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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
 26 lutego 2016 roku odbyła się XiV/2016 sesja rady Gmi-

ny w Łopusznie. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po otwarciu 
i stwierdzeniu, na podstawie listy obecności radnych, prawo-
mocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzi-
sława Zimna odczytała porządek obrad sesji wraz z propozycją 
wprowadzenia do porządku obrad sesji kolejnych uchwał i po-
prosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek 
obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na se-
kretarza obrad sesji radnego Jerzego Adamca. 

Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację 
z działalności miedzy sesjami. Poinformowała, iż 25 stycznia 
odbyło się spotkanie kierowników jednostek: Biblioteki, 
Gok-u, GoPS-u i GoSw. Kierownicy jednostek przedstawi-
li plany pracy na rok 2016, wyznaczono priorytety w działa-
niach. Podjęto starania sporządzenia wniosku do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu pozyskania pienię-
dzy na budowę świetlicy i biblioteki w Łopusznie. Biblioteka 
udostępnia elektroniczne wypożyczenie pozycji książkowych, 
dodatkowo 20000 woluminów będzie wprowadzane do da-
nych komputerowych.  W budynku na Ośrodku Sportowo-
-Wypoczynkowym planowana jest wymiana podłogi i wyko-
nanie podwieszanego sufitu oraz zamontowanie klimatyza-
cji. Zapadła decyzja, iż „Impresje Łopuszańskie” będą finan-
sowane z budżetu, na pozostałe imprezy fundusze będą po-
zyskiwane od sponsorów. Ponadto wzrośnie budżet GOPS-u  
w związku z realizacją rządowego programu 500 plus. Około 
1400 dzieci będzie kwalifikowało się do programu. 

Następnie Pani Wójt przypomniała, iż gmina chce przy-
stąpić do programu budowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Radni podjęli taką decyzję, gmina przystąpiłaby 
w drugiej połowie roku do złożenia wnioski do PROW. W 16 
miejscowościach oddalonych od Łopuszna, gdzie nie ma moż-
liwości podłączenia zbiorowej oczyszczalni ścieków, zaplano-
wana jest budowa około 185 oczyszczalni przydomowych.  
Rozesłano mieszkańcom informację z prośbą o dokonywanie 
wpłat jako wkład mieszkańca w inwestycje. Jest to też dowód, 
że mieszkańcy chcą uczestniczyć w programie. Kwota wkładu 
mieszkańca może być ruchoma, gdyż nie mamy jeszcze wy-
tycznych do programu. Informacja do mieszkańców została 
rozesłana, aby mieszkańcy mogli się finansowo przygotować 
do inwestycji.

Ponadto w okresie między sesjami Pani Wójt prowadziła 
rozmowy z przedstawicielami starostwa na temat utworze-
nia filii wydziału komunikacji w Łopusznie. Rozmawiała m.in. 
ze Starostą p. Michałem Godowskim. Łopuszno może starać 
się o wydział komunikacji na terenie naszej gminy. Rozmawia-
no też o badaniu natężenia ruchu w Gnieździskach. Ze wzglę-
du na uciążliwość przewożenia towarów oraz natężenie ruchu 
mieszkańcy odczuwają nadmierny hałas. Rozmowa dotyczyła 
również zgłoszonego do programu „Schetynówek” odcin-
ka drogi w Gnieździskach. Przypomniała, iż na ten cel decy-
zją rady 700 tys. zł zarezerwowano w budżecie gminy. 

Pani Wójt odbyła również spotkanie z mieszkańcami Ło-
puszna odnoście protestu przeciw budowie masztu telefo-
nii komórkowej. Następnie przypomniała, że 30 stycznia 2016 
roku na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Ło-

pusznie odbył się „Gminny Festiwal Piosnki”. Złożyła po-
dziękowania wszystkim fundatorom nagród. Podziękowała 
radnym za uczestnictwo w imprezie, a Panu Kozakowi za fun-
dowanie słodkości. Konkurs integrował środowisko, wzięło 
w  nim udział ponad 60 osób.  

