy. W Okrajku trwają prace przy czyszczeniu rowów 
i odwadnianiu. 

Na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym odbyła się ma-
jówka dla osób niepełnosprawnych. Pani Wójt podziękowała  
Sylwii Stępień za organizację i przygotowanie dzieci do wy-
stępów. 

Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż Wójt Gminy zajmuje się 
wieloma sprawami, również spisuje testamenty. Przychodzi 
wiele osób, od ostatniej sesji spisano 2 testamenty.

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
- Nr VI/41/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu. Za przyję-

ciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr VI/42/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. Za przyję-

ciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr VI/43/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łopuszno 
na 2015 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogło-
śnie. 

- Nr VI/44/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzy-
mał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta większością głosów.

- Nr VI/45/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała zosta-
ła podjęta większością głosów i stanowi załącznik do protoko-
łu.

- Nr VI/46/2015 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu 
przez Gminę Łopuszno i zasad zwrotu poniesionych wydat-
ków. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

W sprawach różnych Pani Wójt poruszyła sprawę użyczone-
go budynku po szkole w Fanisławicach. Apelowała do obec-
nej na sesji Pani Franciszki Piotrowskiej, reprezentującej Wiej-
skie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie i Ruchowo, o udostępnienie mieszkańcom sołectw 
Fanisławice i Fanisławiczki lokalu w budynku po byłej szkole. 
Głos w tej sprawie zabierali również: radny p. Kazimierz Ber-
nat, radny p. Jerzy Adamiec, radna p. Bożena Sochacka, rad-
ny p. Józef Kozioł, Przewodnicząca Rady Gminy p.Zdzisława 
Zimna, sołtys sołectwa Fanisławice p. Aleksander Drozdow-
ski, sołtys sołectwa Fanisławiczki p. Jerzy Domagała. Mimo że 
wszyscy popierali wniosek o udostepnienie lokalu, Pani Fran-
ciszka Piotrowska nie zgodziła się na jego udostępnienie.

Na zakończenie Pani Irena Marcisz poinformowała, iż sołtys 
sołectwa Sarbice Pani elżbieta karykowska otrzymała wy-
różnienie w konkursie „Sołtys roku” organizowanym przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Wójt Gminy Irena 
Marcisz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zim-
na wręczyły pani sołtys list gratulacyjny i obraz na pamiątkę 
wyróżnienia oraz jako podziękowanie za aktywną pracę.

(e. Sz.)

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego w wysoko-
ści 30.000,00 zł Gmina Łopuszno dokonała rozeznania ceno-
wego na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego 
przeznaczonego na potrzeby Urzędu Gminy. 

Nowy samochód służbowy 
współfinansowany ze środków PFRON
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W ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opie-
ki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Gmina Łopuszno 
pozyskała dofinansowanie na budowę obiektu systemu opie-
ki nad dziećmi do lat 3 – żłobka w kwocie 1.621.064,00zł. Ca-
łość inwestycji szacuje się na kwotę 2.066.490,00 zł. 

Inwestycja polegająca na budowie jednokondygnacyjnego 
żłobka przewidziana jest na lipiec- wrzesień br. Prace budow-
lane wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM 
– BUD Biskup Tomasz, 25-339 Kielce, ul. Zagórska 45/87.

 W ramach zadania zostanie wybudowany w pełni wypo-
sażony obiekt dostosowany do wieku dzieci. Zgodnie z zało-
żeniami powstanie trzyoddziałowy żłobek jako miejsce prze-
znaczone do opieki nad dziećmi do lat 3; w łącznej liczbie do 
47 dzieci. W ramach inwestycji powstaną trzy sale przeznaczo-
ne do dziennego pobytu dzieci. Jedna z sal przeznaczona bę-
dzie dla 15 dzieci wieku od 20 tygodnia do 12 miesięcy, dru-

Budujemy żłobek w Łopusznie w 2015r.
ga sala dla 16 dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, natomiast 
w trzeciej sali będzie przebywało 16 dzieci od 24 do 36 miesię-
cy. W ramach zadania zostanie także zagospodarowany teren 
wokół żłobka wraz z placem zabaw. 

Gmina Łopuszno poprzez realizację inwestycji chce za-
pewnić dzieciom w wieku do lat 3 najwyższej jakości opiekę, 
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. 
Dzieciom zostanie zagwarantowana zarówno opieka pielę-
gnacyjna, jak i edukacyjna poprzez prowadzenie zajęć zaba-
wowych z elementami edukacji, wraz z uwzględnieniem indy-
widualnych potrzeb dzieci.

W ramach codziennych zajęć ogólnorozwojowych dzieci 
będą miały zapewnioną właściwą opiekę stymulującą ich pra-
widłowy rozwój fizyczny i umysłowy.

 Gmina Łopuszno planuje nabór do placówki w sierpniu br.

2 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na realizację 
zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0402T 
Wólka-Lasocin-Ewelinów-Jakubów na odcinku w m. Lasocin 
od km: 1+653 do km: 2+943 dł. 1290 mb.

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebu-
dowie drogi powiatowej Nr 0402T na odcinku Lasocin - Wól-
ka od km: 1+653 do km: 2+943, dł. 1290 mb - na terenie gminy 
Łopuszno. 

Zakres robót obejmuje m. in.: 
- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszy-

wem stabilizowanym mechanicznie, 

Spełniły się marzenia mieszkańców Lasocina
-  wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

w ilości 50 kg/m2 dla ruchu KR-2, 
- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego 

dla ruchu KR-2, 
-  umocnienie poboczy materiałem kamiennym.

Wartość robót: 245.391,15 zł brutto. Wykonawca: Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegienne-
go 268 a, 25-116 Kielce. Termin zakończenia: do 30.09.2015 r. 
Finansowanie: Zamówienie będzie finansowane w 50% ze 
środków Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach oraz w 50% 
z budżetu Gminy Łopuszno.  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Ło-
puszno-Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 
wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych

Zakres robót obejmuje: 
- przebudowę wiaduktu w km 132+586 (Małogoszcz PKP), 
- przebudowę wiaduktu w km 135+278 (Małogoszcz Cemen-

townia),
- remont mostu w km 132+122 w m. Wrzosówka,
-  poszerzenie jezdni drogi wraz z wykonaniem poboczy bitu-

micznych do szerokości 7,0 m.
W ramach projektowanej przebudowy przewiduje się wy-

konanie wzmocnienia konstrukcji jezdni dla ruchu KR-4 po-
przez głęboki recykling istniejącej nawierzchni oraz wbudo-
wanie nowych warstw bitumicznych oraz podniesienie niwe-
lety w stosunku do istniejącej o grubości około 20 cm. Przyjęta 
technologia wzmocnienia to wykonanie podbudowy zasad-
niczej w technologii głębokiego recyklingu na zimno MCAS 
o gr. 13 cm oraz 29 cm, a także warstwa wiążąca o grubości 
8 cm i 11 cm z AC 22 WMS i warstwa ścieralna o grubości 4 
cm z SMA 11. Ponadto w ramach prowadzonych robót będą 
wykonane remonty oraz przebudowa obiektów inżynierskich 
usytuowanych na tym odcinku DW 728. 

Przebudowa drogi Łopuszno – Małogoszcz
- zabezpieczenie szczególnie niebezpiecznego odcinka – 

skrzyżowanie w m. Gnieździska poprzez wykonanie na-
wierzchni z granitowej kostki brukowej w odcieniu czerwo-
nym o grubości 16 cm. Nawierzchnia „wyniesionego” skrzy-
żowania obramowana krawężnikiem kamiennym granito-
wym o grubości 20 cm ułożonym na płask na ławie beto-
nowej i zaoporowanym nawierzchnią chodnika bądź opaski 
z  kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,

-  wykonanie zatok autobusowych z montażem wiat przystan-
kowych,

-  oczyszczenie istniejących rowów wraz z zabezpieczeniem 
skarp poprzez humusowanie i obsianie trawą, a na odcin-
kach szczególnych zabezpieczenie poprzez umocnienie 
ażurowymi prefabrykatami betonowymi, 

-  wykonanie oznakowania drogi,
-  wykonanie stacji osłony meteorologicznej w m. Małogoszcz 

na skrzyżowaniu drogi woj. Nr 728 i 762.
Wartość robót: 10.829.895,24 zł brutto. Wykonawca: SKAN-

SKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Termin za-
kończenia: 15.11.2015 r. Finansowanie: ze środków Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

z życia gminy
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z życia gminy

5 marca 2015r została podjęta uchwała Nr IV/30/2015 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. Wójt Gminy do 31 lipca każdego roku prze-
każe sołtysom informację, ile pieniędzy przypada na każde 
sołectwo. 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć popra-
wie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębnia-
ny w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. 
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośred-
nio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykona-
nie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, 
odpowiada wójt. 

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – 
w myśl Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim 
- spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków 
życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są 
zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Radni przywrócili Fundusz Sołecki
W  praktyce oznacza to, że można je wydać na to wszyst-

ko, na co wydaje pieniądze gmina. Przedsięwzięcia z funduszu 
muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym miesz-
kańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu. Decyzję 
o  tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podej-
mują dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskie-
go. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o funduszu 
sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i li-
stą obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie 
z  procedurą określoną w statucie sołectwa, w terminie nie-
przekraczalnym do 30 września. Następnie wójt sprawdza 
wniosek o fundusz sołecki pod kątem poprawności formalnej. 
Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, zostanie 
uwzględniony w budżecie gminy na kolejny rok.

Kwota, jaką Gmina Łopuszno przeznaczy na rok 2016 na re-
alizację funduszu sołeckiego, wynosi ponad 400 tys. zł.

Na wrzesień br. planowany jest nabór w ramach wielolet-
niego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”. W ra-
mach naboru Gmina Łopuszno zamierza zgłosić do dofinan-
sowania drogę powiatową nr 0484T w Gnieździskach w part-
nerstwie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach. Plano-
wana przebudowa drogi powiatowej w ramach programu 
przewiduje kompleksową modernizację drogi na odcinku od 
2+750 do 7+050 oraz 8+900 do 10+870 km.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia drogi w kierunku Mieczyna do granicy powiatu 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2020” – inwestycja w Gnieździskach

kieleckiego. Dodatkowo przewiduje się wykonanie odwodnie-
nia drogi, modernizację oświetlenia ulicznego oraz budowę 
chodnika dla pieszych. W ramach zadania zostanie także wy-
konany próg zwalniający przy Zespole Szkół w Gnieździskach.

Realizacja powyższego zadania przyczyni się do polepsze-
nia warunków komunikacyjnych, w tym transportu zbiorowe-
go niezbędnego dla dalszego rozwoju obszaru wiejskiego. 
Ponadto nastąpi wzrost bezpieczeństwa wśród wszystkich 
uczestników drogi na przebudowywanym odcinku. 

Obecnie trwają prace projektowe zlecone przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Kielcach.

22 czerwca 2015 r. została podpisana umowa na zadanie 
pod nazwą: Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowo-
ści Marianów.

Przedmiotem zamówienia jest: dobudowa nowych opraw 
oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii niskiego 
napięcia Marianów Cegielnia, wzdłuż drogi gminnej stano-
wiącej oświetlenie ciągu pieszego zlokalizowanego wzdłuż 
przedmiotowej drogi. 

Prace będą polegały na: 
•	podwieszeniu przewodu oświetlenia drogowego ASXSn 

2x25mm2 od istniejącego słupa nr 6 do słupa nr 13/2 o dłu-
gości 478 mb trasy i 502 mb długości całkowitej oraz od słu-
pa nr 6 do słupa nr 23 o długości 514 mb trasy i 546 mb dłu-
gości całkowitej.

•	Na słupach nr 6, 13/2 i 23 będą zamontowane ograniczniki 
przepięć typu SE 46 166.

Mieszkańcy Marianowa doczekali się oświetlenia
•	Na słupach nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23 będą zabudowane oprawy sodowe typu 
SGS 102/100W z lampami wysokoprężnymi typu SON – T P-
-100W. Oprawy przymocowane do żerdzi słupa za pomocą 
wysięgnika długiego jednoramiennego WR I o długości 1,0m 
dla słupów nr 4, 5, 14, 15, na pozostałych słupach za pomo-
cą wysięgnika długiego jednoramiennego WR I o długości 
2,0m.

•	Na istniejącym słupie nr 6 będzie zabudowany nowy punkt 
sterowania i pomiaru energii elektrycznej wyposażony w ze-
gar astronomiczny.

Wartość robót: 38.500,00 zł brutto. Wykonawca: Zakład In-
stalatorstwa Elektrycznego, mgr inż. Błachucki Kamil, Zającz-
ków 171, 26-065 Piekoszów. Termin zakończenia: 22.07.2015 r.

Finansowanie: Zamówienie będzie finansowane z budżetu 
Gminy Łopuszno
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23 czerwca 2015r. w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypo-
czynkowym w Łopusznie  odbyło się pierwsze spotkanie do-
tyczące przygotowania „Strategii Rozwoju Gminy Łopuszno 
na lata 2015 - 2023”, w którym uczestniczyło około 100 przed-
stawicieli różnych środowisk. Strategia jest niezbędnym doku-
mentem, aby  ubiegać się o środki zewnętrzne z nowego pro-
gramowania unijnego na lata 2014 – 2020.

Następne spotkanie odbyło się 7 lipca br. Omówione zostały 
składane przez mieszkańców Gminy Łopuszno, sołtysów, rad-
nych fiszki projektowe będące ważnym elementem tworzonej 
strategii. Wśród działań, które były licznie zgłaszane, to przede 
wszystkim uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ło-
puszno, a także remont i modernizacja dróg powiatowych, 
gminnych i do pól wraz z wykonaniem nowych nawierzchni 
i  ich odwodnieniem, budowa chodników. Wśród zgłaszanych 
zadań znalazły się także: budowa infrastruktury sportowej, tu-

Strategia Rozwoju Gminy Łopuszno  
– szansą pozyskania funduszy unijnych

rystycznej oraz wiejskiej, w tym budowa świetlic, placów zabaw 
i rekreacji. Do realizacji na lata 2015 -2023 przedstawiono tak-
że termomodernizację lub remont budynków użyteczności pu-
blicznej, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 
uzbrojenie i utworzenie terenów pod inwestycje oraz realizację 
projektów integrujących lokalne społeczeństwo.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz serdecznie dzię-
kuje wszystkim przybyłym mieszkańcom, którym rozwój gmi-
ny leży głęboko na sercu. Dziękuje radnym, sołtysom, przed-
stawicielom Rad Sołeckich, członkom stowarzyszeń.  Serdecz-
nie podziękowania za aktywne uczestnictwo w sesji Pani Wójt 
składa przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Ło-
puszno: Panu Bonifacemu Sornatowi, Panu Krzysztofowi So-
boniowi, Panu Wiesławowi Zasadzie, Panu Mirosławowi Pi-
checie, Panu Marcinowi Świerczewskiemu oraz Pani Apolonii 
Skrzypczyk.

Bardzo ważną inwestycją dla Łopuszna przewidzianą do re-
alizacji na rok 2016 będzie przebudowa istniejącego targowiska 
stałego przy ulicy Włoszczowskiej, które spełnia wszelkie wy-
mogi ministerialne dotyczące jego modernizacji. W ramach in-
westycji przewiduje się  utwardzenie terenu z wyznaczeniem 
strefy handlowej i parkingowej poprzez zagospodarowanie 
działki zakrzaczonej od strony południowej. Ponadto planu-
je się wykonanie kanalizacji deszczowej, przyłączenie do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Przebu-
dowa targowiska poprawi warunki handlowe, a zarazem uła-

Plac targowy
twi zbyt produktów rolnych na lokalnym rynku, skróci łańcuch 
dostaw, zwiększy możliwość zaopatrzenia potencjalnych na-
bywców w produkty wytwarzane w regionie, oryginalne, za-
wsze świeże i atrakcyjne cenowo. Sprzedaż i kupno towarów 
będzie odbywać się w dogodniejszych warunkach, co wpłynie 
pozytywnie na dalszy rozwój targowiska. Realizacja inwestycji 
będzie przeprowadzona po opracowaniu dokumentacji tech-
nicznej, stosownych pozwoleń, a także po otrzymaniu środków 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Przewidywany koszt inwestycji szacuje się na kwotę 2 mln. zł.

Urząd  Gminy w Łopusznie informuje, iż na terenie Gminy 
planowane są regulacje stanu prawnego nieruchomości ce-
lem wykonania inwestycji drogowych.  Planowana będzie bu-
dowa dróg gminnych w miejscowościach: Jedle, Nowek, odci-
nek drogi łączący Józefinę i Zagórki, Snochowice oraz odcinek 
drogi w Grabownicy – Rosochy. W celu realizacji tych inwe-
stycji Gmina zobligowana jest wykonać dokumentację geo-
dezyjną wszystkich pasów. Jest to proces długi, kosztowny 
i zróżnicowany w zależności od odcinka drogi. Tak np. odcinki 
dróg w Jedlu i Nowku muszą zostać wytyczone przez geodetę 
w miejscu ich przebiegu. Droga Józefina – Zagórki oraz Sno-
chowice obecnie przebiega przez nieruchomości gminne jak 

Regulujemy stan prawny dróg w przygotowaniu do inwestycji
i Lasów Państwowych. W celu wybudowania tam nowej drogi 
Gmina musi się ubiegać o przekazanie gruntów pod budowę 
od Lasów Państwowych. Odcinek łączący Grabownicę –Roso-
chy jest podzielony na trzy części. Jedną gospodaruje Gmina, 
kolejną prywatny właściciel, a resztą ANR, która odda grunt 
Gminie na cel publiczny, jakim jest budowa drogi. 

Urząd Gminy dokłada wszelkich starań, by wyżej wymie-
nione inwestycje jak najszybciej doszły do skutku i mogły słu-
żyć mieszkańcom naszej gminy. Szacowany koszt sporządze-
nia dokumentacji geodezyjnej pod inwestycję oscyluje w gra-
nicach 50 000,00 zł, który w całości pokrywa Gmina Łopuszno.

Azbest
Gmina Łopuszno informuje, że realizacja zadania pod nazwą 

„realizacja Gminnego Programu Usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 
2012-2032” w 2015r. jest dotowana ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-

cach, w wysokości 35 % kosztów kwalifiko-
wanych zadania, oraz z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w wysokości 50 % kosztów kwa-
lifikowanych zadania.
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Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz powołała koordy-
natora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi dzia-
łającymi na terenie Gminy Łopuszno. Pani Patrycja Jas będzie 
współpracowała z organizacjami pozarządowymi w zakre-
sie pozyskiwania środków zewnętrznych na statutową dzia-
łalność stowarzyszeń. Będzie także współdziałała w zakresie 
tworzenia strategii rozwoju i innych programów dotyczących 
wspólnoty lokalnej, mających na celu dążenie do wypraco-
wania wspólnych płaszczyzn aktywności oraz funkcjonowa-
nia podmiotów ekonomii społecznej. Dodatkowo w ramach 

Skoordynujemy działania stowarzyszeń z Gminy Łopuszno
współpracy zostanie przygotowany „Roczny Program Współ-
pracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2016”, który sprzyjać będzie kontynuowaniu 
i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą, a or-
ganizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i pod-
miotów, a także umożliwi wspieranie lub powierzenie realiza-
cji zadań gminy organizacjom pozarządowym i innym pod-
miotom.

W związku z informacją Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego dotyczącą naboru fiszek projektowych do wstęp-
nej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 
RPOWŚ 2014-2020, Gmina Łopuszno w kwietniu br. złożyła 
fiszki dotyczące zarówno  Działania 4.3 „Gospodarka wodno-
-ściekowa”, jak i Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miej-
skich i wiejskich”.

Gmina Łopuszno zgłosiła do realizacji zadania pn. „Kom-
pleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budo-
wę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej oraz przy-
domowych oczyszczalni w Gminie Łopuszno”, a także „Utwo-
rzenie terenu inwestycyjnego w Gminie Łopuszno”.