Następnie Pani Irena Marcisz poinformowała, iż 1 lutego 
gmina nieodpłatnie otrzymała część drogi przy ul. Przedbor-
skiej, spisano akt notarialny. Zakończono remont budynku po 
posterunku. od 1 kwietnia GoPS zostanie przeniesiony do 
nowej siedziby. Ponadto odbyła spotkanie między innymi 
w Fanisławiczkach, gdzie z sołtysem i pracownikami odpowia-
dającymi za realizacje funduszu sołeckiego analizowano prace, 
które należy wykonać w miejscowości Fanisławiczki. Następ-
nie Pani Wójt poinformowała, iż planuje wykonywanie ko-
lejnych prac przy ośrodku zdrowia. Obecnie parkujące sa-
mochody uniemożliwiają bezpieczne przechodzenie obok bu-
dynku, wobec tego planowana jest rozbiórka ogrodzenia i bu-
dowa w tym miejscu bezpiecznego chodnika. Realizacja nie 
jest bardzo kosztowna, a usprawni ruch. Mieszkańcy od dawna 
zgłaszali problem bezpiecznego poruszania się w tym miejscu. 
Ponadto zdecydowano o wyłożeniu kostką fragmentu rynku 
w Łopusznie. Mieszkańcy długo czekali na taką inwestycję. Zło-
żono wnioski przez LGD na wybudowanie wiaty na Żabieńcu, 
staramy się o pozyskanie funduszy na ten cel. Wniosek na po-
zyskanie funduszy na zabezpieczenie źródełka w Skałce złożyło 
stowarzyszenie „Łabędź”.

Złożono też wniosek o pozyskanie funduszy na remont 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Do Ośrodka Promo-
wania Przedsiębiorczości w Sandomierzu złożono wniosek 
o pozyskanie 30 tys. zł jako środki na promowanie przedsię-
biorczości. Sprzedano grunt wraz ze stawami obok cegielni w 
Marianowie. Sprzedaż potwierdzona jest notarialne. Dokona-
no oświetlenia ulicznego okrajka (koszt 7670,80 zł). Gmi-
na przejęła drogę na ulicy Włoszczowskiej. Połączona zosta-
ła droga wojewódzka z ul. Ks. Jankowskiego. Następnie Pani 
Irena Marcisz poinformowała, iż Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Radostowa sprzedało budynek po mleczarni w Sarbi-
cach za 20 tys. zł (budynek i 10 arów ziemi). Pani Wójt nad-
mieniła, iż w Sarbicach w 2007 roku wykonane były przyłącza 
wodociągowe i wpłaty nie zostały dokonane przez mieszkań-
ców. Stwierdziła, że jeżeli chcemy mieć pieniądze na inwesty-
cje, to musimy tego pilnować. Dodała, iż mieszkańcy podpisa-
li umowy na tak zwane dobrowolne wpłaty. Prosiła, aby tłu-
maczyć, że jest to dobrowolne zobowiązanie się, gdyż gmi-
na nie może zmusić mieszkańca, aby zrobił sobie przyłącze do 
wodociągu, ale kwotę zobowiązania należy uiścić. Dodała, iż 
obecnie wysyłane są pisma do mieszkańców w sprawie przy-
stąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
i też wnioskują o dobrowolne wpłaty, gdyż gmina nie nakazu-
je nikomu przystąpienia do programu. Wyjaśniła, iż przy bu-
dowie sieci wodociągowej gmina odpowiadała za sieć. W sy-
tuacji, gdy mieszkaniec nie chciał,  nie robił przyłącza do swo-
jej posesji, zatem używano terminologii „dobrowolna wpłata”. 
Mieszkańcy wprowadzeni w błąd stwierdzili, że nie muszą tej 
opłaty uiścić. Zdaniem Pani Wójt opłatę powinni uiścić, gdyż 
przyłącze jest własnością mieszkańca. Zaznaczyła, iż są miesz-
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kańcy, którzy są biedni, ale wpłacili całą kwotę. Są natomiast 
prominentni mieszkańcy, którzy zalegają z opłatą. Uważa to 
za ogromną niesprawiedliwość. Prosiła, aby na ten temat roz-
mawiać i zachęcać do wpłaty zaległości. 

 Następnie Wójt Gminy p. Irena Marcisz podziękowała p. 
Franciszce Piotrowskiej, która zorganizowała przedstawienie 
dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Fanisławicach - oraz klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Przedsta-
wienie o charakterze profilaktycznym pod tytułem „Mówię 
nie wszystkiemu, co złe” odbyło się na Ośrodku Sportowo-
-Wypoczynkowym w Łopusznie.

Pani Wójt przypomniała, iż na terenie gminy działa spółka 
wodna. Poinformowała, jakie prace melioracyjne zostały wy-
konane w 2015 roku. Wyraziła opinię, iż mieszkańcy gminy, wi-
dząc wykonywane prace, chętniej uiszczają składkę na spółkę 
wodną. Zachęcała radnych i sołtysów, aby informowali miesz-
kańców o obowiązku terminowego wywiązywania się z wpłat 
na spółkę wodną, wówczas więcej prac będzie wykonanych. 

Następnie Pani Wójt przypomniała, iż od wielu lat był pro-
blem z własnością świetlicy w Czałczynie. Budynek już jest 
ostatecznie własnością gminy. 

Ponadto w okresie między sesjami p. Irena Marcisz odby-
ła spotkanie z Prezesem Koła Pszczelarzy. Prezes został zapro-
szony na naradę z dyrektorami szkół, złoży tam informację 
z prowadzonego programu uczenia młodzieży poszanowania 
pszczół. Przypomniała, iż zakupiony został pokazowy ul. Lek-
cje pokazowe prowadzone przez pszczelarza cieszą się dużym 
zainteresowaniem.

Pani Wójt przypomniała, iż od 2015 roku gmina przystąpiła 
do grupy zakupowej (Łopuszno, Miedziana Góra, Piekoszów 
Zagnańsk, Mniów). Pani Wójt wykazała oszczędności na za-
kupie energii. Zaoszczędzono mimo większej liczby żarówek 
w oświetleniu miejscowości. 

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
- Nr XIV/125/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
protokołu.

- Nr XIV/126/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-
ny w 2016 roku.  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 rad-
nych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jedno-
głośnie i stanowi załącznik do protokołu.

- Nr XIV/127/2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/2015 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Zachowanie 
i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego go-
spodarowania zasobami, Program NATURA 2000”. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowa-
nia uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącz-
nik do protokołu. 

- Nr XIV/128/2016 uchwały w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
W  wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogło-
śnie i stanowi załącznik do protokołu. 

- Nr XIV/129/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kieleckiemu. Za przyjęciem uchwały głosowa-
ło 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyni-
ku głosowania uchwała została podjęta większością głosów 
i stanowi załącznik do protokołu. 

- Nr XIV/130/2016 zmieniającej uchwałę NR VII/58/2015 z dnia 
22 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecz-
nej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowa-
nia uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącz-
nik do protokołu.

- Nr XIV/131/2016 w sprawie Gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2016 rok. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do 
protokołu.

- Nr XIV/132/2016 w sprawie zasad stosowanych przy nada-
waniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom 
publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy 
Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
W  wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogło-
śnie i stanowi załącznik do protokołu.

- Nr XIV/133/2016 w sprawie określenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizu-
jących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymia-
rze godzin. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
W   wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogło-
śnie i stanowi załącznik do protokołu.

- Nr XIV/134/2016 w sprawie powołania Komisji Inwentaryza-
cyjnej do celów komunalizacji mienia. Za przyjęciem uchwa-
ły głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością 
głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 - Nr XIV/135/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łopusznie do realizacji zadań wynika-
jących z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci. Za przyjęciem uchwały głosowało 
14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.   

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy Pani 
Zdzisława Zimna poinformowała, iż wpłynęła skarga p. Fran-
ciszki Piotrowskiej na bezczynność organu administracyjne-
go. Zgodnie z procedurą odpowiedź wraz ze skargą zostanie 
przekazana do Sądu Administracyjnego w Kielcach. Następ-
nie poinformowała, iż wpłynęło pismo od Wojewody w spra-
wie przyjmowania repatriantów, pismo odczytała. Kierownik 
GOPS-u Pan Mariusz Łuszczyński przekazał radnym informa-
cje na temat świadczenia 500 plus. Zaznaczył, iż według da-
nych szacunkowych na terenie gminy jest około 1400 dzie-
ci uprawnionych do świadczenia. Następnie głos zabrał soł-
tys Łopuszna p. Aleksander Mróz, przekazując zgłaszane mu 
uwagi i potrzeby mieszkańców. Sołtys Gnieździsk p. Michał 
Kowalski przekazał zgłaszane potrzeby mieszkańców jego so-
łectwa. Pan Krzysztof Soboń zabrał głos w sprawie planowa-
nej filii wydziału komunikacji w Łopusznie oraz remontu drogi 
Józefina-Olszówka.
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29 kwietnia 2016 roku odbyła się XV/2016 sesja rady 
Gminy w Łopusznie. 