Przedmiotem zgłaszanego projektu było kompleksowe 
uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę oczysz-
czalni ścieków, oczyszczalni przydomowych i kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Łopuszno, celem zapewnienia zgodności 
z  wymogami dyrektywy ściekowej uwzględnione w Krajo-
wym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, jego ak-
tualizacjach oraz  w Masterplanie. Projekt będzie realizowany 
w etapach. Pierwszy etap będzie obejmował budowę oczysz-
czalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w aglomeracji Ło-
puszno. Na pozostałym obszarze gminy nie objętym siecią ka-
nalizacyjną planuje się budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W ramach realizacji całego zadania zostanie wybu-

Złożyliśmy wstępne projekty 
dowana sieć kanalizacyjna zarówno grawitacyjna jak i tłocz-
na, powstanie nowa oczyszczalnia ścieków w Łopusznie wraz 
z zagospodarowaniem osadu o maksymalnej przepustowości 
– 800m3/dobę.

W ramach zadania „Utworzenie terenu inwestycyjnego w 
Gminie Łopuszno” przedmiotem zgłaszanego projektu było 
kompleksowe przygotowanie obszaru na terenie gminy Ło-
puszno dla potrzeb inwestorów. W wyniku planowanej reali-
zacji projektu powstanie kompleksowe uzbrojenie terenu in-
westycyjnego stwarzającego możliwość przyciągnięcia inwe-
storów. Zakres rzeczowy obejmie: niwelację terenu, budowę 
sieci wodociągowej, budowę kanalizacyjnej sanitarnej i tele-
technicznej, budowę oświetlenia dróg, ogrodzenie terenu, re-
mont dróg wewnętrznych.  Celem nadrzędnym projektu jest 
stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy Łopuszno po-
przez tworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Cel 
bezpośredni projektu to: zapewnienie potencjalnym inwesto-
rom dogodnych warunków do prowadzenia działalności go-
spodarczej na wyznaczonym terenie oraz pozyskanie inwe-
storów, którzy lokalizując na terenie inwestycyjnym przygoto-
wanym w ramach projektu przyczynią się do rozwoju gospo-
darczego regionu oraz zmniejszenia bezrobocia w gminie po-
przez wzrost zatrudnienia i utworzenia nowych miejsc pracy.

Od maja 2015 roku  w budynku Urzędu Gminy w Łopusznie 
funkcjonuje Punkt Rejestracji Zwierząt do systemu IRZ ARiMR. 
Punkt czynny jest w  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w 
godz. 8:00-12:00, w środy 8:00-10:00. W gminnym punkcie ob-
sługi możliwe będzie: 
•	przyjmowanie zgłoszeń/wniosków od posiadaczy dla 

wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, 
•	wydawanie paszportów bydła uprzednio wydrukowanych 

w Biurze Powiatowym dla przyjętych zgłoszeń, 
•	wydawanie posiadaczom zwierząt puli numerów kolczyków/ 

duplikatów uprzednio przydzielonej w Biurze Powiatowym, 
•	przyjmowanie zgłoszeń siedziby stada, wniosków  o wpis do 

ewidencji producentów, 
•	udzielenie informacji w zakresie IRZ.

Punkt Rejestracji Zwierząt
Gmina Łopuszno w maju br. wzbogaciła się w fabrycznie 

nowy ciągnik rolniczy marki New Holland oraz wóz aseniza-
cyjny firmy Meprozet. Ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym 
został zakupiony do transportu ścieków komunalnych oraz do 
wypompowywania nieczystości płynnych, w tym ścieków ko-
munalnych ze zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczal-
ni przydomowych będących własnością mieszkańców Gminy 
Łopuszno. Zakupiony sprzęt jest obsługiwany przez pracow-
ników Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Łopusznie.  Sprzęt został współfinansowany  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów. Koszt 
inwestycji wyniósł 330.673,20zł, pozyskana kwota ze środków 
Unii Europejskiej to 201.630,00 zł. 

Wóz asenizacyjny
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30 kwietnia 2015 roku na terenie Ośrodka Sportowo-Wypo-
czynkowego w Łopusznie zorganizowana została okresowa 
narada Wójta z sołtysami. Na naradę przybyli wszyscy sołtysi 
oraz przedstawiciele rad sołeckich, co niewątpliwie świadczy 
o ich dużym zaangażowaniu w życie gminnej społeczności. 
Na naradzie obecni byli również: Przewodnicząca Rady Gmi-
ny p. Zdzisława Zimna, Starosta Kielecki p. Michał Godowski, 
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej p. Feliks Ja-
nuchta, skarbnik w/w stowarzyszenia p. Grażyna Wawszczak, 

Owocna narada z sołtysami
prezes koła PSL p. Czesław Kolasa, przedstawiciel ŚODR Mo-
dliszewice p. Jerzy Krężelewski, kierownik Gminnego Ośrodka 
Kultury p. Barbara Pawelczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy 
Łopuszno. 

Podczas narady Wójt Gminy p. Irena Marcisz zapoznała soł-
tysów z bieżącymi sprawami gminy. Omówiła planowane in-
westycje oraz przedstawiła sytuację finansową gminy. Następ-
nie pracownik UG Łopuszno p. Patrycja Jas omówiła sprawy 
związane z funduszem sołeckim oraz odpowiedziała na pyta-
nia sołtysów dotyczących tego tematu. Pani Barbara Golańska 
przekazała sołtysom podstawowe informacje odnośnie pobo-
ru podatków oraz przeprowadziła krótki instruktaż. Kierownik 
GOK p. Barbara Pawelczyk zaprosiła wszystkich do udziału w 
imprezach oraz konkursach organizowanych przez podległą 
jej instytucję. Na zakończenie głos zabrał Starosta kielecki 
Pan michał Godowski. Pogratulował sołtysom wyboru na tę 
funkcję. Nadmienił, iż jest to misja trudna i wymagająca. Na-
stępnie Pan Michał Godowski deklarował współpracę powiatu 
z Gminą Łopuszno. 

Wójt Gminy Łopuszno, Pani Irena Marcisz podziękowała 
za inwestycje powiatu prowadzone na terenie naszej Gminy, 
szczególnie za przebudowę drogi powiatowej nr 420 T na od-
cinku Wólka-Lasocin do granicy z powiatem koneckim oraz 
odbudowę rowów w Fanisławicach. 

Gmina Łopuszno przystąpiła do zmiany sposobu użytko-
wania pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji przy ulicy 
Strażackiej w Łopusznie. Będzie tam budynek administracyjny 
przeznaczony na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej,  świetlica dla Łopusz-
na. W budynku przewiduje się także pomieszczenia na filię Po-
wiatowego Urzędu Pracy. 

GOPS i PUP w nowej siedzibie
W ramach planowanej adaptacji przewiduje się wydzielenie 

pomieszczeń biurowych dla potrzeb poszczególnych jednostek 
organizacyjnych gminy. Obecnie trwają prace polegające na wy-
konaniu ekspertyz budowlanych i inwentaryzacji całego budyn-
ku. Prace te są niezbędne celem zlikwidowania barier architekto-
nicznych dla osób niepełnosprawnych i możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania. 

28 czerwca 2015 roku tradycyjnie na obiektach Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie przeprowa-
dzono Letnie Igrzyska Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 

otwarcia igrzysk dokonał przewodniczący wojewódz-
kiego zrzeszenia LzS Jerzy kula, witając zaproszonych go-
ści przybyłych na tę imprezę, a szczególnie gospodarzy gmi-
ny Łopuszno. Przewodniczący Jerzy Kula serdecznie przywitał 
także zawodników, życząc dobrych wyników i miłej zabawy.

W konkurencjach zespołowych tj. piłce ręcznej, nożnej, 
siatkowej, koszykówce oraz konkurencjach rekreacyjnych tj. 
w sztafecie sprawnościowej, trójboju samorządowym, pod-
noszeniu odważnika i przeciąganiu liny zmagali się zawodnicy 
z województwa świętokrzyskiego.

Impreza należała do udanych między innymi dzięki sprzy-
jającym warunkom pogodowym. Po wręczeniu dyplomów 
i pucharów o godz. 16-tej zakończono Igrzyska.

S.S.

Igrzyska LZS
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Gmina Łopuszno przystąpiła do prac polegających na prze-
budowie nawierzchni dróg gminnych w Łopusznie: ul. Kaszta-
nowa oraz ul. Górny Bór. Na dzień dzisiejszy został ogłoszony 
przetarg nieograniczony.

Prace przy przebudowie dróg gminnych obejmują:  
ul. kasztanowa - długość 860,00 mb. 

Zakres robót obejmuje: 
- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kru-

szywa z korytowaniem przy krawędzi jezdni (śr. głębokość 
4 cm) i odłożeniem urobku na poboczach 850,00mb x 3,30m 
= 2805,00 m² + 120,00 m2 (skrzyżowanie) = 2925,00 m2; 

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni /podbudowy/ kruszy-
wem łamanym 0-63mm stabilizowanym mechanicznie, przy 
grubości warstwy średnio 14 cm po zagęszczeniu 850,00mb x 
3,30m = 2805,00 m² + 120,00 m2 (skrzyżowanie) = 2925,00 m2; 

-  Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łama-
nego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, przy gru-
bości warstwy 4 cm po zagęszczeniu 850,00mb x 3,30m = 
2805,00 m² + 120,00 m2 (skrzyżowanie) = 2925,00 m2; 

-  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 
dla ruchu KR-2 o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu 
860,00mb x 3,20m = 2752,00 m² + 115,00 m2 (skrzyżowanie) 
= 2867,00 m2; - Utwardzenie, uzupełnienie poboczy kru-
szywem łamanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicz-

Przebudowa dróg w Łopusznie
nie przy średniej gr. 14 cm. po zagęszczeniu szer. 2 x 0,75 m2 
x 860,00 +41,25 m2 = 1331,25 m². 

ul. Górny Bór - długość 325,00 mb. 
Zakres robót obejmuje: 

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kru-
szywa z korytowaniem przy krawędzi jezdni (śr. głębokość 
3 cm) i odłożeniem urobku na poboczach 320,00mb x 3,20m 
= 1024,00 m²; 

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni /podbudowy/ kruszy-
wem łamanym 0-63mm stabilizowanym mechanicznie, przy 
grubości warstwy średnio 14 cm po zagęszczeniu 320,00mb 
x 3,20m = 1024,00 m2; 

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łama-
nego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, przy gru-
bości warstwy 4 cm po zagęszczeniu 320,00mb x 3,20m = 
1024,00 m2; 

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 
dla ruchu KR-2 o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu 
325,00mb x 3,00m = 975,00 m2; 

- Utwardzenie, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 
0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy średniej gr. 
16 cm. po zagęszczeniu szer. 2 x 0,50 m2 x 325,00 = 325,00 m². 

Planowany termin wykonania: 30.09.2015r.

W ramach zadania pn. „Moje przedszkole – moje okno na 
świat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013, został rozstrzygnięty przetarg na wy-
konanie placów zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Łopusznie oraz przy Zespole Szkół w Gnieździskach. Do koń-

Nowoczesne place zabaw w Łopusznie i Gnieździskach
ca czerwca br. powstaną nowe place zabaw, w ramach których 
będą zamontowane nowe sprzęty zabawowe, zostanie położo-
na bezpieczna nawierzchnia oraz wykonane zostanie ogrodze-
nie obydwu placów zabaw. Pozyskana kwota z Unii Europejskiej 
wynosi 180.810,00 zł i jest to koszt całkowity inwestycji.

Plac zabaw w Gnieździskach Plac zabaw w Łopusznie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie rozpoczęła prace 
przygotowawcze do przeprowadzenia modernizacji swojej 
siedziby. W chwili obecnej trwają prace projektowe. Jednost-
ka otrzymała na ten cel od Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. 
Kwota ta pozwoli na zaadaptowanie poddasza budynku straż-

Zmodernizują strażnicę
nicy na pomieszczenia służbowe dla straży oraz orkiestry stra-
żackiej. Prace remontowe rozpoczną się w najbliższym czasie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Łopuszno jest jedy-
ną jednostką OSP z terenu gminy włączoną do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
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Sołectwa mają głos
W maju remontowano drogi gminne o nawierzchni tłucz-

niowej. Nawieziony kamień wyrównano, a następnie przy uży-
ciu walca (co w przypadku Antonielowa jest nowością) ubito. 
Mieszkańcy twierdzą, że taki sposób remontu pozwoli na dłu-
żej utrzymać drogi w należytym stanie. Trzeba jeszcze tylko 
dokończyć te prace. Szczególnie ważny jest odcinek łączący 
Antonielów z Wojciechowem w gminie Krasocin. Gruntowny 
remont tego odcinka pozwoli na postawienie znaku wskazu-
jącego Antonielów, co skróci drogę m.in. karetek pogotowia 
z rejonu Włoszczowy. 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla społeczności Antonie-
lowa jest to, że od 1 lipca bieżącego roku będzie funkcjono-

wać świetlica wiejska w budynku po byłej szkole, a obecnie 
siedzibie ZGK. Jedno pomieszczenie przekazano na wyłącz-
ność mieszkańców. Dodatkowo będzie można korzystać z ko-
rytarza i sanitariatów. Plan pracy świetlicy wiejskiej przedsta-
wiony zostanie w późniejszym czasie. Wkład mieszkańców w 
budowę byłej już szkoły był bardzo duży, dlatego taka decy-
zja cieszy. Czy obietnice wyborcze się spełniają? W przypadku 
Antonielowa : tak!!! Za tę decyzję bardzo serdecznie Pani Wójt 
dziękujemy

edyta malaga  
zbigniew Bąk

Dla Antonielowa świetlica to priorytet

A w Sarbicach…
Sołtys  Sarbic Drugich, Pani Elżbieta Karykowska informuje:
Wiosną została wykonana droga dojazdowa do pose-

sji p. Bogdana Bujaka („Baranki”). Mieszkańcy: pani Krysty-
na Szymańska,  pani Wioleta Knap i pani Barbara Kurczyń-
ska wraz z sołtysami panią Elżbietą Karykowską, panem Lesz-

kiem Pietrzykiem oraz radnym Czesławem Bujakiem włączyli 
się do akcji sprzątania, które odbyło się pod hasłem „Ziemia 
to  nie  śmietnik” i uporządkowali teren wokół przystanków 
w Sarbicach Pierwszych i Sarbicach Drugich. 

W sobotę 20 czerwca 2015 w świetlicy wiejskiej w Snocho-
wicach zagościły strachy na wróble, a powodem tego było 
drugie już  „Święto Stracha w Snochowicach”. 

O dobry nastrój zadbali organizatorzy, którzy postarali się, 
aby mieszkańcom ani dobrej zabawy, ani dobrego jedzenia 
nie zabrakło. 

Organizatorami imprezy byli sołtys wsi Snochowice – Zbi-
gniew Nowacki oraz Koło Gospodyń Wiejskich przy współpra-
cy ze świetlicą wiejską w Snochowicach. Święto nie mogłoby 
się odbyć, gdyby nie lokalni przedsiębiorcy: Zdzisława Zim-
na Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie oraz radna wsi 
Snochowice, Marek Miśta „MarcoPolo”, Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „ZIMNY” Spółka Jawna Henryk, Krzysztof, Miro-
sław Zimny oraz Dariusz Stelmaszczyk, Stolarstwo Meblowo  
Budowlane „MEBEX” Mirosław Picheta, Usługi Transportowe 
Marcin Sztandera, „TRANS-KOWAL” Ryszard i Halina Kowal-
czyk, Firma Handlowo Usługowa „EL- MAJSTER” serwis elek-
troniki samochodowej i komputerowej Michał Adamiec, Deli-
katesy „Centrum” Michał Perz, Firma „POL-STAN” Wiesław Stę-
pień, zespół „QUATRO”, „Piekarnia Aleksander Kozak”, sołtys 
wsi Snochowice Zbigniew Nowacki. Ponadto swój wkład w 
imprezę włożyli radny powiatowy Krzysztof Smolarczyk i rad-
ny powiatowy Krzysztof Soboń. 

Pomimo przelotnych opadów deszczu wszystko przebie-
gło zgodnie z planem i impreza rozpoczęła się o planowanej 
godzinie 17:00, a prowadziła ją Anna Adamiec. Swoimi wystę-
pami czas umilały lokalne zespoły pieśni i tańca: zespół „Sno-
chowianki”, zespół z Lasocina, Seniorzy z Józefiny, Zespół Pie-
śni i Tańca Łopuszno, zespół „Wierna Rzeka”, a piękną grą na 
akordeonie zgromadzoną publiczność urzekła Martyna Stel-

Święto Stracha

maszczyk. Atmosferę podgrzewał rozpalony grill, z którego 
zapachami kusiły mieszkańców kiełbaski i kaszanki. 

To wszystko dla strachów, które dumnie prężyły się na pla-
cu świetlicy i czekały na rozstrzygnięcie konkursu na najpięk-
niejszego „Stracha na wróble”. Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach: sołectwa i dzieci. W tej pierwszej zaprezentowa-
ło się 8 strachów płci i żeńskiej i męskiej, w tej drugiej 4 pięk-
nie wystrojone strachy.

 I miejsce w kategorii sołectw wywalczył „Super Strach” 
z Eustachowa Dużego, II miejsce zajęła „Młoda Para” z Lasoci-
na, III miejsce przypadło „Bohdanowi 14” z Gnieździsk, a wy-
różnienie należało się „Lali Malowanej” z Józefiny ze występ  
z seniorami.

W kategorii dzieci I miejsce zajęła „Celinka”, którą wykonali 
Kalina i Maciej Kozak, II miejsce zajęła „Mariola” przygotowana 
przez Magdę Pichetę, III miejsce trafiło dla dwóch strachów: 
„Gabrysi” wykonanej przez Martynę Stelmaszczyk i „Tomka 
Strasznego” Laury Nowackej. 
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Strachy oceniała komisja w składzie: kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łopusznie Barbara Pawelczyk, Michał Perz 
Delikatesy „Centrum”, Michał Adamiec „EL-MAJSTER”, Marcin 
Sztandera Usługi Transportowe. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Łopuszno 
pani Irena Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie 
pani Zdzisława Zimna, Sekretarz Urzędu Gminy w Łopusznie 
pani Małgorzata Barcicka oraz kierownik Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łopusznie pani Barbara Pawelczyk. 

Najważniejsze w „Święcie Stracha w Snochowicach” było 
to, że i strachy, i przybyli mieszkańcy oraz goście dobrze się 
bawili, a o oprawę muzyczną do tańców zadbał DJ Czarek.  

Bocian uratowany
Skałka Polska to mała, malownicza miejscowość  położona  

z dala od ruchliwych dróg, w gminie Łopuszno. Wieś otulo-
na jest dużą ilością łąk, pastwisk, pól, lasów i zbiorników wod-
nych. Mieszkańcy Skałki, w większości osoby starsze, mogą 
tutaj cieszyć się ciszą i spokojem. Nie tylko ludziom żyje się 
w niej dobrze, ale także bocianom. Może dlatego, że okolica 
obfituje w bocianie menu, na które składają się liczne węże, 
myszy,  norniki , żaby, jaszczurki i ryby. Bociany tworzyły tutaj  
swoją własną historię . Każdej wiosny powracały  do swoich 
gniazd i odlatywały wraz z końcem lata, aż do II wojny świato-
wej, kiedy miała tu miejsce pacyfikacja.  Z wioski, która liczy-
ła kilkadziesiąt mieszkańców, nie pozostało nic, prócz prochu 
i dymu. Również  bociany opuściły to miejsce. Z biegiem cza-
su, tak jak i ludzie zaczęli odbudowywać swoje domy, tak i bo-
ciany odbudowywały swoje gniazda. Pojawiło się nowe życie. 
Dziś wieś się starzeje i wyludnia, bociany wciąż jej towarzyszą.

Bocian biały uważany jest w Europie za symbol szczęścia 
oraz za „dostawcę dzieci” i może dlatego tak wielu ludzi pra-
gnie go widzieć blisko siebie. Niewątpliwie bocian kojarzy się 
ze starą, tradycyjną, polską wsią, współistnieniem człowieka, 
przyrody i jest jednym z najpiękniejszych polskich ptaków.

dzięki inicjatywie mieszkańców Skałki Polskiej bocia-
nie gniazdo we wsi zostało przebudowane. Stało się tak 
dlatego, iż było ono  umiejscowione bezpośrednio na słupie 

energetycznym,  co stanowiło przyczynę  zwarcia instalacji. 
Mieszkańcy widząc problem, zaczęli odpowiednio interwe-
niować. Pod koniec marca tego roku udali się do sołtysa, któ-
ry w porozumieniu z Panią Wójt w Łopusznie  zgłosili problem 
do zakładu energetycznego w Skarżysku Kamiennej. Tamtej-
sza placówka zleciła wykonanie podwyższenia na słupie dla 
bocianiego gniazda pracownikom zakładu z Radoszyc. Już na 
początku kwietnia bociany mogły cieszyć się nowym gniaz-
dem. Koszt przebudowy zamknął się w granicach 700 zł.

Dzięki staraniom Pani Wójt Ireny Marcisz z początkiem 
czerwca br. ruszyła w naszej gminie inwestycja pod nazwą 
„Odwodnienie drogi powiatowej na odcinku Wierna Rzeka-
-Łopuszno w miejscowości Fanisławice”. 

Inwestycja ta polega na wykopaniu przydrożnego rowu po 
jednej stronie drogi i wyłożenia jego poboczy ażurowymi be-
tonowymi płytami, chroniącymi go przed osunięciem ziemi, 
a częściowo zainstalowaniu korytek odwadniających.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 130 tys. złotych. W kosz-
tach partycypują po części Powiat Kielce i Gmina Łopuszno.

Z tego projektu inwestycyjnego szczególnie zadowoleni są 
mieszkańcy Fanisławic, którzy już od dłuższego czasu zabie-
gali o prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

karolina Stefańczyk

Współpraca z powiatem dla dobra Fanisławic
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Stoją ciche ubogie samotne
Wręcz bezbronne nagie
Odsłaniają swoją dobroć
Nasycone modlitwą nie gniją na deszczu

Nie krzyczą wystrojem bo go nie mają
Wiatr z nimi rozmawia
Najlepiej im na wsi
Bo wtopione w krajobraz...
Kochajmy...kochajmy przydrożne kapliczki.

Przydrożne kapliczki, figury i krzyże oraz kościoły stanowią 
nieodłączną i piękną część otaczającego nas krajobrazu. Wie-
ża kościoła w Łopusznie góruje nad miejscowością, a niektóre 
kapliczki, figury i krzyże stoją otulone kępami drzew lub krze-
wów i stanowią widomy znak wiary i pobożności dawnych 
mieszkańców gminy Łopuszno. Zaświadczają one dziś o na-
szej tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej. Stanowią nierzadko 
swego rodzaju wota i podziękowania Panu Bogu i Matce Bo-
żej. Mają niejednokrotnie wymowę patriotyczną i społeczną.

Obowiązkiem naszym jest dbać o te pamiątki przeszłych 
czasów oraz widoczne znaki naszej wiary.

Kapliczka przy ulicy Kieleckiej w Łopusznie wymaga na-
tychmiastowego gruntownego remontu. W związku z naglącą 
potrzebą renowacji podupadłego budynku i na prośbę miesz-
kańców między innymi ulic: Kieleckiej, Rynek, Górki Łopu-
szańskie, Szkolnej , zawiązał się  Społeczny Komitet Remontu.

W skład zarządu tego komitetu wchodzą:
-  Ks. dziekan Ireneusz Jakusik,
-  Pani Irena Marcisz - Wójt Gminy Łopuszno,

Kapliczka odzyska dawny blask!
-  Pani Zdzisława Zimna - przewodnicząca Rady Gminy w Ło-

pusznie,
-  Pani Barbara Fras - radna Rady Gminy Łopuszno,
-  Pan Aleksander Mróz - sołtys sołectwa Łopuszno,
-  Pan Paweł Wnuk - właściciel sklepu wielobranżowego "ABC- 

DOM".
Niezbędny remont zamierzamy wykonać własnymi siłami, 

ze środków zebranych w naszej parafii oraz dzięki ofiarności 
ludności naszej miejscowości za zezwoleniem i pod nadzorem 
księdza proboszcza Ireneusza Jakusika.

Składając ofiarę na remont kapliczki lub przekazując po-
moc rzeczową, każdy może mieć udział w tym zbożnym dzie-
le. Kapliczka po remoncie będzie piękną wizytówką. Każdy 
wjeżdżający do Łopuszna od strony Kielc będzie mógł podzi-
wiać odrestaurowane wotum naszych przodków.

Dobrowolne składki na remont kapliczki zbierają: p. Bar-
bara Fras i p. Aleksander Mróz. zebrana dotychczas kwota 
w wysokości 6.800 zł. jest jednak niewystarczająca i dla-
tego Społeczny komitet remontu zwraca się z prośbą 
do wszystkich chętnych mieszkańców Łopuszna i okolic 
o dodatkowe wsparcie finansowe, ponieważ kapliczki nie 
da się wyremontować, lecz trzeba zbudować ja od nowa. 
Potrzeba jeszcze około 5000 zł.

Społeczny Komitet Remontu dziękuje serdecznie za wspar-
cie finansowe wszystkim prywatnym darczyńcom oraz fir-
mom,  przedsiębiorstwom i instytucjom. Dziękuje również 
tym panom, którzy dobrowolnie zgłosili się do rozbiórki starej 
kapliczki i przygotowali miejsce na postawienie nowej.

O przebiegu prac budowlanych poinformujemy w następ-
nym numerze "Wieści Łopuszna"

Społeczny komitet remontu

Oj, działo się w Dobrzeszowie
19 kwietnia w naszej wsi odbyła się msza upamiętniająca 

żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Po uroczystej 
mszy dzieci szkolne zaprezentowały przedstawienie o cha-
rakterze patriotycznym. Następnie przedstawiciele środowisk 
kombatanckich, władz gminy i oświaty oraz mieszkańcy zło-
żyli kwiaty i wieńce pod pomnikiem poległego żołnierza- Jó-
zefa Garusa.

Czerwiec był szczęśliwy dla naszych dzieci, które podczas 
festynu z okazji Dnia Dziecka zajęły II miejsce w rozgrywkach  
piłki nożnej. Serdecznie gratulujemy sukcesu! 

Dwa tygodnie później nasza parafia obchodziła uroczy-
stość 25-lecia święceń kapłańskich proboszcza- Jarosława 
Strojnego.

Oprócz wydarzeń kulturalnych w miejscowości Nowek mia-
ła miejsce duża i zarazem oczekiwana przez mieszkańców wsi 
melioracja przydrożnych rowów (2.200m.). Mamy nadzieję na 
dalsze inwestycje w naszej wsi.

radny wsi
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W pierwszej połowie kwietnia w miejscowości Jasień roz-
poczęły się prace w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej” Celem tej inwestycji, jak stwierdził marsza-
łekwojewództwaświętokrzyskiego – Adam Jarubas, jest „(…) 
wypełnienie tych przestrzeni, w których nie ma dostępu do 
internetu. Ma on być szybszy i tańszy. Tą siecią dotrzemy do 
90% mieszkańców województwa oraz do 100% przedsiębior-

Społeczne prace w Rudzie Zajączkowskiej
W Rudzie Zajączkowskiej z pomocą Pani Wójt Ireny Marcisz 

wykonano tablicę informacyjną oraz tablice kierunkowe z nu-
merami poszczególnych posesji. Stało się to w celu uspraw-
nienia dojazdu do poszczególnych domostw. Montażem oraz 
materiałami  pomocniczymi zajęli się mieszkańcy sołectwa 
(p. Zdzisław Chruściak, p. Henryk Hajduk, p. Jan Szymkiewicz, 
p. Magdalena Kolasa, p. Paweł Mróz oraz p. Kazimierz Bernat).

Zdzisław Chruściak oraz  radny sołectwa Kazimierz Bernat 
uzupełnili  szpecące ubytki w drodze asfaltowej. Dbając o bez-
pieczeństwo i wygodę mieszkańców, radny sołectwa wyko-
sił pobocze drogi gminnej, wycięciem chaszczy przy drodze 
gminnej sołectwa Ruda Zajączkowska zajęła się również Gmi-
na Łopuszno w ramach prac sezonowych.

Prace porządkowe nie ominęły także boiska sołeckiego, na 
którym radny Kazimierz Bernat z pomocą p. Dariusza Krzyży-
ka skosili oraz zebrali i usunęli zalegającą trawę.

Sołtys wsi ruda zajączkowska 
Paweł kolasa

20.05.2015 wstawiono znak na drodze podporządkowa-
nej z Krężołka do Sarbic Pierwszych „Uwaga na drogę pierw-
szeństwem przejazdu”. Po interwencji sołtysa p. Mariana Pły-
ty oraz mieszkańców wsi Krężołek – Przegrody został nawie-
ziony żwir na odcinku drogi Krężołek – Czałczyn oraz we wsi 
Przegrody począwszy od pana A. Golańskiego do P. Krawczy-
ka tj. 1 km drogi, a wszystko to dzięki życzliwości Pani Wójt, 
za co wszyscy mieszkańcy obu miejscowości bardzo dziękują.

Kolejnym wydarzeniem, lecz bardzo smutnym jest to, że 
mieszkaniec naszej wsi 3-letni Kuba ciężko zachorował. Wy-
kryto u niego guza mózgu. Przeszedł ciężkie operacje i rodzi-
ce potrzebowali pomocy finansowej. Natychmiast zaapelowa-
ła o pomoc Pani Wójt Irena Marcisz. 19 kwietnia 2015 roku od-

Co nowego w Krężołku i Przegrodach?
była się zbiórka pieniędzy w kościele w Sarbicach Pierwszych 
i w Jóźwikowie. Podobne  zbiórki były również we wszystkich 
kościołach i kaplicach naszej gminy. Przeprowadzili je wolon-
tariusze ze „Stowarzyszenia Geniusz”, którego prezesem jest 
Pani Irena Marcisz.

Ponadto Pani Wójt zdecydowała o zrobieniu przyłącza wo-
dociągowego do nowego domu Kuby, za co rodzice dziecka 
Honorata i Rafał Stęplewscy serdecznie dziękują. W niedzie-
lę 31.05.2015 r. na polu użytkowanym przez Łukasza Sobonia 
odbyły się pokazy polowe „URSUS DEMO TOUR”. Uczestnicy 
mogli się przyjrzeć konstrukcji i działaniu ciągników, pras i in-
nych maszyn rolniczych. Dla wszystkich gości był przygoto-
wany poczęstunek.

Z Czartoszów donoszą…
Z  Czartoszów donoszą ,iż w celu osuszenia pól i łąk wy-

kopano rów z przepustem szerokości 5m w drodze gmin-
nej nr 128. Rów ma około 700m długości i przeprowadzono 
go poprzez pola i łąki pomiędzy Czartoszowami „Dużymi” 
a Czartoszowami „Małymi”. 

Ze względu na podmokły teren prace były bardzo utrudnio-
ne. Dzięki zaangażowaniu sołtysa i rady sołeckiej koszt wyko-
nanych robót był stosunkowo niewielki i wyniósł około 4500 zł. 

Sołectwo Czartoszowy wzięło udział w konkursie stracha 
na wróble, który został rozstrzygnięty w świetlicy wiejskiej 
w Snochowicach. 

Sołtys zgłosił wieś do kolejnego konkursu pod nazwą „ Naj-
czystsze Sołectwo”. Czekamy na werdykt tego konkursu.

Trwają negocjacje z lokalnymi przewoźnikami, mające na 
celu uruchomienie trasy komunikacji bus, umożliwiającej do-
jazd z Gnieździsk, Michalej Góry, Czartoszów i Grabownicy do 
Łopuszna. Niestety, jeden z przewoźników, który był zaintere-
sowany świadczeniem przewozów na tej trasie, nie otrzymał 
wymaganego pozwolenia. Jednak nie rezygnujemy, będzie-
my czynić starania, aby w najbliższym czasie uruchomić ko-
munikację na tej trasie. 

Szybka sieć również w Jasieniu
ców”. Jak donosi Urząd Komunikacji Elektronicznej, budowa 
sieci regionalnej w województwie ma zostać ukończona do 
31 lipca 2015 r. (zob. www.uke.gov.pl)

Również w kwietniu, w miejscowości Barycz, by zwiększyć 
bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników ruchu dro-
gowego, została zamontowana bariera na moście zlokalizo-
wanym w centralnej części wsi.
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Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Geniusz otrzy-
mało dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu, 
organizowanego w ramach rządowego Programu Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu ży-
cia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencja-
łu poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Obec-
nie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w 
ograniczonym stopniu angażują się w takie formy działal-
ności. Przyczyny tego często wynikają z braku oferty, któ-
ra umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Pro-

Seniorzy zdobędą nowe umiejętności
jekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie wy-
pełnić tę lukę. 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 30 tys. zł. 
W  ramach otrzymanego wsparcia zorganizowany zostanie 
cykl szkoleń dla osób w wieku 60+. Szkolenia z obsługi kom-
putera, florystyki lub abc obywatela (sprawy urzędowe, ob-
sługa finansów osobistych) będą doskonałą okazją do spotka-
nia się, zdobycia nowych umiejętności, integracji i aktywnego 
zagospodarowania czasu wolnego. 

Zajęcia odbywać się będą w Snochowicach, Lasocinie, Gra-
bownicy i Gnieździskach.

W niedzielę 17 maja 2015 roku w Skałce Polskiej odbyła się 
uroczystość upamiętniająca jej mieszkańców, którzy zginę-
li z rąk żołnierzy niemieckich podczas pacyfikacji wsi w dniu 
11 maja 1943 roku. Uroczystość rozpoczęła się polową mszą 
świętą odprawioną w intencji pomordowanych, celebrowa-
ną przez proboszcza parafii Mnin. Odczytano apel poległych 
oraz listę osób pomordowanych. Przybyłych na uroczystość 
gości powitała Przewodnicząca rady Gminy Pani zdzisła-
wa zimna. na uroczystość przybyli również:

Świętokrzyski kurator oświaty Pani małgorzata mu-
zoł,wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz, wójt Gmi-
ny Słupia konecka Pan robert wielgopolan, Pełnomocnik 
ds. kombatantów i osób represjonowanych Pan karol Fi-
jałkowski, radni, kombatanci, mieszkańcy wsi Skałka Polska 
oraz okolicznych wsi. 

Ponadto w uroczystości uczestniczyły delegacje pocztów 
sztandarowych związków kombatantów, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, gminnego koła Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go oraz łopuszańskich szkół. Młodzież z Zespołu Szkół im Jana 
Pawła II w Łopusznie przygotowała na tę okoliczność występ 
wokalno-recytatorski o treści patriotycznej. W czasie uroczy-
stości wystąpiła również orkiestra dęta OSP Łopuszno pod 
przewodnictwem Michała Leśnika. Po złożeniu kwiatów oraz 
zapaleniu zniczy pod pomnikiem, wójt oraz przewodniczą-
ca zaprosiły uczestników uroczystości na przygotowany z tej 
okazji poczęstunek.

Skałka

Nabywanie nowych kwalifikacji szansą na pracę
Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łopusznie realizując projekt systemowy POKL „aktywna 
integracja w Gminie Łopuszno” w roku 2015 objął 10 osób 
z terenu gminy trzema instrumentami wsparcia, tj. doradztwo 

zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodo-
we. Uczestnicy projektu ukończyli zajęcia z poradnictwa psy-
chologicznego oraz doradztwa zawodowego. Przy wyborze 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględniono potrze-
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w 2015 
roku przystąpiło do realizacji II etapu pilotażu projektu „SCHE-
MATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecz-
nej i instytucji rynku pracy”. 01.04.2015 roku Gmina Łopusz-
no/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie podpi-
sał porozumienie i podjął współpracę w ramach w\w projektu.

Do projektu zakwalifikowano trzy rodziny wielodzietne 
z terenu Gminy Łopuszno, borykające się z różnymi problema-
mi, tj. bezrobociem, brakiem umiejętności poruszania się po 
rynku pracy, ubóstwem, nadużywaniem alkoholu, przemocą, 
chorobami, w tym nowotworowymi. 

Wsparcie zaproponowane w ramach projektu jest odpo-
wiedzią na występujące problemy, zmierza do poprawy sytu-
acji życiowej rodzin i ich odejścia od systemu pomocy spo-
łecznej. Szeroka współpraca z instytucjami działającymi na 
rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwa-
la na wykorzystanie zasobów instytucjonalnych dostępnych 
w powiecie kieleckim, a tym samym zapewnia kompleksowe 
wsparcie. 

W ramach pilotażu realizowane są różne działania aktywi-
zacyjne. Program aktywizacji obejmuje cztery moduły: proza-
trudnieniowy (dający możliwość sfinansowania  szkoleń i kur-
sów), społeczny i integracyjny (wspieranie kompetencji zwią-
zanych z funkcjonowaniem  w społeczeństwie), rodzinny (wy-
pracowanie pozytywnych relacji rodzinnych) oraz sportowy 
i kulturalny.
1.  Działania zaplanowane w ramach modułu prozatrudnie-

niowego:
- Kurs „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”;
- Kurs ADR - przewóz towarów niebezpiecznych w trans-

porcie drogowym (podstawowy+ cysterny);
- Kurs spawalniczy - spawanie gazowe blach; 
- Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą 

komputerowych programów użytkowych”; 
- Kurs cukierniczy; 
- Kurs języka niemieckiego;

Mieszkańcy naszej gminy otrzymają wsparcie
- Kurs prawa jazdy kat. B;
- Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku; 
- Warsztaty kreatywne decoupage organizowane w Cen-

trum dla Rodzin; 
- Zajęcia wyrównawcze/ korepetycje dla dzieci z różnych 

przedmiotów (j. niemiecki, j. angielski, j. polski, matema-
tyka, historia, geografia).

2. Działania zaplanowane w ramach modułu społecznego 
i integracyjnego:

- Wyjazdowe warsztaty integracyjne obejmujące diagno-
zę i wzmocnienie odporności na kryzysy i trudności ży-
ciowe połączone z organizacją aktywnego wypoczynku 
dla 10 rodzin; w tym 3 z Gminy Łopuszno;

- Wycieczka integracyjna (jednodniowa) do Kazimierza 
Dolnego i okolic;

- Organizacja półkolonii dla dzieci - zajęcia projektowania 
i programowania robotów z klocków LEGO w Kieleckim 
Parku Technologicznym; 

- Festyn rodzinny dla rodzin wraz z otoczeniem i środowi-
skiem lokalnym;

- Organizacja spotkania tematycznego nt. badań profilak-
tycznych i ich znaczenia dla zdrowia kobiety;

- Zakup usług stomatologicznych/protetycznych.
3. Działania zaplanowane w ramach modułu rodzinnego:

- Przeprowadzenie treningu interpersonalnego dla 10 ro-
dzin, w tym 3 z gminy Łopuszno uczestniczących w pro-
jekcie, metodą indukcji behawioralnej;

- Terapia zaburzeń dziecka z zespołem Aspergera;

4. Działania zaplanowane w ramach modułu sport i kultura:
- Organizacja wyjazdu do Muzeum Wsi Kieleckiej. 

\W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej do rodzin 
uczestniczących w pilotażu dodatkowo kierowane jest wspar-
cie niefinansowane ze środków Unii Europejskiej wynikające 
z zadań ustawowych partnerskich instytucji.

wioleta kramarczuk 
ewelina Stachura

by, zainteresowania uczestników oraz ich predyspozycje za-
wodowe określone przez doradców zawodowych podczas 
spotkań indywidualnych. Ostatecznie 10 uczestników projek-
tu rozpoczęło realizację następujących kursów zawodowych: 
opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 4 oso-

by; technolog robót wykończeniowych – 1 osoba; wizaż i styli-
zacja paznokci – 1 osoba; sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 
i komputera – 2 osoby; magazynier z obsługą wózka widłowe-
go – 1 osoba; księgowość komputerowa – 1 osoba.

ewelina Stachura
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W wyniku oceny gospodarstw  biorących udział w kon-
kursie i podsumowaniu punktacji zgodnej z kryteriami oceny 
i regulaminem, zwycięzcami  I etapu  konkursu „Piękna i Bez-
pieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” w Gminie Łopuszno 
w 2015 r. zostali Państwo ewa i zbigniew wawrzoła, zam. 
olszówka 18.