W sesji uczestniczyło 14 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 przyję-
cie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do reali-
zacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji 
radnego Kazimierza Bernata. W wyniku głosowania protokół 
z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.

Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację 
z działalności miedzy sesjami. Poinformowała, iż 27 lutego 
uczestniczyła w spotkaniu w rudnikach dotyczącym realiza-
cji funduszu sołeckiego. W każdym sołectwie prowadzone są 
działania służące poprawie życia społeczeństwa w naszej gmi-
nie. Przy aktywności sołtysa i radnego zorganizowano spo-
tkanie w dobrzeszowie z księdzem proboszczem w spra-
wie drogi dojazdowej do cmentarza. Powołano komisję do 
zweryfikowania wysokości podatku od nieruchomości znaj-
dującej się w Gnieździskach, chodzi o kopalnię. Komisja mia-
ła na celu stwierdzić stan faktyczny powierzchni użytkowanej 
przez właściciela. Prowadzone są rozmowy na temat pogłę-
bienia kopalniska. Radni obawiają się, że wejście w głąb może 
spowodować zmniejszenie poziomu wody w ujęciu w Gnieź-
dziskach. Urząd Gminy przychyla się do stanowiska radnych 
i dąży do tego, aby kopalnisko nie było aż tyle pogłębiane.

Pani Irena Marcisz odbyła również spotkanie w Sarbicach, 
na którym było ponad 60 osób. Tematem spotkania była kwe-
stia zaległości mieszkańców we wpłatach za przyłącze wodo-
ciągowe. 11 marca Pani Wójt przeprowadziła naradę z sołty-
sami. Ponieważ termin narady zbiegł się z Dniem Sołtysa, soł-
tysi otrzymali życzenia oraz zestawy długopisów na znak, że są 
szanowani i ich praca jest doceniana. Przedmiotem narady była 
sprawa przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto sołtysi 
przyjęli zobowiązanie informowania mieszkańców o możliwo-
ści zakupienia tabliczek z numerami domów. Chcemy zwiększyć 
w ten sposób bezpieczeństwo, ułatwiając dojazd karetek pogo-
towia do posesji. Następnie Pani Wójt poinformowała, iż 11 mar-
ca odbyło się spotka-
nie w gronie strażaków  
z Dobrzeszowa. Zaplano-
wano, że 1 maja obędzie 
się przekazanie wozu 
strażackiego dla oSP w 
dobrzeszowie. Zaprosi-
ła wszystkich na uroczy-
stą mszę św. i poświęce-
nie samochodu.

Następnie Pani Wójt 
poinformowała, iż gmina 
jest na etapie uzgodnień 
przed budową drogi Nr 
728 w stronę Radoszyc. 
Pani Irena Marcisz razem 
z Panem Wiesławem 
Gałką odbyli spotkanie u 
Dyrektora Regionalnego 
Ochrony Środowiska co 

do uzupełnień raportu. Sprawa jest finalizowana, trzeba jesz-
cze uzupełnić dokumentację. Następnie Pani Wójt przypo-
mniała, iż wykonywany jest odcinek drogi 728 od micha-
lej Góry w stronę Gnieździsk. Droga będzie zamknięta do 30 
czerwca, po interwencji UG mogą tamtędy jeździć przewoź-
nicy osób.

W okresie między sesjami była też interwencja grupy trans-
portowców w związku  z planowanym utworzeniem filii wy-
działu komunikacji. Po dyskusjach zrezygnowano z utwo-
rzenia filii. Zajęto się również problemem budowy zbiornika 
wiernej rzeki, odbyło się wstępne spotkanie w tej sprawie. 
Powołano Społeczny komitet Budowy zbiornika. Pan Sta-
nisław Kot podjął się osobiście prowadzenia sprawy budowy 
zbiornika. Ponadto na terenie Łopuszna zorganizowane zosta-
ło wyjazdowe posiedzenie komisji Sejmiku, tematem któ-
rego była budowa zbiornika w Wiernej. Wypracowano stano-
wisko, które wystosowano do Sejmu, aby ekolodzy nie mie-
li tak dużych uprawnień przy podejmowaniu decyzji o tego 
typu inwestycjach. Pani Wójt przypomniała, iż od 20 lat nikt 
nie kosi traw na terenach przeznaczonych pod budowę zbior-
nika. Ekolodzy mają powód do radości, twierdzą, że zagnieź-
dziło się tam wiele gatunków ptaków. Zbiornik zapobiegałby 
powodziom. Pełniłby też funkcję rekreacyjną. Sołtysi otrzy-
mali listy osób, które są za budową zbiornika w Wiernej Rzece, 
podpisy nadal są zbierane. 60 % zbiornika znajdowałby się na 
terenie Gminy Łopuszno.