Ponadto Komisja Konkursowa wyróżniła zagrody, przyzna-
jąc II miejsca następującym osobom: Pani Renacie Resiak, zam. 
Dobrzeszów 150, Panu Sebastianowi Piotrowskiemu, zam. 
Krężołek 39, Panu Wiesławowi Łapotowi, zam. Ewelinów 23. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie na-
gród odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w Łopusznie.

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne po-
dziękowania, a zwycięzcom gratulacje.  

Konkurs przebiega w  trzech etapach. Zwycięzcy  elimina-
cji gminnych zostają zgłoszeni do II etapu konkursu- elimina-
cji powiatowych.  III etap stanowią eliminacje wojewódzkie. 
Organizatorami konkursu są: samorządy gminne, samorządy 
powiatowe, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa  Rolniczego w 
Modliszewicach  oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach. 

Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda  
– Przyjazna Środowisku 2015 rozstrzygniety!

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego.  Celem konkursu jest ochro-
na środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja 
mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku 
i bezpieczeństwa w gospodarstwie. 

W dniu 4 lipca 2015 roku w Ośrodku Sportowo - Wypoczyn-
kowym w Łopusznie po raz trzeci odbył się Bal Stowarzysze-
nia „GENIUSZ”, jego celem było pozyskanie środków na po-
moc dla rodzin wielodzietnych. 

Gospodarzem Balu była Pani Wójt , a zarazem Prezes Sto-
warzyszenia „Geniusz” Irena Marcisz. Wśród gości znaleźli się 
m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
pani Beata Oczkowicz, poseł na sejm RP pan Marek Gos, dy-
rektorzy szkół, lokalni przedsiębiorcy oraz wielu innych zna-
komitych gości.

W trakcie Balu odbyła się licytacja, którą poprowadzi-
ły członkinie Stowarzyszenia pani Aneta Kryszczak oraz pani 
Agnieszka Chruściak. Wśród licytowanych przedmiotów zna-
lazły się m.in. pióra, biżuteria, porcelana, alkohole, książki. 
najhojniejszym darczyńcom okazał się pan marek Gos 
poseł na sejm rP. Łączna kwota z licytacji to 7330 zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na wyjazd 50 dzieci z ro-
dzin wielodzietnych do Parku Rozrywki „Zatorland”.

Organizatorzy zdecydowali się również uhonorować „Rubi-
nowym Sercem”  wiceminister Beatę Oczkowicz. 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „GENIUSZ” SKŁADA SERDECZ-
NE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ORAZ OFIA-
RODAWCOM PRZDEMIOTÓW NA LICYTACJĘ III BALU SZLA-
CHETNYCH SERC ZA ZAUFANIE I SZCZODRE WSPARCIE

Prosimy o zgłaszanie do sekretariatu Urzędu Gminy lub 
pod numerem telefonu  41 39-14-054 chętnych dzieci z rodzin 
wielodzietnych na wyjazd w sierpniu do „Zatorlandu”.

aneta kryszczak 

Bal Szlachetnych Serc po raz trzeci
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Stowarzyszanie „Geniusz” pozyskało wsparcie finansowe w 
wysokości 3000,00 zł na realizację zadania publicznego zleco-
nego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pt. „Nasza histo-
ria z okupacji - zajęcie Łopuszna przez Sergiusza”. Impreza hi-
storyczna zostanie przeprowadzona na terenie gminy Łopusz-
no 26 lipca br. Celem projektu jest szerzenie wiedzy historycz-
nej i zapoznanie mieszkańców powiatu kieleckiego z lokalną 
historią. 

Dzisiejsze gminy Łopuszno, Strawczyn i Piekoszów były ze 
sobą silnie powiązane konspiracją Armii Krajowej podczas 
II wojny światowej. O skali świadczą liczne  miejsca martyro-
logii wsi.

Często nie żyją już świadkowie wydarzeń, więc pamięć o 
nich niknie nawet wśród lokalnych społeczności. Naszym za-
daniem jest przywrócenie tej pamięci. Najbardziej znaczącym 
epizodem z historii okupacji niemieckiej jest zajęcie Łopuszna 
przez oddział partyzancki ppor. Mieczysława Stemplewskiego 
„Sergiusza” w lipcu 1944r. 

Zapraszamy na rekonstrukcję bitwy historycznej – 26 lipca 2015r.
Poprzez połączenie części kościelno-patriotycznej i rekon-

strukcji historycznej chcemy przypomnieć to wydarzenie oraz 
inne związane z walkami oddziałów zbrojnych na naszym te-
renie.

W ramach programu zakładamy wykonanie następujących 
zadań:
1. O godzinie 12 w kościele odbędzie się uroczysta msza 

święta i udziałem pocztów sztandarowych oraz grup re-
konstrukcyjnych odtwarzających oddział partyzancki. Po 
mszy nastąpi przejście na Rynek, gdzie przedstawiona zo-
stanie historia ruchu oporu, a oddział partyzancki odda 
salwę honorową.

2. O godzinie 15.20 na placu Gminnego Ośrodka Sportowo- 
Wypoczynkowego grupy rekonstrukcyjne przedstawią wi-
dowisko zgodnie z opracowanym przez nas scenariuszem, 
ukazującym udział mieszkańców gmin Łopuszno, Straw-
czyn i Piekoszów w walce z Niemcami. 

W marcu br. z inicjatywy p. Wójt  Ireny Marcisz powołany zo-
stał wielopokoleniowy zespół, którego pełna nazwa brzmi: Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej. Członkami nowo po-
wstałego zespołu są dzieci, a także osoby dorosłe w różnym 
wieku. Członkowie zespołu to amatorzy, których łączy wspólna 
pasja  śpiewu i tańca oraz umiłowanie  tradycji  naszej Ojczyzny. 

Na repertuar zespołu składają się przede wszystkim tańce, 
melodie ludowe z naszego regionu, a także tańce oraz pieśni 
narodowe. Mimo iż zespół funkcjonuje od niedawna,  zapre-
zentował już swoje możliwości  podczas Święta Ludowego 
14 czerwca. Usłyszeliśmy znaną wszystkim ,,Głęboką studzien-
kę”, ,,Poloneza żywieckiego”, utwór ,,U nas wedle młyna” wy-
konany przy akompaniamencie harmonisty.

 Na potrzebę zespołu uszyte zostały stroje. Ich dopeł-
nieniem były kolorowe wianuszki z polnych kwiatów, które 
dziewczynki miały na głowach w trakcie występu. Debiutują-
cy zespół spotkał się z  uznaniem publiczności.

DEBIUT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI ŁOPUSZAŃSKIEJ
Będziemy dokładać wszelkich starań, aby w kolejnych la-

tach zespół rozszerzał swój repertuar i doskonalił umiejętno-
ści zarówno taneczne jak i wokalne. Pragniemy podnieść jego 
jakość, stąd złożyliśmy wniosek do Narodowego Centrum Kul-
tury, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzić warszta-
ty przez profesjonalnych instruktorów zespołu „Mazowsze”.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom zespołu 
za pilny udział w próbach.  Nasze podziękowania kierujemy 
także do rodziców, którzy  przywozili swoje pociechy na licz-
ne próby.

Członków zespołu gorąco zachęcamy do udziału w dwu-
dniowych warsztatach 29.07, 30.07 2015r., które odbędą się 
w  sali Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie. 
W ramach podziękowania za zaangażowanie dla zespołu ufun-
dowana zostanie jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dol-
nego, a pod koniec sierpnia zorganizowany dwudniowy biwak. 

Zapraszamy wszystkich gorąco do zasilenia grona zespołu. 

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie w 2016 roku i Roku Miłosierdzia z inicjatywy Dusz-
pasterzy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusz-
nie i Centrum Parafialnego ŚDM pod patronatem honorowym 
Ks. Bp. Jana Piotrowskiego, ordynariusza kieleckiego i Ks. Bp. 
Mariana Florczyka, biskupa pomocniczego naszej diecezji kie-
leckiej w  niedzielę, 21 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w Łopusz-
nie miało miejsce niecodzienne wydarzenie o charakterze re-
ligijnym i kulturalnym. 

W najdłuższy dzień roku, u początku lata na placu para-
fialnym wybrzmiało Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”, które 
wykonał Zespół Muzyki Sakralnej „LUMEN” oraz towarzyszące

Pop-Oratorium „Miłosierdzie Boże” przy parafii w Łopusznie!
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chóry i zaproszeni goście: Chóry wielogłosowe: Chór „Ichthis” 
z Sulejówka, Chór Cantores Misericordiae z Ząbek i Chór Ad-
oramus z Radomia. Na naszej scenie gościliśmy również  ze-
spół smyczkowy „Alegrija” – składający się z młodych muzy-
ków – absolwentów Akademii Muzycznych z Kielc. Soliści, któ-
rzy wyśpiewali dla nas piękne Orędzie o Bożym Miłosierdziu 
to członkowie Zespołu Lumen:  Marzena Małkowicz (która 
również prowadziła narrację w trakcie Oratorium, przytacza-
jąc fragmenty z dzienniczka św. s . Faustyny Kowalskiej),  Alek-
sandra Małkowicz-Figaj oraz  Janusz Szrom – gość specjalny, 
absolwent Akademii Muzycznej, Wydziału Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej w Katowicach w klasie śpiewu, laureat wielu kon-
kursów muzycznych.

Cały projekt wysławiający Miłosierdzie Boga skompono-
wał, pisząc muzykę i utwory p. Zbigniew Małkowicz, zamo-
ścianin od lat związany z Poznaniem, dyrygent, kompozytor, 
aranżer, pianista,  absolwent Akademii Muzycznej w Warsza-
wie w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej. Od roku 
2002 współzałożyciel i kierownik muzyczny Zespołu Muzy-
ki Sakralnej LUMEN. Inspiracją do powstania tego dzieła były 
teksty zaczerpnięte z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej. Jak piszą autorzy Oratorium: „Największa tajemnica na-
szej wiary, jaką jest miłosierna miłość Boga do każdego czło-
wieka, jest mało popularna w świecie komercji, szybkiej kon-
sumpcji i kultu wartości materialnych. Oratorium stanowi więc 
próbę przedstawienia i przypomnienia słuchaczom głęboko 
humanistycznego wzorca ludzkiej egzystencji, opierającej się 
na wartościach dobra, prawdy i piękna.”

Koncert, który odbył się w ramach przygotowań do Świa-
towych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku zgromadził 
setki mieszkańców Łopuszna i okolic. Pop Oratorium mo-
gło zabrzmieć w parafii w Łopusznie dzięki pomocy i wspar-
ciu finansowemu lokalnych przedsiębiorców oraz życzliwości 
wielu przyjaciół i ludzi dobrej woli, którzy okazali wiele serca 
i chętnie spieszyli z pomocą, co podkreślił, witając wszystkich  
p. Marcin Brodziński – prowadzący łopuszański wieczór uwiel-
bienia Bożego Miłosierdzia. 

Po wyśpiewanym Orędziu o Bożym Miłosierdziu  Proboszcz 
Parafii w Łopusznie ks. kan. Ireneusz Jakusik podziękował 
twórcom, muzykom i artystom za pięknie wykonane Pop-Ora-
torium i przybliżenie nam treści objawienia o nieskończonej 
miłości Boga do człowieka, jakie przekazała nam św. s. Fau-
styna Kowalska. Ksiądz Proboszcz podziękował parafianom 
i wszystkim, którzy przybyli z różnych stron naszej diecezji, za 
obecność oraz za zaangażowanie wielu parafian w przygoto-
wanie tego wydarzenia, wyraził ogromne zadowolenie z fak-
tu, że Pop-Oratorium wybrzmiało też w Łopusznie. 

Na zakończenie artyści specjalnie na tę okoliczność przygo-
towali i wykonali hymn ŚDM 2016  tj. utwór pt. „Błogosławie-
ni miłosierni”. Ten wieczór pozostanie w pamięci wielu.  Oka-
zał się niepowtarzanym preludium w związku z rozpoczyna-
jącymi się intensywnymi przygotowaniami do Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie, które będziemy przeżywać pod 
hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią (Mt 5,7)”. 

Była to również okazja do zgłębienia prawdy o Bożym Mi-
łosierdziu, które będzie tematem przewodnim w działaniach 
duszpasterskich wspólnoty Kościoła przez kolejne miesiące, 
gdyż Papież Franciszek 8 grudnia br. uroczyście  ogłosi w Ko-
ściele powszechnym Rok Miłosierdzia, który będzie trwał do 
20 listopada 2016 roku. 

ks. dariusz węgrzyn

UROCZySTOŚć PRyMICyJNA W ŁOPUSZAŃSKIEJ PARAFII  
Neoprezbitera Księdza Konrada Kalety

30 maja br. w Bazylice Katedralnej, wtedy jeszcze dia-
kon Konrad Kaleta przez posługę J.E. Ks. Bp. Kazimierza 
Ryczana przyjął ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE.  Kościół kielecki 
cieszył się tego dnia nowymi 9 Prezbiterami. W tej szcze-
gólnej uroczystości uczestniczyła liczna grupa parafian 

łopuszańskiej wspólnoty, a wśród nich ministranci, mło-
dzież, przedstawiciele Grona Przyjaciół Seminarium i chó-
ru. Po Mszy Świętej każda z przybyłych osób mogła osobi-
ście złożyć życzenia i gratulacje naszemu rodakowi.
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natomiast 7 czerwca neoprezbiter kSiądz konrad 
kaLeTa w kościele parafialnym w Łopusznie o godz. 12.00 
sprawował swoją pierwszą mSzĘ ŚwiĘTą – zwaną PrYmi-
CYJną. Tego dnia o godz. 11.30 przy domu rodzinnym Neo-
prezbitera zgromadziła się wspólnota mieszkańców ul. Przed-
borskiej, wśród których mieszkał i dorastał ks. Konrad. Były 
obecne dzieci pierwszokomunijne, Służba Liturgiczna, Mło-
dzież KSM, zespół muzyczny Soli Deo, członkowie Ruchu Świa-
tło-Życie,  Straż Pożarna wraz z Orkiestrą Dętą, w której grał ks. 
Konrad. Po uroczystym błogosławieństwie rodziców ks. Kon-
rad w asyście alumnów WSD Kielce, parafian i wielu lokalnych 
wspólnot udał się procesyjnie do kościoła w koronie dębowej 
przygotowanej przez parafian. Ks. Konradowi towarzyszyli ro-
dzice i siostra z rodziną. Po Uroczystym przywitaniu, którego 
dokonał Proboszcz ks. kan. Ireneusz Jakusik przedstawiciele 
parafian, grup duszpasterskich oraz Samorządu Gminnego 
w osobie Pani Wójt Ireny Marcisz złożyli Księdzu Prymicjan-
towi życzenia, obiecując modlitwę i życzliwą pamięć. Ksiądz 
Neoprezbiter po godz. 12.00 rozpoczął uroczystą Eucharystię, 
którą wraz z Nim koncelebrowali ks. Proboszcz, księża rodacy 
i zaproszeni kapłani. Homilię wygłosił ks. dr Adam Wilczyński.  
Przed błogosławieństwem Ks. Konrad wyraził swoją wdzięcz-
ność wszystkim, którzy towarzyszyli mu na drodze rozezna-
wania powołania i formacji seminaryjnej, była to chwila pełna 
wzruszeń i ogromnej radości. Na zakończenie Eucharystii Ks. 
Neoprezbiter udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławień-
stwa, któremu towarzyszył gest nałożenia rąk, po czym każdy 
otrzymał prymicyjny obrazek.

Ks. Konrad Kaleta jest 26 prezbiterem, który pochodzi z ło-
puszańskiej parafii. W dniu 25 czerwca br. dekretem ks. Bp. 
Jana Piotrowskiego ks. Konrad został skierowany do pracy 
duszpasterskiej w Parafii  pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w 
Bielinach, w której od 22 sierpnia będzie pełnił obowiązki wi-
kariusza. Neoprezbiter na swoje zawołanie prymicyjne wybrał 
słowa z drugiego Listu św. Pawła do Koryntian: „ Jeżeli więc 
ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co 
dawne, minęło, a oto stało się nowe”. Życzymy Księdzu Konra-
dowi, aby wiernie trwał w Chrystusie, będąc Jego świadkiem 
i znakiem Bożej Miłości w świecie. Bóg, który Go wybrał i po-
wołał, niech umacnia Go swoim Błogosławieństwem, a Mary-
ja, Matka Kapłanów wyprasza potrzebne łaski.  

ks. dariusz węgrzyn

 28.06.2015 odbył się zorganizowany przez Urząd Gminy 
w Łopusznie  wyjazd do Modliszewic na Dni Otwartych Drzwi 
oraz X Świętokrzyską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. O 
godz. 10:00 rozpoczęło się oficjalne otwarcie imprezy, powita-
nie wszystkich przybyłych uczestników oraz  gości, wśród któ-
rych byli min.  Pan Marek Gos-  poseł na Sejm VII kadencji i Pan 
Piotr Żołądek- członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie  konkursów  Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne 2015, Piękne i Bezpieczne Go-
spodarstwo Agroturystyczne 2015, AGROLIGA 2015 i wręcze-
nie nagród. W konkursie Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo 
Agroturystyczne 2015  wyróżnienie zdobyła Stajnia Ostoja 
Piotra i Ewy Tumiłowiczów  z terenu Gminy Łopuszno. 

Ważnym punktem Dni Otwartych Drzwi było ogłoszenie 
czempionatów X Świętokrzyskiej Wystawy Zwierząt Hodow-
lanych, na której zaprezentowano szeroką gamę ras hodow-
lanych bydła, trzody, owiec oraz drobnego inwentarza: kró-
lików, drobiu, gołębi. Uczestnicy wyjazdu mieli  także oka-
zję obejrzeć  prezentację zwierząt na ringu,  zwiedzić  pole 
doświadczalne  czy podziwiać nowoczesny sprzęt i maszyny 
rolnicze.  Nie zabrakło elementów rozrywkowych, gościom 
umilały czas występy zespołów ludowych i świętokrzyskich 
artystów. 

ROLNICy Z GMINy ŁOPUSZNO W MODLISZEWICACH  
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„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili „ (Mat 25,40)

Honorata i rafał Stęplewscy toczą ciężką walkę o ży-
cie ich jedynego syna kuby, który zachorował na złośliwy 
guz mózgu. Są bez pracy i środków do życia, proszą o po-
moc. Wiadomość o tym, że ich jedyny synek Kuba ma złośliwe-
go guza mózgu, spadła na rodziców jak grom z jasnego nieba. 
Chłopiec wyglądał zdrowo, był zadowolony i pogodny, nie mie-
li pojęcia o tym, że w jego główce rozwija się groźny guz. 

Niezbędną operację chłopiec przebył w Centrum Zdrowia  
Matki Polki w Łodzi. Tam też przechodzi cykle chemioterapii 
i radioterapii. Rodzice muszą co kilka dni jeździć do Łodzi na 
badania i chemię. Z tego powodu nie mogą teraz pracować, 
skupili się na ratowaniu życia dziecka.

Pamiętając o tym, że pojedyncze akty dobroci wspólnie 
tworzą wielkie dobro, z pomocą ruszyli życzliwi ludzie.

Rodzina otrzymuje pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy w 
Łopusznie. Gmina Łopuszno ze swojej strony zapewnia przy-
łącze wodociągowe do nowego domu. Wolontariusze ze Sto-
warzyszenia „Geniusz” przeprowadzili w niedzielę 19 kwiet-
nia 2015 r.  zbiórkę pieniędzy w kościołach w Łopusznie, Sar-
bicach Pierwszych, Dobrzeszowie, Jóźwikowie, Wiernej Rzece 
oraz w kaplicach w Piotrowcu i Grabownicy. Zebrano łącznie 
kwotę 12 tys. zł.

Ponadto bezpośrednio na konto stowarzyszenia wpłacono 
kwotę 1610 zł.

Łącznie na ręce Pana rafała Stęplewskiego Prezes 
stowarzyszenia Geniusz Pani irena marcisz przekazała 
13610 zł Jednocześnie stowarzyszenie pismem z dnia 
22.05.2015 r. wystąpiło do Przedsiębiorstwa wielobran-
żowego deFro o przekazanie rodzinie kotła C.O. do ogrze-
wania nowego domu. Firma odpowiedziała pozytywnie, ko-
cioł zostanie przekazany w najbliższym czasie. Rodzina otrzy-
ma również przydomową oczyszczalnię ścieków ufundowaną 

Pomóc może każdy z nas...
przez firmę GAMA PLASTIC z Nowin oraz grzejniki od łopu-
szańskich przedsiębiorców.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łopusznie i ich rodzice 
uzbierali 650 zł dla Kubusia. Znaleźli się również ofiarodaw-
cy, którzy przekazali pomoc rzeczową w postaci płytek sty-
ropianu, cementu i innych materiałów budowlanych.  Znala-
zły się też osoby, które założyły światło w domu Stęplewskich. 
Rodzina otrzymała także paczkę z ubrankami, chusteczkami 
nawilżającymi, kosmetykami, pluszowym słonikiem na szczę-
ście i  samochodzikiem od ofiarodawców z gminy Radoszy-
ce. Mieszkańcy miejscowości Stanowiska w gminie  Smyków 
przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla Kubusia pod hasłem 
„Biegiem z pomocą dla Kuby”. Zebraną kwotę  -1150,60 zł. oso-
biście przekazał Pan Łukasz Kałuziński, który przebiegł trasę 
ze Stanowisk do Krężołka. 

Mieszkańcy Krężołka oraz najbliższa rodzina Kubusia po-
magają przy wykonywaniu tynków i innych prac związanych 
z wykończeniem domu i zapewnieniem lepszych warunków 
życia dziecku.

Rodzice dziękują za otrzymaną pomoc i wsparcie od osób 
prywatnych i  instytucji. Szczególne podziękowania składają 
na ręce Pani wójt ireny marcisz, wolontariuszy Stowarzy-
szenia „Geniusz”, Gminnego ośrodka Pomocy w Łopusz-
nie. Serdecznie dziękują tym wszystkim wspaniałym osobom, 
które im pomagają w różny sposób: poprzez przekazanie 
materiałów budowlanych, pomoc w pracach remontowych, 
wsparcie finansowe i wsparcie duchowe -  modlitwę o zdro-
wie dla Kubusia. 

To sytuacja wyjątkowa, która  może spotkać każdego z nas. 
I wtedy stajemy się bezradni. Kubuś liczy na nasze dobre ser-
ca. A pomóc może każdy z nas. nadal prosimy o wpłacanie 
nawet drobnych kwot na konto w Banku Spółdzielczym 
w Łopusznie - Honorata Stęplewska 7184 9900 0800 0659 
2430 0000 01. Pieniądze są potrzebne na wykupienie le-
karstw, wyjazdy do Łodzi i opłatę mamy za hotel, podczas gdy 
dziecko ma chemioterapię.

Lipiec 
Poniedziałek: Zajęcia taneczne, miejsce: Ośrodek Sportowo 
– Wypoczynkowy w Łopusznie, godz. 11-12.
wtorek: Zajęcia manualne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wy-
poczynkowy w Łopusznie, godz. 10 – 12; Próba Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Łopuszańskiej godz. 13 – 14 , miejsce: Ośrodek 
Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie ( 07.07. br.).
Środa: Zabawa z piosenką, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wy-
poczynkowy w Łopusznie, godz. 10 – 12.
Czwartek: Zajęcia taneczne, miejsce: Ośrodek Sportowo – 
Wypoczynkowy w Łopusznie, godz. 11-12.
Piątek: Zajęcia kulinarne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wy-
poczynkowy w Łopusznie, godz. 10-13.
Sobota: Próba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej  
(11.07.2015r. od 11 lipca w każdą sobotę) miejsce: Ośrodek 
Sportowo – Wypoczynkowy  w Łopusznie,  godz. 12 - 13.

WAKACJE 2015 Z GOK
Ponadto w lipcu: dwudniowe warsztaty w dniach 29.07 - 

30.07 2015r.  dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopu-
szańskiej, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Ło-
pusznie, godz. 10 – 12.

Sierpień
Poniedziałek: Zajęcia muzyczne gry na gitarze i keyboardzie, 
miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy  w Łopusznie, 
godz. 9-13.
wtorek: Zajęcia manualne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wy-
poczynkowy w Łopusznie, godz. 10  – 12
Środa: Zabawa z piosenką, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wy-
poczynkowy w Łopusznie, godz. 10  – 12.
Czwartek: Zajęcia muzyczne gry na gitarze i keyboardzie, 
miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy  w Łopusznie, 
godz. 9-13.
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Piątek: Zajęcia kulinarne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wy-
poczynkowy w Łopusznie, godz. 10-13.
Sobota: Próba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej  
miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy  w Łopusznie, 
godz. 12 - 13

Ponadto 09.08.2015r.  dla członków Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Łopuszańskiej odbędzie się jednodniowa wycieczka do 
Kazimierza Dolnego oraz w dniach 26 - 27 sierpnia br. dwu-
dniowy biwak. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do skorzystania 
z oferty wakacyjnej. 

Po raz siódmy odbył się w Łopusznie  Gminny Konkurs Lite-
racki kierowany  do różnych grup wiekowych od dzieci i mło-
dzieży po osoby dorosłe. Nie liczy się wiek ani doświadczenie, 
a jedynie lekkie pióro oraz pomysł na interesującą i oryginalną 
fabułę, która oczaruje jury konkursu. Tematyka prezentowa-
nych utworów jest dowolna, jednak organizatorom zależy na 
uwzględnieniu tematyki regionalnej.

Organizator konkursu to Gminna Biblioteka Publiczna pod 
patronatem Wójta Gminy Łopuszno. W roku bieżącym kon-
kurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęły 63 prace, 
w tym 33 wiersze i 30 opowiadań. 

Komisja konkursowa w składzie: pani Irena Marcisz – Wójt 
Gminy, pan Stanisław Rogala – pisarz, pani Elżbieta Barańska- 
polonistka,  dokonała oceny prac i zgodnie z regulaminem 
przyznała następujące miejsca:

 kategoria- uczniowie szkoły podstawowej i gimna-
zjum:

I miejsce dla martyny Treli za wiersz pt. „wielebnów” oraz 
dla darii Tomasik za opowiadanie pt. „rzeka marzeń”,

II miejsce dla aleksandry Palacz za opowiadanie pt. „Sie-
dem dni”,

III miejsce dla wiktorii Stępień za opowiadanie „magicz-
ne zwierciadło”  oraz dla dominiki Hajduk za opowiadanie 
pt. „w krainie słodyczy”.

Wyróżnienia przyznano dla: natalii Szwarc, mai wojtyś, 
elizy Sypniewskiej, aleksandry Szymańskiej, Laury no-
wackiej, martyny Janus, natalii Jas, kingi koniecznej.

 kategoria- szkoła średnia:
I miejsce dla anity kowalczyk za opowiadanie „kwiat Pół-

nocy”, wyróżnienia dla Pauliny kokosińskiej, marii Satalec-
kiej i kaliny ambur.

kategoria- osoby dorosłe: 
Nagrody trafiły do magdaleny del za opowiadanie „Po-

mór” i do Justyny Barcickiej za wiersze, wyróżnienia otrzy-
mały eleonora wertka oraz katarzyna dziekańska.

Wspieramy młodych poetów

Gminny Konkurs Literacki 2015
Ogłoszenie i nagrodzenie laureatów konkursu nastąpiło 

15 czerwca 2015 roku. Nagrody wręczył pisarz Stanisław Ro-
gala. Nagrodzone prace  zostały zaprezentowane przybyłym 
na spotkanie gościom. Dodatkową nagrodą będzie atrakcyjna 
wycieczka.

Odkryciem tegorocznego konkursu są wiersze p.  Justyny  
Barcickiej, które komisja oceniła bardzo wysoko i podkreśliła, 
że poezja ta kwalifikuje się do wydania w samodzielnym to-
miku wierszy.

Mam nadzieję, że nasi początkujący literaci będą rozwijać 
swój talent i uda im się jeszcze nieraz dzielić pięknem oraz do-
brem płynącym ze słowa.

z.w.
 Martyna Trela
wielebnów
Za Łopusznem niedaleko,
Nie za blisko,
Leży wieś nieduża,
Niemała,
Bardzo ojczysta.

Tutaj łąki, pola, lasy,
Domy i ogrody.
Nie brakuje tutaj również
Starych chat, co pamięcią 
Sięgają kilkudziesięciu lat.

Drzewa, kwiaty, zboża, trawy
Są schronieniem
Dla mniejszych naszych braci.

Tu legenda i historia,
Tu rodzina i znajomi,
Tu szczęście i pogoda, 
Tu – mój dom rodzinny.
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,,Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt.
Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd”

 Wojciech Młynarski
26 maja 2015r. z okazji Dnia Matki w Ośrodku Sportowo - 

Wypoczynkowym w Łopusznie  odbyła się uroczystość w for-
mie prezentacji artystycznej.  

Swoją obecnością zaszczyciły nas: Wójt Gminy Łopuszno 
– p. Irena Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława 
Zimna, a także liczne grono mam.

Młodzi aktorzy w kolorowych strojach w niecodziennej sce-
nerii łąki dali popis swoich umiejętności. W przygotowanym 
bogatym programie mogliśmy usłyszeć piosenki polskich wo-

Kochanej mamie
kalistów, podziwiać pokazy taneczne, pokazy instrumentalne,  
instrumentalno – wokalne, a także grę aktorską. Niezwykłych 
wrażeń dostarczyła nam Zuzanna Łukasik, wykonując  ,,Taniec 
motyla”  oraz ,, Flamenco”. Można było zauważyć ogromne 
wzruszenie widowni podczas występu wszystkich dzieci, jed-
nakże piosenka Wioletty Villas  ,, List do matki” w wykonaniu 
Wiktorii Mazur spowodowała, że wielu mamom zakręciła się 
w oku łza. Na koniec uroczystości wszystkie mamy otrzymały 
od swoich pociech kwiaty polne.

Uwieńczeniem uroczystości była piosenka ,, Matko maja, ja 
wiem” wykonana przez p. Wójt – Irenę Marcisz oraz wzruszają-
ce życzenia  dla wszystkich matek od włodarzy gminy.

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje 
w dniach 8 – 15 maja Tydzień Bibliotek. Tegoroczna edycja od-
bywała się pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. 

W ramach tej akcji promującej bibliotekę w środowisku 
zorganizowano cykl lekcji bibliotecznych dla najmłodszych 
czytelników. Gościliśmy u nas uczniów klas pierwszych Szko-
ły Podstawowej w Łopusznie wraz z wychowawczyniami Be-
atą Jasikowską i Teresą Mazur. Dzieci zapoznały się z bibliote-
ką, obejrzały prezentację multimedialną „Jak powstaje książ-
ka”. Spotkanie miało na celu zachęcić dzieci do korzystania ze 
zbiorów biblioteki.

W ramach promocji odwiedziły bibliotekę przedszkola-
ki i wspólnie z wychowawcami obejrzały przedstawie-
nie „Śpiąca królewna” w wykonaniu aktorów Studia  Ma-
łych Form Teatralnych  „Art- Re” z Krakowa. Dzieci miały moż-
liwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworze-
nia przedstawienia. Chętnie odpowiadały na pytania i same 
je zadawały. Spektakl wzbudził wiele emocji u małych gości. 

11.05.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna gościła 
uczniów klasy III SP w Łopusznie na przedstawieniu pt. „Mó-
wię NIE wszystkiemu, co złe” w wykonaniu artystów z Agencji 
Artystycznej „Patigo” z Kielc.

Najmłodsi z wizytą  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie

Artyści zaprezentowali najmłodszym wiele negatywnych 
cech i postaw, wykorzystując do tego między innymi bajki 
Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,  a dzieci miały możliwość ak-
tywnie uczestniczyć w zabawie.

Dla wielu był to początek przygody z biblioteką. Mamy na-
dzieję, że biblioteka została ukazana jako przyjazne miejsce, 
które warto często odwiedzać. 

m.G.
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W sobotę 2 maja  2015 roku odbył się piknik „Na Majówkę 
Czas”. Piękna pogoda   i wiele atrakcji sprawiły, że na terenie   
Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Łopusz-
nie   już od południa gromadziła się publiczność. Na przyby-
łych gości czekały liczne niespodzianki:  muzyczne i kulinarne. 
Na scenie wystąpili uczniowie klasy III „a” ze Szkoły Podstawo-
wej w Łopusznie w przedstawieniu proekologicznym pt. „Jaś 
i Małgosia”, które przygotowały wspólnie z wychowawczynią 
panią Wandą Nowak.  Nie zabrakło też występów muzycznych 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusz-
nie, na scenie   zaprezentowało swój   program:  Koło Gospo-
dyń Wiejskich  z Lasocina, Snochowic, Krasocina oraz Zespół 
Pieśni i Tańca Łopuszno, występowały także  dzieci  uczestni-
czące w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie. 

W trakcie trwania pikniku rozstrzygnięto wiele konkursów: 
na sołtysówkę, najsmaczniaejsze ciasto, najpiękniejszy  koty-
lion oraz konkurs recytatorski M .Konopnickiej.

Konkurs na sołtysówkę:
I miejsce zdobyli pod nazwą „ Dwóch sołtysów” sotys ze Sno-
chowic pan Zbigniew Nowacki oraz sołtys z Olszówki pan Sła-
womir Pięta,
II miejsce – zajął sołtys z Fanisławiczek pan Jerzy Domagała 

Konkurs na najpiękniejszy kotylion;
 I miejsce - Centrum Józefina,
 II miejsce – Natalia Paszowska kl. III SP Łopuszno,
 III miejsce- Michał Walas kl. II SP Łopuszno.

Konkurs recytatorski M .Konopnickiej.
W grupie I:

I miejsce: Piotr Zimny,
II miejsce: Aleksandra Wertka,
III miejsce: Karol Sornat.
Wyróżnienia: Klaudia Ciszek, Aleksandra Żabińska, Ola Guzik

W grupie II:
I miejsce: Wiktor Kumański,
II miejsce: Karolina Gawęda,
III miejsce: Katarzyna Soboń.
Wyróżnienia: Dominika Pepaś, Karolina Wawrzeńczyk, Justy-
na Kowalczyk.

RODZINNy PIKNIK MAJOWy 2015

W konkursie na najsmaczniejsze ciasto komisja konkurso-
wa przyznała jedną nagrodę za zajęcie I miejsca dla pani Lau-
ry Nowackiej.

Powodzeniem wśród najmłodszych cieszył się dmuchany 
plac zabaw oraz stragany z zabawkami, oblegane było rów-
nież stoisko, gdzie malowano twarze. Na głodnych przy ogni-
sku  czekały pieczone kiełbaski i pyszna  kaszanka. Swoje sto-
iska prezentowali również: Gminny Ośrodek Sportowo - Wy-
poczynkowy, Stowarzyszenie Geniusz, Centrum Wspierania 
Rodziny w Józefinie, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Fanisławicach  oraz pani  Lucyna Paszowska. Uczestnicy 
pikniku mogli też podziwiać wystawę skamieniałości przygo-
towaną przez młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie pod opieką pana Romana Gada, a także prace malar-
skie i rękodzieło.  Jak zwykle nie zabrakło wystaw prac malar-
skich regionalnych twórców. Na zakończenie pikniku odbyła 
się dyskoteka.

Dziękujemy za wsparcie sponsorom – firmie WIR Łopuszno 
i piekarni pana Aleksandra Kozaka.

B. Pawelczyk 
S. Stelmaszczyk

13.05.2015 r. Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy 
w Łopusznie wraz z Centrum Wspierania Rodzin z Uśmiechem 
w Józefinie zorganizowali na terenie ośrodka  integracyjne 
ognisko dla uczestników warsztatów i zajęć odbywających się 
w Centrum w Józefinie. Podopieczni pod okiem opiekunów   
przygotowali bardzo ciekawe przedstawienia i skecze. Nie za-
brakło tańców i śpiewów przy ognisku oraz wspólnego pie-
czenia kiełbasek.

Miło było gościć na ognisku Wójta Gminy Łopuszno Panią 
Irenę Marcisz, która obdarowała wszystkich uczestników słod-
kościami, oraz zaprzyjaźnionych z Centrum Wspierania Rodzin  
z Uśmiechem w Józefinie: Pana  Aleksandra Kozaka i Pana Ja-
rosława Jaworskiego.

S. Stelmaszczyk 

Majowe ognisko dla Centrum w Józefinie
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Dzieci z gminy Łopuszno obchodziły swoje święto w niedzie-
lę 31 maja. Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośro-
dek Sportowo - Wypoczynkowy, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Łopusznie zorganizowali dla nich wiele atrakcji. Były kolorowe 
zjeżdżalnie i trampolina, basen z piłeczkami, karuzela, a na bo-
isku różne zawody sportowo-rekreacyjne. Ze wszystkich sprzę-
tów można było korzystać bezpłatnie, a chętnych nie brakowało. 
Dzieci mogły do woli biegać i skakać pod okiem rodziców i orga-
nizatorów. 

Na scenie od godz. 16.00 do późnych godzin popołudniowych 
trwał Festiwal Piosenki Dziecięcej. Wzięli w nim udział uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Były też popisy 
dziecięcych grup tanecznych. Podczas festynu wręczono nagro-
dy za najciekawsze strachy na wróble, wykonane w ramach ogło-
szonego wcześniej przez GOK konkursu. 
I miejsce dwie równorzędne nagrody dla Aleksandry i Wiktorii 
Bernat,
 II miejsce Michał Będkowski,
 III miejsce Magdalena Picheta.

Prace te można było obejrzeć na wystawie pokonkursowej 
usytuowanej obok sceny.

 Zainteresowaniem cieszyły się pokazy Straży Pożarnej i Ratow-
nictwa Medycznego, na płycie głównej odbywał się mecz piłki 
nożnej ŁKS Łopuszno - NIDA Oksa, króry zakończył się wynikiem 
3:0, natomiast na boisku treningowym zmagali się w dziecięcym 
turnieju piłki nożnej młodzi zawodnicy ze szkół podstawowych.

DZIEŃ DZIECKA 2015

Wakacje dla dzieci

Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali słodkie pyszno-
ści: rogaliki, wesołe buźki, cukierki i lizaki. Wszyscy mieli możli-
wość skosztowania potraw przygotowanych przez Gminny Ośro-
dek Sportowo-Wypoczynkowy oraz świetlicę wiejską w Snocho-
wicach. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich szkół, któ-
re włączyły się w przygotowanie obchodów Dnia Dziecka, Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II Łopusznie wraz filiami w Grabow-
nicy i Lasocinie, szkoły w Dobrzeszowie oraz jej filii w Sarbicach 
oraz szkoły w Gnieździskach za pomoc w przeprowadzeniu gier, 
zabaw i innych konkurencji sportowych dla dzieci.

Podziękowanie kierujemy także do Pana Aleksandra Kozaka 
za podarowanie dzieciom pysznych pączków. 

Sławomir Stelmaszczyk 
Barbara Pawelczyk 

zaPraSzamY dzieCi  w wiekU 
7-12 LaT na  zaJĘCia wakaCYJne  
2015 w Gminnym ośrodku Sporto-
wo-wypoczynkowym w Łopusznie

PoniedziaŁek
9.30 Spotkanie organizacyjne z rodzicami
9.30  „Magiczne harce” –gry i zabawy integracyjne ( imię do 

imienia, zamiana, kolory, zbijak, podchody) malowanie 
kredą na boisku betonowym budowle z piasku

10.30 Zaczarowana melodia – karaoke 
11.00  Zachowaj trzeźwy umysł - pogadanka,  prezentacja  fil-

mów z zakresu  profilaktyki  uzależnień 
12.00 Posiłek
12.30  Zajęcia fitness dla dzieci. Gry i zabawy zespołowe : turniej 

piłki siatkowej plażowej, turniej mini piłki nożnej, przecią-
ganie liny

wTorek 
9.00  Letnia wyprawa przyrodnicza po okolicy – „ Łóżko wodne”- 

Żabieniec- piesza wyprawa pod okiem  wykwalifikowane-
go opiekuna lub „Leśna wyprawa”- lekcja przyrody- rozpo-
znawanie jadalnego runa leśnego 

12.00  Posiłek 
12.30  Jak zdrowo się odżywiać i żyć  – zajęcia z  pielęgniarką 
13.15  Żyjmy zdrowo i wesoło -  dzień kulinarny - przygotowywa-

nie sałatek warzywnych   i owocowych 

Środa
9.00  Sprawy organizacje 
9.30  Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu na czas:prowa-

dzenie piłki między pachołkami, przejście pod płotkiem 
połączony z przewrotem w przód na materacu, skok na 
skakance połączony z rzutem do celu, siad podparty i prze-
noszenie piłki lekarskiej,  rzut do celu i strzał na bramkę, 
skoki w worku, indeks sprawności fizycznej

12.00 Posiłek
12.30  Robótki plastyczne –  konkurs profilaktyczny. Plakat na te-

mat „Zdrowo się odżywiam”- wykonany techniką wykle-
jania  kuleczkami z bibuły

CzwarTek
9.00 Spotkanie organizacyjne 
9.30  Pieszy rajd do gospodarstwa agroturystycznego. Zapozna-

nie uczestników  z funkcjonowaniem  i  pracami w gospo-
darstwie. Poznanie tajników zielarstwa i sztuki wypieku 
swojskiego chleba.  W czasie marszu pogadanka na temat 
bezpiecznego zachowania się na drodze. Ognisko. W razie 
niepogody gry i zabawy w wiacie wielofunkcyjnej  i zajęcia 
plastyczne - cuda  z gliny samoutwardzalnej

PiąTek
Wycieczka - Kielce – Kurozwęki lub Centrum Tradycji, Tury-

styki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach 

Kontakt i zapisy: 508106435, 734419978 (liczba miejsc ogra-
niczona)
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15 czerwca 2015r. uczniowie klasy III „a” ze Szkoły Podsta-
wowej w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie  byli na wycieczce 
w   malowniczym miasteczku Zator w Małopolsce –zaledwie 
50 kilometrów od Krakowa. Podążali Parkiem Ruchomych Di-
nozaurów. Skorzystali z tramwaju wodnego, który, meandru-
jąc między figurami z antycznego świata w Parku Mitologii, 
przypomina historię greckich bogów. W Parku Owadów dzie-
ci zobaczyły 15 gigantycznych figur insektów, takich jak mo-
dliszka, stonka ziemniaczana, biedronka itp. Kolejnym etapem 
zwiedzania był Park Bajek i Wodnych Stworzeń prezentowany 
w baśniowej scenerii, którą dzieci znają z kart książek autor-
stwa braci Grimm i H.Ch. Andersena.

Po smacznym obiedzie wszyscy świetnie bawili się w cen-
trum zabaw w Dinozatorlandzie. Dzieci pełne przeżyć i wra-
żeń  szczęśliwie wróciły do Łopuszna pod troskliwą opieką 
wychowawczyni Wandy Nowak, sympatycznej pani Wiesławy 
Król i ukochanych mam. 

wanda nowak

Wycieczka do Dinozatorlandu

Uczestnicy wycieczki do Zatorlandu

8 czerwca 2015r. grupa 33 uczniów z kl. III b i II b ze Szkoły Pod-
stawowej w Łopusznie pod opieką p. J. Palacz, p. K. Kumańskiej, 
p. B. Jasikowskiej oraz rodziców: p. M. Będkowskiej, p. B. Chruściak. 
p. A. Paszowskiej, p. L. Sobczyk, p. M. Wnuk wyruszyła na dwu-
dniową wycieczkę w Pieniny. Pierwszym punktem programu było 
zwiedzanie Szczawnicy. Po krótkim odpoczynku uczniowie wy-
ruszyli na spacer najpiękniejszym wąwozem „Homole”. Zmęcze-
ni wędrówką, ale bardzo szczęśliwi, dotarli do willi „Kinga” w Kro-
ścienku nad Dunajcem na pyszną obiadokolację. Po zakwaterowa-
niu i krótkim odpoczynku udali się na ognisko. W uroczym miejscu, 
nad brzegiem Dunajca, pieczone kiełbaski smakowały wyśmieni-
cie. Po nocy pełnej wrażeń uczniowie byli gotowi na dalsze przy-
gody. Zwiedzili zamek oraz zaporę wodną w Niedzicy, ruiny zamku 
w Czorsztynie, odbyli rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Dla 
szukających mocnych wrażeń zaplanowano przejażdżkę kolejką li-
nową „Homole”. Przy szałasie „Bukowinki” po wyczerpującej zaba-
wie na placu zabaw i torze przeszkód uczniowie pożegnali Pieniny 
i wyruszyli w drogę powrotną do Łopuszna.

Jolanta Palacz 

Pienińska przygoda

Uczniowie przeżyli w Pieninach fascynującą przygodę

Projekt "Umiem pływać" zakończony!
"Umiemy pływać!" - tak mogą powiedzieć uczniowie klas trze-

cich ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, którzy ukończyli podsta-
wowy kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu.

Projekt powstał przy wsparciu:
- Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Urzędu Gminy w Łopusznie.

Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do 
opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływa-

Rzuceni na głęboką wodę
nia oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Podczas 20-go-
dzinnych zajęć na krytej pływalni "Olimpic" w Strawczynku, 
pod kierunkiem instruktorów: p. Michała Dziury i p.  Konrada 
Kubickiego, wychowawców: p. Jolanty Palacz i p. Wandy No-
wak oraz rodziców uczniowie klas trzecich poznawali tajniki 
nauki pływania. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczy-
ły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy 
kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu za-
jęć. Udział w projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pły-



wania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i do-
brej zabawy. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i 
bezpieczny korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały 
uczniów. Dały możliwość rozwijania i podnoszenia sprawno-
ści fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania 
sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Uczniowie dziękują wszystkim, którzy umożliwili im udział 
w projekcie, szczególnie: Wójtowi Gminy - p. Irenie Marcisz 
oraz Dyrektorowi Szkoły – p. Krzysztofowi Kumańskiemu.

koordynator projektu
Jolanta Palacz

Już umiemy pływać! - cieszą się trzecioklasiści

Gimnazjaliści przygotowują zdrowe potrawy

W dniach 18.05.2015r. - 22.05.2015r. w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie realizowano działania w ramach Ty-
godnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia. W bieżącym roku prze-
biegały one pod hasłem „Zdrowie i Bezpieczeństwo”. W dzia-
łania profilaktyczne zaangażowano wszystkich uczniów ze 
szkoły podstawowej, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych, 
a także rodziców i nauczycieli. 

Działań było wiele. Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum obej-
rzeli spektakl profilaktyczny pt. „Bella” dotyczący przeciw-
działania złości, agresji, cyberprzemocy w wykonaniu akto-
rów Teatru „Moralitet” z Krakowa. Odbyły się warsztaty profi-
laktyczne dotyczące agresji i przemocy poprowadzone przez 
terapeutów uzależnień z Ośrodka Leczenia Uzależnień „San 
Damiano” w Chęcinach. Najstarsi uczniowie spotkali się z pra-
cownikami Aresztu Śledczego w Pińczowie i wysłuchali prelek-
cji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. W ramach 
wywiadówki odbyło się spotkanie rodziców z przedstawicie-
lami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz 
Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy 
Sądzie Okręgowym w Kielcach. Uczniowie uczestniczyli rów-
nież w spotkaniach ze stomatologiem, pielęgniarką, kosme-
tyczką, policjantem i strażakami. Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego gimnazjum pod kierunkiem p. K. Włodarczyk 
przygotowali skecz p.t. „Makłowicz w podróży – Łopuszno”. 
Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowano 
liczne konkursy.

Wyniki przeprowadzonych konkursów
1. Quiz wiedzowy na temat zdrowego odżywiania dla klas 

1-3 szkoły podstawowej. Reprezentanci klas odpowiadali na 
pytania o tematyce zdrowotnej.
Wyniki: 
I miejsce kl. Ib,
II miejsce kl. IIIb,
III miejsce kl. IIIa.
Nagrody ufundowali i wręczyli przedstawiciele Agencji Rynku 
Rolnego w Kielcach.

2. Konkurs recytatorski o tematyce zdrowotnej
Kategoria klasy I-III szkoły podstawowej
I miejsce - Natalia Kramarczuk – kl.IIIa,
II miejsce - Zuzanna Pięta - kl. IIa,

Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Skecz Makłowicz w podróż- Szymon Gad i Kacper Fronczowski

III miejsce - Szymon Podgórski - kl. Ia.
Kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce Julia Pniewska – kl. 5b.

3. Quiz na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w naszej szkole dla uczniów gimnazjum 
I miejsce - klasa IIIA,

KUltURa i ośWiata 
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4. Konkurs dla klas gimnazjalnych na zdrową potrawę. 
Czteroosobowe zespoły reprezentujące klasę miały za zada-
nie przygotowanie zdrowych potraw. 
I miejsce – „Owocowa logika” – kl. IIIC,
II miejsce – „Szpak” – kl. IIIA,
III miejsce – „Owocowy grill” – kl. IIC.

5. Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Znak zakazu- bądź bez-
piecznym w szkole”

Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjum. Celem 
konkursu było wykonanie znaku plastycznego, który informo-
wałby o tym, czego nie należy robić w szkole, co jest zakazane 
ze względu na bezpieczeństwo ucznia i jego kolegów. 

Autorzy zwycięskich prac zostali nagrodzeni cząstkowy-
mi ocenami celującymi z plastyki, zajęć artystycznych i zajęć 
technicznych.

NAGRODZENI UCZNIOWIE:
Kl. I A: Klaudia Nowak, Jakub Dudek, Jakub Picheta; KL. I B: 

Urszula Stachura, Paweł Miazga; KL. II A: Anna Kabała, Alek-
sandra Podstawka, Adriana Moskwa, Nikola Soboń,

Karolina Błaszczyk; KL. II B: Eliza Sypniewska, Anna Michta, 
Kinga Konieczna, KL. III A: Klaudia Maciejewska, Angelika Cze-
szek, Sandra Kruszewska; KL. III B: Klaudia Gutyter, Natalia Ja-
rząbek, Ewa Dłubała, Karolina Bujak; KL. III C: Patrycja Kowal-
czyk, Maciej Mędrecki, Mateusz Podgórski.

Realizacja Tygodnia Profilaktyki przyczyniła się do podnie-
sienia poziomu wiedzy uczniów z zakresu szeroko pojętej pro-
filaktyki. 

ilona Picheta

Oddziały przedszkolne, jak co roku, aktywnie włączyły się 
w działania realizowane w ramach Szkolnego Tygodnia Pro-
filaktyki. 

Tegoroczna tematyka profilaktyczna została podzielona na 
poszczególne dni tygodnia. Każdy dzień miał przyporządko-
wany inny kolor, który wynikał z podejmowanych w tym dniu 
działań. 

Poniedziałek, 18 maja –,,Dzień Biały’’, dzieci przyszły do 
szkoły ubrane na biało. Gościły u siebie pracowników służby 
zdrowia: pielęgniarkę i stomatologa. Rozmawiały na tematy 
dotyczące dbałości o higienę swojego ciała i jamy ustnej oraz 
zagrożeń, jakie niosą różne używki. Dzieci zostały również 
zapoznane z pokazem prawidłowego szczotkowania zębów 
w ramach programu: ,,Dzieciństwo bez próchnicy”.

Wtorek, 19 maja - ,,Dzień Niebieski”, dzieci odbyły spotka-
nie z policjantem, który zapoznał je z zasadami bezpieczeń-
stwa na drodze oraz zasadami bezpiecznej zabawy. Funkcjo-
nariusz policji przyjechał na spotkanie z dziećmi ze swoim po-
mocnikiem: ,,Koziołkiem Matołkiem”, który uczył dzieci, jak 
bezpiecznie przejść przez ulicę.

W środę 20 maja dzieci przyszły ubrane na zielono. Dzień 
Zielony dotyczył tematyki przyrodniczej. Dzieci pojechały na 
wycieczkę edukacyjną do leśniczówki w Lasocinie. Tam go-

Szkolny Tydzień Profilaktyki w oddziałach przedszkolnych 
ściły u pana leśniczego, który zapoznał je z zasadami zacho-
wania się w lesie, z ochroną przyrody i opieką nad zwierzęta-
mi. Podarował również do przedszkola różne książeczki i fil-
my edukacyjne. Dzieci miały okazję miło spędzić czas na łonie 
przyrody oraz posłuchać dźwięków trąbki pana podleśnicze-
go. Chętni  mogli spróbować gry na tym instrumencie. 

,,Dzień Czerwony”- przypadł na czwartek . Tematyka doty-
czyła pracy strażaka. Zorganizowano spotkanie dzieci ze stra-
żakami z OSP w Łopusznie. Dzieci ubrane na czerwono wyru-
szyły na spotkanie ze strażakami do remizy. Największym za-
interesowaniem cieszyły się w tym dniu samochody strażac-
kie oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Dzieci uczyły się, jak  zachować się w razie pożaru lub innych 
niebezpieczeństw zagrażających życiu.

Ostatnim dniem Szkolnego Tygodnia Profilaktyki był ,,Dzień 
Kolorowy”, który przypadł w piątek. Podsumowywał działania 
profilaktyczne. Wszystkie przedszkolaki obejrzały spektakl 
profilaktyczny ,,O Jasiu i Małgosi” w wykonaniu dzieci z kla-
sy IIIa, przygotowanych pod kierunkiem wychowawczyni p. 
Wandy Nowak. Następnie odbyły się międzygrupowe zawody 
sportowe pod hasłem: ,,Sport to zdrowie” oraz quiz: ,,Zagad-
ki na wesoło”. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody w postaci 
owoców i soków. 

wiesława król 

18 maja w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego Państwo-
wego Instytutu Geologicznego odbyło się podsumowanie 
etapu regionalnego konkursu plastycznego pt. Skrzydlaty 
Eksperyment Ziemi. Na konkurs wpłynęło ponad 360 prac 
plastycznych obrazujących pierwsze latające zwierzęta w hi-
storii Ziemi na tle ich paleontologicznych środowisk życia. 
Wśród nich uznanie komisji oceniającej zdobyły prace trojga 
Szwendaczków. 

III miejsce w regionie zdobył Bartosz Tarkowski. Wyróżnio-
ne zostały także prace Ani Świercz i Julii Rowińskiej.

roman Gad 

SKRZyDLATy EKSPERyMENT ZIEMI

Troje nagrodzonych Szwendaczków w konkursie plastycznym 
Skrzydlaty Eksperyment Ziemi  
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Rozstrzygnięto etap wojewódzki kolejnej, XVII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 
pod hasłem ”Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każ-
dy wymaga”. Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród 
dzieci i młodzieży wyobraźni i świadomości, co może się stać, 
gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa 
w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce. Poprzez przekaz ar-
tystyczny należało zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą po-
jawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zacho-
wania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. 

Spośród 271 prac nadesłanych z województwa świętokrzy-
skiego nagrodzono 20, a wśród nich znalazły się aż trzy prace 
z ZS  im. Jana Pawła II w Łopusznie.

W kategorii najmłodszej Maciej Łuszczyński z klasy II b za-
jął drugie miejsce. Jego praca powstała pod kierunkiem pani 
Iwony Wisznarewskiej. W kategorii gimnazjalistów najwyżej 
oceniono pracę Michaliny Kozioł z klasy II C, natomiast IV miej-
sce zajęła Klaudia Ogonowska, również z klasy II C. Do konkur-
su przygotowywała uczennice pani Bogumiła Kamińska.

Uroczystość rozdania nagród, odbyła się 18 maja w siedzi-
bie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kielcach. Nagrody wręczyła wojewoda świętokrzyski pani Bo-
żentyna Pałka – Koruba. Nagrodami były: sprzęt elektronicz-
ny, wieże Hi Fi, aparaty cyfrowe i inne.

Bezpieczeństwo pędzlem malowane

Prace nagrodzonych uczniów wezmą jeszcze udział w eli-
minacjach ogólnopolskich. Posiedzenie Centralnej Komisji 
Konkursowej planowane jest 17 czerwca 2015r. Życzymy więc 
naszym artystom powodzenia w etapie centralnym. 

a.p.

Laureaci konkursu Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie 
każdy wymaga

Z okazji obchodów Dni Ziemi uczniowie wzięli udział w 
międzyklasowym konkursie plastycznym. Zadaniem każdej 
z klas było przygotowanie plakatu ekologicznego pt. „Alter-
natywne źródła energii”. Komisja konkursowa oceniała zgod-
ność tematyczną, walory edukacyjne oraz oryginalność wy-
konania pracy. Po podsumowaniu punktów okazało się, że 
pierwsze miejsce zajęła klasa IIC. Nagrodą był udział całej kla-
sy w ognisku!

Z  tej samej okazji odbył się Konkurs Wiedzy Ekologicznej 
dla uczniów Gimnazjum. Tematem przewodnim w tym roku 
były podstawowe wiadomości z ekologii oraz formy ochrony 

Dni Ziemi w łopuszańskim gimnazjum
przyrody. Uczniowie wykazywali sie znajomością chronionych 
gatunkowo roślin i zwierząt,  a także wiedzą na temat gospo-
darki odpadami oraz ochroną nieożywionych zasobów przy-
rody. Każda klasa gimnazjum do konkursu wystawiła 3 uczest-
ników. Podczas rywalizacji wyłoniono najlepszych uczniów, 
którzy zajęli kolejne miejsca: 
1. Anna Kabała - kl. IIA,
2. Kinga Konieczna - kl. IIB,
3. Jakub Trela - kl. IC.

Sponsorem nagród w konkursach był Bank Spółdzielczy 
w Łopusznie. 

21 czerwca 2015 roku w Gnieździskach, jak co roku o tej 
porze, udowodniliśmy, że nie ma potrzeby wybierać się do 
dużych ośrodków kultury, by spędzić wspólnie miło czas na 
świeżym powietrzu w rodzinnym i sąsiedzkim gronie. Niedzie-
la była bardzo dobrym pretekstem, aby wyjść z domu i zna-
leźć coś ciekawego dla całej rodziny podczas XVII plenerowej 
imprezy środowiskowej pod hasłem Dzieci Rodzicom - Rodzi-
ce Dzieciom. Frekwencja jak zwykle fantastycznie dopisała i 

„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie,  
a radość, jakiej rodzice doświadczają  na widok swych dzieci, jest najświętsza”
Johann Heinrich Pestalozzi

Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom – Czerwiec 2015
na festynie pojawiło się mnóstwo rodziców z pociechami, ale 
i osób starszych, którym takie imprezy stwarzają także okazję 
do miłych spotkań. Mieszkańców wsi i licznie zgromadzonych 
gości nie odstraszył nawet padający (chyba niestety tradycyj-
nie) deszcz.  

Od godziny 1530 na uczestników zabawy czekało wiele 
atrakcji. Na scenie swoje talenty zaprezentowało całe środo-
wisko: dzieci, młodzież, nauczyciele z naszej szkoły, młodzież 
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z zespołu Tacy a nie inni z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5 w Łopusznie, zespoły ludowe z Gnieździsk, Łopuszna oraz 
Wierna Rzeka. Na placu przed sceną rodzice uczniów obsługi-
wali stoiska przygotowane dla uczestników pikniku. Wszyscy 
chętni mogli skorzystać z wielu atrakcji poprawiających sa-
mopoczucie, bo można było skosztować i pysznego czegoś 
słodkiego, i pysznego czegoś pokrzepiającego, czyli bigosu, 
i energetycznego czegoś zdrowego, czyli ruchu. Dla uczest-
ników festynu zostały przygotowane liczne niespodzianki: 
konkursy dla dzieci i młodzieży, pokazy, zabawy ruchowe, gry, 
zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami, przejażdżki konne, stragany 
z różnorodnością dla każdego. Tą imprezą pokazaliśmy, że w 
każdym momencie możemy zrobić coś dla ciała, ale też i coś 
dla ducha.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła msza święta. O go-
dzinie 1530 Pani Małgorzata Trela –dyrektor Zespołu Szkół w 
Gnieździskach oficjalnie rozpoczęła imprezę. miłe słowa do 
zgromadzonych gości skierowała także wójt Gminy Ło-
puszno Pani irena marcisz oraz przybyły do nas poseł na 
sejm rP Pan marek Gos. 

Z występem muzyczno – wokalnym na scenie pojawił się 
zespół Tacy a nie inni z zaprzyjaźnionej szkoły ponadgimna-
zjalnej. W bajkowy klimat wprowadził gości występ nauczy-
cielsko – uczniowskiej grupy teatralnej AMADERA, która wy-
stawiła przedstawienie pt. Kopciuszek. Przez ponad godzinę 
prezentowali swe uzdolnienia wokalne, teatralne i taneczne 
uczniowie naszej szkoły, a i pewnie kolejne godziny mogłyby 
być wypełnione występami, bo uzdolnionej młodzieży u nas 
nie brakuje. Świetnie bawiły ludzi zespoły ludowe, które ży-
wiołowymi oberkami, polkami i różnymi przyśpiewkami pod-
rywały zgromadzonych do tańca.

W przygotowania do imprezy zaangażowali się w tym 
roku szczególnie lokalni samorządowcy i przedsiębiorcy, któ-
rzy przeprowadzili wśród siebie składkę na potrzeby festynu 
i szkoły. Wszystkim darczyńcom wręczono pamiątkowe statu-
etki i dyplomy z podziękowaniami. Podczas zawodów spor-
towych można było zmierzyć się w takich konkurencjach jak 
przeciąganie liny czy biegi z piłką, dużym zainteresowaniem 

Zacni goście również dobrze się bawili.

Zmagania podczas jednej z konkurencji sportowych

W roku szkolnym 2014 – 2015 trzydziestoosobowa gru-
pa dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej im. Stefana Żerom-
skiego w Gnieździskach, dzięki dofinansowaniu z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, przychylności Pani Wójt Ireny 
Marcisz oraz finansowemu wsparciu Urzędu Gminy w Łopusz-
nie, mogła przystąpić i realizować ogólnopolski projekt zgod-
nie z  Programem powszechnej nauki pływania pod nazwą 
„Umiem pływać”. Głównym  organizatorem nauki pływania 
był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Zaję-
cia odbywały się na basenie OLIMPIC w Strawczynku. Dzieci 
w okresie od marca do czerwca dwa razy w tygodniu – przez 
20 godzin, pod okiem kompetentnych instruktorów uczestni-
czyły w atrakcyjnych zajęciach w wodzie. Instruktorzy w bar-
dzo ciekawy i przyjazny sposób odkrywali przed uczestnika-
mi tajniki nauki pływania. Projekt „Umiem pływać” to dosko-
nała forma dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci, które 

Grupa pływacka przed zajęciami.

Umiem pływać

cieszyły się wyścigi rodzinne na torze przeszkód. Choć to do-
bra zabawa była najważniejsza, nie zabrakło licznych upomin-
ków dla uczestników rywalizacji. Każdy, kto postanowił spę-
dzić niedzielę rodzinnie, nie mógł narzekać na nudę.

Przedsięwzięcie powiodło się dzięki dużemu zaangażo-
waniu dyrekcji, rodziców i nauczycieli, lokalnych samorzą-
dowców i przedsiębiorców oraz naszych kochanych uczniów. 
Cieszymy się z tak licznego udziału miejscowej społeczności 
w życiu szkoły. Wszystkim z głębi serca dziękujemy.

ewa dudek

chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obo-
wiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Biorąc pod 
uwagę zaangażowanie wszystkich uczestniczących w progra-



Wieści Łopuszna 33

KUltURa i ośWiata 

Ludzie szczęśliwi, pełni pasji i radości życia nie potrzebują 
narkotyków, alkoholu, dopalaczy. Dbają o swoje życie, zdro-
wie, o dobro własne i innych ludzi. Każdą spotkaną osobę po-
trafią obdarzyć dodatkową porcją energii. Kto, jak nie my, za-
dba o naszą codzienność? Kto, jak nie my,  sprawi, że życie bę-
dzie piękniejsze, a ludzie milsi dla siebie? Kto, jak nie my,  za-
łatwi sobie życie pełne pasji i ciekawych przeżyć? Taką drogą 
chcemy podążać, podejmując działania profilaktyczne w na-
szej szkole. To długi i mam nadzieję, trwały proces. To działa-
nia podejmowane w ciągu całego roku szkolnego, które mają 
swój finał zawsze w maju.

 W tym roku VII Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia od-
był się w dniach od 11 do 18 maja. Każdy dzień tygodnia do-
starczył społeczności szkolnej innych form i treści promują-
cych zdrowy i bezpieczny styl życia. Gry i zabawy integracyj-
ne, bajki profilaktyczne dla „zerówkowiczów”, quiz z tablicą 
multimedialną dla uczniów klas IV – VI na temat zdrowego od-
żywiania,  pogadanka o pszczelarstwie, rozśpiewana przerwa, 
konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu, taniec belgijski, aero-
bik, filmy  i prezentacje o tematyce profilaktycznej na lekcjach 
wychowawczych to tylko niektóre z podejmowanych działań.

Ponadto w  trakcie całego tygodnia odbywała się zbiórka 
materiałów plastycznych na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz trwał turniej szachowy.

 18 maja na uroczyste podsumowanie zaprosiliśmy do 
udziału również społeczność lokalną i władze samorządowe. 
W naszej szkole pojawili się: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena 
Marcisz, ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli Pani Marzanna Kostecka – Biskupska, przedstawicielki 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Łopusznie Panie Barbara Bernat – Kowalczyk 
i  Jolanta Krzesimowska, sołtysi i  radni Gminy Łopuszno, lo-

Życie z pasją

kalni przedsiębiorcy i rodzice naszych uczniów. Spotkaliśmy 
się, po raz kolejny, zadając sobie pytanie: co robić, żeby być 
zdrowym i szczęśliwym człowiekiem, jakich dokonywać wy-
borów? Jak zachęcać innych do właściwych wyborów?

Chcieliśmy pokazać, że życie z pasją, z zainteresowaniami, 
hobby daje poczucie własnej wartości, radość i otwartość na 
ludzi. Uczniowie, a także osoby dorosłe z naszej społeczno-
ści, zaprezentowali się przed publicznością, umilając spotka-
nie słowem,  piosenką i tańcem oraz zachęcając  do rozwija-
nia  swoich pasji, a wszystko po to, by żyć zdrowo i szczęśliwie!

Zespół nauczycielsko – uczniowski AMADERA zachwycił 
publiczność swoim spektaklem pt. „Kopciuszek”.  Widzowie 
mogli podziwiać występy wokalne, instrumentalne, aktor-
skie oraz taneczne. Ogromne zainteresowanie budziły wysta-
wy i prezentacje dzieci i młodzieży: fotograficzna, plastyczna, 
modelarska, literacka oraz dorosłych: malarstwo, rękodzieło 
artystyczne, poezja, pamiątki rodzinne, stoisko pszczelarskie, 
wytwory warsztatów plastycznych (wychowawcy – rodzice). 

Dostojne rozpoczęcie uroczystości.

mie uczniów, jak również wzorową frekwencję na zajęciach, 
stwierdzić należy, iż zamierzone cele zostały w pełni zrealizo-
wane. Bardzo ważnym elementem projektu było wyrównywa-
nie szans dzieci ze wsi w dostępie do korzystania z krytej pły-
walni, jak również tych, których budżet domowy rodziców nie 
pozwala na systematyczną naukę pływania. Dzięki  zajęciom 
dzieci nabyły podstawowych umiejętności pływania, a pro-

gram rozbudził w nich chęć podnoszenia swoich umiejętności 
pływackich i  z  pewnością dla wielu osób staną się one alter-
natywną formą spędzania czasu wolnego.

Wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym możliwa 
była realizacja projektu, serdecznie dziękujemy.

koordynator projektu w szkole
mariola olearczyk

Żywiołowy taniec to także pasja!

Swoje pasje prezentowali lokalni twórcy i nasi uczniowie
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Z entuzjazmem przyjęto pokaz karate oraz energetycznej  
zumby.

Aplauz publiczności wywołały dzieci, które pojawiły się 
na „wybiegu”  w kostiumach teatralnych wykorzystywanych 
w  przedstawieniach szkolnych i podczas udziału w konkur-
sach wojewódzkich, a wyczarowanych przez mamy i babcie 
naszych uczniów.

Podczas naszego spotkania promowaliśmy talenty kulinar-
ne dzieci i dorosłych. W  szkole pojawiły się stoiska z potrawa-
mi regionalnymi, domowymi przysmakami marchewkowo – 
warzywnymi, ogródek ziołowy: „Miętowo – bazyliowy zawrót 
głowy”, a nawet przenieśliśmy się na chwilę do angielskiej her-
baciarni.

Podczas tego finału Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdro-
wia organizatorzy nagrodzili  najaktywniejszych uczniów za 
prezentację własnych pasji i zainteresowań, zaangażowanie 
w  organizację akcji  oraz propagowanie wśród rówieśników 
właściwych postaw prozdrowotnych. Mogli to uczynić dzięki 
hojności ofiarodawców.

Serdecznie dziękujemy: Państwu anecie i arturowi 
Hajdukom, Państwu milenie i Jarosławowi Jaworskim, 
Państwu agnieszce i robertowi Hajdukom oraz Państwu 
Halinie i Januszowi Buczkom, którzy zakupili upominki 
i soki. Sprawiły one wiele radości obdarowanym uczniom.

Podziękowania kierujemy również do Gminnej Komisji Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ło-
pusznie. Dzięki wsparciu finansowemu uczniowie naszej szko-
ły mogli wziąć udział w warsztatach profilaktycznych: „Doku-
czanie” – klasa VI, „Wybierz” – klasa I gimnazjum.

Drodzy Czytelnicy „Wieści”, na koniec pragnę podzielić się 
pewną refleksją. Takie przedsięwzięcie, jak to opisane, może 
się pięknie realizować tylko w dobrze działającym zespole, 
mogę śmiało powiedzieć, przyjaciół. Zapał dyrekcji, nauczy-
cieli, uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców oraz ich za-
angażowanie pozwoliły na realizację postawionych celów, ale 
przede wszystkim na stworzenie wyjątkowej atmosfery. Po-
dziękowania kieruję też do tych z Państwa,  którzy pokazali 
nam swoje pasje, zainteresowania oraz ofiarowali nam swój 
cenny czas i przybyli do naszej szkoły. Mam nadzieję, że nasi 
uczniowie otrzymali kolejną cenną cegiełkę, która posłuży 
właściwie do budowania charakteru i wspierania własnego 
rozwoju osobistego.

koordynator 
Grażyna Palacz

Uczniowie z zainteresowaniem oglądali występy, po których 
mogli się zdrowo posilić

9 maja dzień Unii europejskiej
7 i 8 czerwca 2003 roku w ogólnokrajowym referendum Po-

lacy powiedzieli „tak” 
Unii Europejskiej i wspól-
nie zadecydowali o przy-
stąpieniu naszego kraju 
do rodziny państw zjed-
noczonej Europy. 1 maja 
2004 roku Polska stała się 
kolejnym krajem człon-
kowskim Unii Europej-
skiej. 

9 maja we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej 
obchodzony jest Dzień 
Europy. Dlaczego 9 maja? 
Ponieważ w 1950 r. wła-
śnie tego dnia francu-
ski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił 
idee, które stały się podstawą utworzenia Unii Europejskiej. 

Z tej okazji uczniowie klasy IV SP w Dobrzeszowie zabrali 
wszystkich w podróż po Europie, by przybliżyć im najważniej-
sze informacje o powstaniu UE oraz państwach członkowskich, 

Wieści ze szkoły w Dobrzeszowie

o  ich stolicach, atrakcjach turystycznych, upodobaniach kuli-
narnych, ciekawych i  sławnych ludziach. Opowieści uczniów 
przeplatały fragmenty filmu przygotowanego przez Centrum 
Informacji Europejskiej, w którym dwoje przyjaciół – Gwiazd-
ka i Ciekawski – starało się wyjaśnić, czym jest Unia Europejska 
oraz jej symbolikę.

Choć odwiedziliśmy tylko 12 europejskich stolic, to z pew-
nością nabraliśmy ochoty, by wybrać się w podróż po starym 
kontynencie.

agnieszka adydan
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obchody dnia mamy i Taty  
w Szkole Podstawowej w dobrzeszowie

26.05.2015 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie 
przywitały wspaniałych gości – swoich rodziców. Uczniowie w 
szczególny sposób chcieli uczcić święto Mamy i Taty. W uroczy-
stościach wzięli udział rodzice, pani Dyrektor Alicja Kuropatwa 
oraz  Przewodnicząca Rady Rodziców pani Kamila Knap. 

Sala gimnastyczna stała się sceną, na której dzieci w pięknych 
strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Przed-
szkolaki zaśpiewały dla swoich mam piosenki, a następnie każde 
dziecko przedstawiło wierszyk dla mamy i taty.  Dzieci zaprezen-
towały trzy tańce – krakowiaka, poloneza i taniec nowoczesny 
oraz skecz pt. „W rodzinie”. Następnie szkolny chór dziewczynek 
odśpiewał piosenki dla rodziców. Na zakończenie każda  mama 
i tato otrzymali od swojej pociechy kwiatka i laurkę. 

Po przedstawieniu wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku. 
aldona Sobierajska

dzień dziecka i dzień Sportu
1 czerwca to święto wszystkich dzieci.  Uczniów powitały 

uśmiechnięte wychowawczynie obdarowujące drobnymi upo-
minkami. Każda klasa rozpoczęła dzień od zabaw, konkursów 
i quizów wprawiających w dobry nastrój i dających dobry po-
czątek do czekającej wszystkich sportowej rywalizacji. Klasy I 
– III uczestniczyły w sztafetach. Konkurencje, przeszkody i za-

dania były tak dobrane, by każdy im sprostał. Głośny doping 
zagłuszał niekiedy prowadzącego zawody p. Karola Sobonia. 
W tej rywalizacji bezkonkurencyjna okazała się klasa I.

Uczniowie klas IV – VI nie mogli się już doczekać międzykla-
sowego i koedukacyjnego meczu w piłkę nożną. Surowym sę-
dzią w tej konkurencji okazała się p. Agnieszka Adydan. Ci, któ-
rych nie „pociąga” gra w piłkę nożną, mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w meczu siatkówki i badmintona. 

Po rozgrywkach klasy młodsze wspólnie z rodzicami przygo-
towali grilla, klasy starsze „przygotowały” dla siebie pizzę. 

Na zakończenie tak wesołego dnia starsze uczennice popi-
sały się talentem plastycznym,  malując twarze młodszym kole-
gom. Do domu odjechały księżniczki, piraci, zajączki…

wyjazd do muzeum zabawy i zabawek
17.06.2015r. uczniowie z klas „0” i  I Szkoły Podstawowej 

w Dobrzeszowie zwiedzali największe i najstarsze muzeum za-
bawek w Polsce, czyli Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. 
Jak bawiły się dzieci w XIX czy XX wieku, jak wyglądały ich za-
bawki – tego  mogli się dowiedzieć uczestnicy wycieczki. Naj-
większe zainteresowanie wzbudziły wśród uczniów wystawy 
interaktywne umożliwiające zwiedzającym nie tylko obejrze-
nie, ale również dotknięcie eksponatów. Poza tym zaciekawiły 
ich wystawy m.in. lalek z całego świata, modele samochodów, 
samolotów, statków, kolejka elektryczna, zabawki historyczne 
oraz ludowe. Dzieci chętnie bawiły się w kąciku zabaw oraz na 
dziedzińcu muzeum. Zobaczyły Babę Jagę „wychodzącą” z wie-
ży zegarowej. 

`Następnie uczniowie pod okiem opiekunów przespacero-
wali się do miejskiego parku im. Stanisława Staszica, gdzie do-
datkową atrakcją okazała się ptaszarnia, w której dzieci podzi-
wiały kilka rzadko spotykanych ptaków. Po krótkim odpoczyn-
ku i zabawach przy muszli koncertowej wszyscy zadowoleni 
powrócili do szkoły.

aneta Barańska

KUltURa i ośWiata 
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Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w dobrzeszowie
Miło nam poinformować, że kolejni uczniowie naszej szkoły 

dzielnie stawali w konkursowych szrankach, sięgając po laury 
w konkursach gminnych. 

W gminnym konkursie recytatorskim poezji Marii Konop-
nickiej uczeń klasy VI Wiktor Kumański zajął I miejsce, zaś jego 
młodsza o rok koleżanka została wyróżniona za interpretacje 
wierszy polskiej poetki.

W gminnym konkursie literackim „O Złote Pióro” I miejsce za-
jęła Daria Tomasik, której opowiadanie „Rzeka marzeń” długo 
komplementował przewodniczący konkursowego jury pan Sta-
nisław Rogala – poeta i pisarz, piewca piękna ziemi świętokrzy-
skiej. Z opowiadaniem Darii będą mogli zapoznać się czytelnicy 
czasopisma „Nad Kamienną”. III miejsce w tym konkursie zajęła 
szóstoklasistka Wiktoria Stępień.

ewa Stępień

8 marca spotkały się najmłodsze i te najstarsze kobiety. Mimo 
że święto to częściowo zapomniane i nie tak hucznie obchodzone 
jak dawniej, ale u nas co roku podtrzymywana jest tradycja.  O to 
postarali się uczniowie klasy 0-III, stwarzając odpowiedni nastrój,  
dedykując paniom wiersze, piosenki i skecze oraz wręczając trady-
cyjnego kwiatka. Panie z nostalgią i łezką w oku oglądały występy 
dzieciaków. Do grona aktorów dołączyły też najmłodsze – przed-
szkolaki. Podsumowaniem występu była piosenka Jana Kiepury 
,,Brunetki, blondynki…” w wykonaniu ucznia Marcela Żabińskiego. 
Na koniec były życzenia od pani kierownik Małgorzaty Najmrodz-
kiej i słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. 

21 marca tradycyjnie obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wio-
sny, czyli pożegnanie zimy. Dzieci z  klas 0–3 z tej okazji wyko-
nały kukłę Marzanny, żeby przepędzić zimę i  powitać wiosnę. 
Tego dnia zrobiło się  ciepło  i świeciło słońce. Na pewno sprawił 
to wdzięk i urok wykonanej kukiełki.

Co w Sarbicach?

Z okazji  Pierwszego Dnia Wiosny  w klasach 0 – III dzieci na-
uczyły się piosenek o tematyce wiosennej, w rytmie których 
udały się wraz z nauczycielami odgonić brzydką zimę i spalić 
Marzannę przy wesołym okrzyku:
„Marzanno!, Marzanno! 
Ty zimowa panno! 
Zimę tu żegnamy – 
Wiosnę przywitamy”.

Dzieci radowały się z nadejścia wiosny, gdyż jest to czas, kiedy 
będzie można pochować do szafy grube płaszcze, czapki, szali-
ki i cieszyć się pierwszymi ciepłymi promieniami słońca! Więcej 
czasu będzie można spędzać na zabawach organizowanych na 
świeżym powietrzu.

22 kwietnia to bardzo szczególny dzień - Dzień Ziemi

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w szkole w Sarbicach odby-
ły się pod hasłem „Ziemia to nie śmietnik”. Na uroczystej akade-
mii uczniowie w wierszach i piosenkach apelowali, aby pozosta-
wić ziemię czystą i piękną. Po akademii dzieci z klas 0-3 wraz z 
nauczycielami wybrali się na sprzątanie wokół naszej szkoły. 
Wszystkie śmieci zostały zebrane w jeden wielki wór, wszędzie 
zrobiło się czysto i ładnie. Po powrocie do szkoły na uczniów cze-
kało również wiele atrakcji, między innymi konkurs ekologiczny 
„Przyjaciel przyrody” przygotowany przez panią kierownik Mał-
gorzatę Najmrodzką, w którym uczniowie zostali uwrażliwieni 
na problemy środowiska przyrodniczego. Zwycięzcy konkursu 
otrzymali nagrody: Domino – autka  i układankę Start AREO.

Kolejną atrakcją było stworzenie tzw. „Śmieciaka”, czyli po-
tworka z odpadów. Konkurs ten bardzo podobał się uczniom 
i chętnie pomagali w tworzeniu wymyślonego stworka z użytych 
pudełek, butelek i kartonów.

Następna data, która zapisała się w kalendarzu wydarzeń 
szkolnych to Dzień Matki i Ojca.

Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie…
Nie wyśpiewano tylu piosenek, nie powiedziano tylu wierszy-

ków co 26 maja. Do naszej placówki w związku z tym świętem na 
zaproszenie uczniów przybyła liczna gromada matek i tatusiów, 
których serdecznie powitała i z tej okazji życzenia złożyła pani 
kierownik   Małgorzata Najmrodzka.

Jest to jedna z najpiękniejszych uroczystości, w którą z wiel-
kim zaangażowaniem i poświęceniem włącza się cała społecz-
ność szkolna. Chociaż Dzień  Ojca przypada dopiero w czerwcu, 
ale tatusiowie zostali zaproszeni przez swoje pociechy, aby ra-
zem uczcić te dwa święta. 

Wiersze, piosenki, scenka oraz taniec złożyły się na boga-
ty program artystyczny. Piosenką ,,Dla ciebie mamo…” przypo-
mniano, że miesiąc maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, kiedy 
wszystko budzi się do życia i raduje, tak jak serce matki kiedy wi-
dzi swoje dziecko radosne i szczęśliwe.  Słowami piosenki ,,Daj 

KUltURa i ośWiata 
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mi rękę, tato” dzieci wyraziły wdzięczność rodzicom za trud wy-
chowania i opieki przez całe życie. Był też taniec trojak,  w którym 
dzieci pięknie się zaprezentowały. Aplauzowi i gromkim brawom 
nie było końca. 

Kolejne to wyścigi w workach, wyścigi na czas, skoki przez ska-
kankę i rzuty do celu. Uczniowie rozegrali również bitwę w ,,dwa 
ognie”. Kiedy dzieci brały dział w zawodach przybyłe mamy: Krysty-
na Szymańska, Barbara Kruczyńska i Paulina Kurczyńska  przygoto-
wały ognisko, nad którym dzieci piekły kiełbaski i śpiewały piosen-
ki. Na koniec zabawy wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i lody za 
udział w konkurencjach sportowych.

Należy również wspomnieć, że nasze uczennice: Weronika Żyd-
czyk, Kinga Knap i Maria Biała wzięły  udział w Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej zorganizowanym przez panią Wójt Irenę Marcisz i Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łopusznie  30.05.2015r. Kinga Knap zajęła 
II miejsce, śpiewając piosenkę „Czarne jagódki”.

23. 06 2015 odbyło się spotkanie z policjantem,  starszym sier-
żantem Kamilem Mrozem, który przeprowadził prelekcję na te-
mat: ,,Bezpieczeństwo w czasie wakacji”. Dzieci z zainteresowa-
niem oglądały samochód policyjny i inne elementy  wyposaże-
nia policji. Mamy nadzieję, że uczniowie wiele zapamiętają z po-
uczeń policjanta oraz miło i bezpiecznie spędzą wakacje.

nauczyciele ze Szkoły Filialnej w Sarbicach

Podsumowaniem części artystycznej było wykonanie piosen-
ki Bernarda Ładysza ,,Moja matko, ja wiem… ” przez uczennice 
klasy II i III.

Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły rodzicom wła-
snoręcznie wykonane upominki, laurki i kwiaty. Były za to wiel-
kie i słodkie całusy. Wszyscy rodzice zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.

Z okazji Dnia Dziecka w szkole  uczniowie klas 0-3 wzięli dział 
w grach sportowych zorganizowanych przez nauczycieli. Zaba-
wa była tak znakomita, że również rodzice przyłączyli się do kon-
kursów. Pierwszą konkurencją było przeciąganie liny.  

KUltURa i ośWiata 

Tu sport szkolny – sukcesy uczniów ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
Biegi przełajowe

16 kwietnia w Rytwianach odbyły się   Mistrzostwa Woje-
wództwa Świętokrzyskiego w Drużynowych Biegach Przełajo-
wych. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej  zajęli I miejsce. Pobiegli  
w składzie:  Jakub ogonowski, Jan Łapot, Bartłomiej Telicki, 
mateusz wosiński, kacper Sornat, dawid Chudzik.

Na III miejscu uplasowały się dziewczęta w składzie: natalia 
macander, karolina macander, Urszula Szczerek, zuzanna 
Łukasik, Beata Hajduk, marta kowalczyk, Gabriela dudek, 
ewelina Czupryńska.

Drużyna chłopców z Gimnazjum również zajęła I miejsce. Gim-
nazjaliści pobiegli na dystansie 1500m w składzie: Przemysław 
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Łukasik i Julia Pniewska, IV miejsce dominika wąsek i Jan Ła-
pot. Uczniowie reprezentowali Szkołę Podstawową.

Spore sukcesy odnosi także maciej mędrecki w tenisie stoło-
wym. W Lidze Szkolnej gimnazjalista z Łopuszna zajął IV miejsce 
w I rundzie, w II rundzie był trzeci, a w III rundzie  zajął V miejsce. 
Również piąty był w Turnieju Masters Ligi Szkolnej.

Bezkonkurencyjny okazał się w Powiatowym Harcerskim Tur-
nieju tenisa stołowego, zajmując I miejsce. W tym turnieju wy-
stąpiła także Patrycja kowalczyk. Ona także stanęła na najwyż-
szym stopniu podium.

W Wojewódzkich Indywidualnych Zawodach LA, które odbyły 
się 26 maja, II miejsce w skoku w dal wywalczyła  klaudia macie-
jewska, a V miejsce w biegu na 1000m – Szymon Gad.

Piłka nożna
24 kwietnia rozegrano  Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w 

mini piłce nożnej chłopców. Drużyna ze Szkoły Podstawowej za-
jęła I miejsce. Oto skład zespołu: kacper Sornat, mateusz wo-
siński, artur Łata, damian Poddębniak.  dawid Chudzik, Jan 
Łapot, Bartłomiej Tarkowski, Bartłomiej Telicki, kacper Ste-
fański,  michał Tkacz.

Drużyna pięknie zaprezentowała się także w półfinale woje-
wódzkim, zajmując II miejsce. 

Piłkarze z Gimnazjum także mogą pochwalić się dużymi sukcesami.
30 kwietnia zajęli I miejsce w Finale Powiatu SZS w Kielcach. 

W drodze do pierwszego miejsca nasi gimnazjaliści pokonali ró-
wieśników z Łagowa, Woli Jachowej, Nowin i Strawczyna. W pół-
finale wojewódzkim powtórzyli sukces. Tym razem pokonali dru-
żyny z Bukowej, Radoszyc i Końskich. Tym samym awansowali do 
finału wojewódzkiego, który odbył się  16 czerwca  w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Zajęli w nim trzecie miejsce. Chłopcy wystąpili w 
składzie: Szymon Gad, Bartłomiej miśta, Przemysław Łapot, 
dominik Przepióra,  kacper Stachura, Paweł  rogula, kacper  
Poddębniak, Bartosz nyga, Szymon Lasak, wiktor Soboń, 
wiktor Banaśkiewicz, Tomasz Stolarczyk. 

Wspaniale wypadli także chłopcy z Łopuszna w Turnieju Coca 
Cola Cup 2015, zajmując w I rundzie I miejsce. Zawodnicy poko-
nali Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie, Gimnazjum nr 2 we Włosz-
czowie oraz Gimnazjum z Krasocina.

W II rundzie, która odbyła się 12 maja, zespół pokonał gimna-
zjalistów z Oksy, Gimnazjum nr 1 z Jędrzejowa oraz ponownie  
Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie. Zajął I miejsce. 31 maja w Finale 
Wojewódzkim  drużyna pokonała gimnazjalistów  z Mniowa, Woli 
Jachowej oraz Gimnazjum nr 2 z Jędrzejowa. Ostatecznie piłka-
rze  zakończyli swoje zmagania w ćwierćfinale. Zespół zajął miej-
sca od V – VIII. Drużyna otrzymała piękne stroje!

Oto skład drużyny: Szymon Gad, Bartłomiej miśta, Prze-
mysław Łapot, dominik Przepióra,  kacper Stachura, Paweł  
rogula, kacper  Poddębniak, Bartosz nyga, mateusz Soboń, 
mikołaj Gad. 

Pasmo zwycięstw w drodze do Gdańska!
najbardziej spektakularny sukces odniosły nasze piłkar-

ki, które w Turnieju Coca Cola Cup zagrały w finale krajowym 
w Gdańsku, reprezentując województwo świętokrzyskie. 
oto ich droga do Gdańska:

26 marca zajęły I miejsce w I rundzie, pokonując zawodniczki 
z Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie, Gimnazjum nr 2 we Włosz-
czowie oraz rówieśniczki z Krasocina. 12 maja odbyła się II runda 
zawodów. Również w niej zawodniczki z Łopuszna  okazały się 
bezkonkurencyjne. Zespół pokonał gimnazjalistki z Oksy, Gimna-
zjum nr 1 z Jędrzejowa oraz ponownie Gimnazjum nr 2 we Włosz-
czowie.

SPoRt

Łapot, Szymon Gad, Bartosz Paczkowski, Paweł rogula, wik-
tor Banaśkiewicz, Piotr kozieł, Szymon,  Lasak Szymon.

Biegi rozstawne „Vena Sport”
20 maja 2015r. na stadionie lekkoatletycznym w Strawczyn-

ku odbył się Wojewódzki Finał Biegów Rozstawnych Vena Sport 
2015. 

Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach- biegach roz-
stawnych 4x100 oraz sztafecie szwedzkiej.

Sztafeta szwedzka to konkurencja lekkoatletyczna, pole-
gająca na przebiegnięciu przez czterech zawodników kolejnych 
dystansów: 100+200+300+400 m.

Chłopcy ze szkoły podstawowej byli o krok od zdobycia tytułu 
mistrza województwa, od złotego medalu w biegu na dystansie 
4x100 dzieliła ich tylko jedna sekunda. Wicemistrzowie startowali 
w następującym składzie: wojciech karbownik, Bartłomiej Te-
licki, karol Szymkiewicz, Jan Łapot, dawid Chudzik. Równie 
duży sukces odnieśli chłopcy w sztafecie szwedzkiej. Zespół w 
składzie: kacper Sornat, Jakub ogonowski, mateusz wosiń-
ski, artur Łata przybiegł na II miejscu, zdobywając podobnie jak 
ich koledzy - srebrny medal.

Na zawodach tych, swoją obecność zaznaczyły także dziew-
częta, które wystartowały w sztafecie szwedzkiej w następują-
cym składzie: marta kowalczyk, Beata Hajduk, ewelina Czu-
pryńska, natalia macander, karolina macander. Ich sukces nie 
był tak spektakularny jak w przypadku chłopców, ale zajęcie pią-
tego miejsca w województwie jest też dużym osiągnięciem. 

W zawodach wzięli również udział gimnazjaliści. W sztafe-
cie 4x100 pobiegli: Piotr kozieł, Tomasz Stolarczyk,  Bartosz 
nyga, dominik  Przepióra  –zajmując VI miejsce.

IV miejsce zajęła sztafeta szwedzka w składzie: Paweł rogula, 
kacper  Stachura, Szymon Lasak , Szymon Gad. 

miniolimpiada -  
Turniej Gier i zabaw Szkół Podstawowych

22 maja w Strawczynie odbyły się eliminacje wojewódzkie 
Świętokrzyskiej Miniolimpiady w Turnieju Gier i Zabaw Szkół 
Podstawowych klas I-III . Patronat nad turniejem objął Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego. Zespoły z siedmiu szkół pod-
stawowych rywalizowały ze sobą o awans do finału wojewódz-
kiego. Z każdej grupy przechodziła do dalszych rozgrywek tylko 
jedna drużyna. W grupie, w której startowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Łopusznie znalazły się następujące zespoły: SP 
Strawczyn, SP Oblęgorek, SP Ćmińsk, SP Piekoszów, SP Kostom-
łoty, SP Tumlin. 

W programie zawodów znalazły się: bieg z pałeczką sztafeto-
wą, przejście pod płotkiem i przeniesienie piłki lekarskiej, zakła-
danie kółek ringo na pachołki oraz rzuty kółkami ringo na mate-
rac. Liczyły się szybkość, precyzja wykonania i przede wszystkim 
zgranie całej drużyny. Poszczególne wyniki przeliczane były na 
punkty. Konkurencje nie były łatwe, ale już na samym początku 
uczniom z naszej szkoły udało się wyjść na prowadzenie. W koń-
cowej klasyfikacji okazało się, że byli bezkonkurencyjni, o czym 
świadczą wyniki:

i miejsce – SP Łopuszno 77,5 pkt.,  SP Tumlin 56 pkt., 
SP  Strawczyn 50,5 pkt.,  SP Kostomłoty 48 pkt.,  SP Piekoszów 
46 pkt., SP Ćmińsk 39,5 pkt. SP Oblęgorek 19,5 pkt. 

18 czerwca w Małogoszczy odbył się finał wojewódzki. Druży-
na z Łopuszna zajęła w nim czwarte miejsce.  

 nie tylko gry zespołowe
Coraz większą popularnością cieszy się w szkole w Łopusznie 

badminton. Są już pierwsze sukcesy. 30 kwietnia odbył się  Po-
wiatowy Turniej Badmintona. III miejsce  zajęła w nim  zuzanna 
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31 maja w  Finale wojewódzkim znów pierwsze miejsce 
i  awans do finału krajowego. W fazie grupowej zawodniczki 
pokonały kolejno Gimnazja z Bodzentyna, Małogoszcza i zremi-
sowały z Koniecznem. W półfinale pokonały Gimnazjum Ożarów. 
W wielkim finale po dramatycznym meczu po raz drugi pokonały 
zespół z Bodzentyna. Królem strzelców została magda kałuża. 
Dziewczęta otrzymały piękne stroje!  

Finał krajowy odbył się w dniach 19-20 czerwca w Gdańsku. 
Drużyna dzielnie walczyła, zajmując ostatecznie 12 miejsce. 
Udział w imprezie na szczeblu ogólnopolskim był dla dziew-
cząt ogromnym przeżyciem. Spotkały się z robertem Lewan-
dowskim, miały możliwość porozmawiania z naszym najbar-
dziej obecnie utytułowanym piłkarzem, zdobyły od zawodnika 
autografy i oczywiście sfotografowały się ze swoim idolem. Poza 
emocjami sportowymi uczestnicy finału krajowego obejrzeli 
koncert Margaret.

Wyjazd do Gdańska sfinansowała Pani Wójt, Irena Marcisz, któ-
ra nie kryła swojej radości z sukcesu zawodniczek z Łopuszna.

Nasze piłkarki grały w składzie: magdalena Pawłowska, wik-
toria rowińska, klaudia  maciejewska, Patrycja kowalczyk, 
natalia karbownik, Paulina kowalska, magdalena kałuża, 
ola wychowaniec, angelika Czeszek, weronika Sobczyk. 

Ten sam zespół grał 8 maja w Finale Powiatu Szkolnego Związ-
ku Sportowego w Kielcach. Zespół pokonał Gimnazja z Oblęgor-
ka, Bodzentyna, Ożarowa i nieznacznie uległ w finale zawodnicz-
kom z Wolicy. Następnie dziewczęta wygrały półfinał we Włosz-
czowie, a w finale  wojewódzkim, który odbył się  w Łopusznie 
16 czerwca, zajęły II miejsce. W meczu finałowym uległy piłkar-
kom z Bodzentyna dopiero w rzutach karnych. W ten sposób ich 

rywalki zrewanżowały się za porażki w finale wojewódzkim Coca 
Cola Cup.  

W łopuszańskiej szkole jest wiele sportowych talentów. 
Uczniom nie brakuje ambicji i woli walki. Nie byłoby jednak tych 
osiągnięć, gdyby nie nauczyciele wychowania fizycznego. To oni 
są współautorami sukcesów swoich podopiecznych. Gratuluje-
my serdecznie: pani małgorzacie Gwóźdź, pani renacie ku-
mańskiej, pani wioletcie Supernat, panu Tomaszowi mazu-
rowi, panu karolowi Soboniowi, panu dariuszowi Superna-
towi, panu Piotrowi wilkowi.

a.p.

W najbliższych latach w porozumieniu ze Świętokrzyskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach planowana jest budowa 
obwodnicy Łopuszna i Czałczyna. Na dzień dzisiejszy odbyły się 
2 spotkania z Dyrekcją Zarządu Wojewódzkiego w sprawie budo-
wy tych obwodnic.  Inwestycja ta jest w fazie opracowania kon-
cepcji. Z chwilą dokonania wszelkich uzgodnień oraz ostatecz-

Obwodnica
nego zatwierdzenia koncepcji inwestor planuje zlecić wykonanie 
zamierzonej inwestycji na zasadzie „zaprojektuj i wykonaj”. Na 
stronie głównej Urzędu Gminy Łopuszno www.lopuszno.pl oraz 
na stronie inwestora www.szdw.kielce.com.pl  w zakładce kon-
sultacje społeczne, można zapoznać się z przebiegiem planowa-
nych obwodnic, ich opisem technicznym i częścią graficzną. 
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25.0725.0725.07---26.07.2015
26.07.2015
26.07.2015   

       25 Lipca (sobota) 

1600  - „Rowerem przez Gminę” -  
 rajd rowerowy 

1700 - Festiwal Biegów -    
 Stowarzyszenie START 

1900 - Mecz piłki nożnej 

2200 - NOCNE KINO LETNIE 

Ponadto w programie: 

- „Łopuszno w cyrkowym kalejdoskopie” (interakcje 
szczudlarskie: gigantyczna skakanka, pokazy baniek 
mydlanych, warsztaty baniek XXL, warsztaty      
szczudlarskie, konkursy i animacje prowadzone przez 
szczudlarzy (niedziela). 
- Stoisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa             
i Krwiolecznictwa - Podziel się kroplą życia, 
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa      
Powiatowego w Kielcach.  
- Pokaz ratownictwa strażackiego. 
- Stoisko Edukacyjne dla dzieci - Nadleśnictwo Kielce. 
- Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej 
„Chorągiew Ferro Aquilae”-walki, strzelanie, pokazy 
tańca, gry i zabawy średniowieczne. 
- Chodzenie po wodzie w kulach wodnych i inne     
atrakcje wesołego miasteczka.  
- Malowanie twarzy. 
- Ogródek Piwny. 
- Stoiska KGW. 
- Wystawa Motorów. 
- Wystawa sprzętu paralotniarskiego z możliwością   
lotu przy sprzyjających warunkach pogodowych  - 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Paralotniowe Bielik. 
- Stoiska z rękodziełem. Warsztaty robienia lalek         
z sitowia (lalki można zabrać do domu), Warsztaty ma-
larskie (namalowany pod okien malarzy obraz można   
za symboliczną odpłatą zabrać do domu). 
 
- DARMOWA GROCHÓWKA DLA WSZYSTKICH WYDAWANA     

w GODZINACH 1900  -  2000 
 

 

 Stoisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa             

 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa      

26 Lipca (niedziela) 
1500 -  Rozpoczęcie, Przywitanie gości  

1510 -  Koncert Orkiestry Dętej OSP w Łopusznie 

1520 - Rekonstrukcja Bitwy z II Wojny 
Światowej 

- Pokaz w wykonaniu Świętokrzyskiego               
Klubu Muay Tai 

- Zatańczą i zaśpiewają na cygańską nutę dzieci       
z oddziału przedszkolnego z grupy kasztaniaki      
z ZS im. JP II w Łopusznie pod opieką Pani W. Król  

1620 -  Turniej Sołectw 

1720 - Pigwa Show 
1820 - Miss Łopuszna - cz. I 

1835 - Turniej Sołectw—finał (wręczenie pucharów 
 i nagród) 

1845 - Miss Łopuszna - cz. II 

1900 - „Gdybym ja miała” - część artystyczna  
  w  wykonaniu lokalnych artystów 

2000 - 2400 - Dyskoteka pod gwiazdami  

 

 

Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportowo—
Wypoczynkowy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie 

zapraszają wszystkich  mieszkańców gminy na 