 15 marca Pani Wójt odbyła naradę z dyrektorami szkół. 
Dokonano analizy budżetu w dziale oświaty. Dyrektorzy stara-
ją się o pozyskanie uczniów z terenu sąsiednich gmin. Obec-
nie już wróciło 70 dzieci, najwięcej do szkoły w Gnieździ-
skach. 17 marca odbyło się spotkanie z radnymi, analizowano 
sprawy zaległych kwot wpłat za przyłącza z Sarbic, jak rów-
nież sytuację mieszkań komunalnych. Gmina nie ma mieszkań 
komunalnych, a zapotrzebowanie jest dość duże. Po przenie-
sieniu GOPS-u do budynku po posterunku policji, jest możli-
wość wygospodarowania 6 mieszkań. 

18 marca w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentował się 
Żłobek Gminny. Prezentacji dokonała dyrektor żłobka. Obec-
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nie 47 dzieci korzysta z profesjonalnie przygotowanego 
żłobka w Łopusznie. 

23 marca przeprowadzono konsultacje społeczne, gdyż 
w Gminie Łopuszno nie ma miejscowości Eustachów Dąbro-
wa, była to nazwa potocznie używana. Były z tym problemy, 
różne dokumenty zawierały różne nazwy. Mieszkańcy zwró-
cili się o uregulowanie tej kwestii. Przeprowadzono rozmowy 
z mieszkańcami o możliwości nadania nazwy Eustachów Dą-
browa lub włączenia do Łopuszna. Mieszkańcy wyrazili opi-
nię, iż chcą należeć do Łopuszna, będzie to przedłużenie ulicy 
Strażackiej.

Ponadto Pani Irena Marcisz przypomniała sprawę drogi 
w Przegrodach. Mieszkańcy należą do Łopuszana, ale droga 
należy do Radoszyc. Prowadzono rozmowy z wójtem Rado-
szyc p. Pękalą, który zobowiązał się i złożył wniosek do PROW-
-u na remont tej drogi. Czekamy na decyzję, czy droga otrzy-
ma dofinansowanie. My, jako gmina partycypowalibyśmy 
w kosztach, a mieszkańcy nareszcie mieliby drogę.  

Przeprowadzono również interwencję w wielebnowie 
na wniosek radnej Bożeny Sochackiej, sołtysa Sławomira Pię-
ty i  radnego powiatowego Krzysztofa Smolarczyka. Okazało 
się, że przy budowie drogi 786 było  niedopatrzenie. Po wyko-
naniu inwestycji mówiono, że tak ma być. Wykupiono teren o 
wiele większy, a zakręt zrobiono pod kątem prostym, stwarza-
jąc niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi, ponadto nie 
zamontowano kratki ściekowej, a oznakowanie było złe. Po in-
terwencji przystąpiono do prac. 

Ponadto w czasie między sesjami przeprowadzono wiele 
interwencji w terenie. Jedna z nich była w Dobrzeszowie, po 
informacji mieszkańców sprawdzana była kwestia wypompo-
wywania szamba. 

Podpisana została umowa z powiatem na konserwację 
urządzeń melioracyjnych w kwocie 5 tys. zł. Pozyskano do-
tację w wysokości 4 tys. zł na zakup drzew i krzewów miodo-
dajnych. Zawiązał się społeczny komitet budowy kapliczki 
w Grabownicy, przewodniczącym został Paweł Palacz, sołtys 
wsi Czartoszowy. zakończono remont ośrodka Sportowo-
-wypoczynkowego. Dokonano m.in. wymiany podłogi, wy-
miany przewodów elektrycznych, wygładzono sufit, pomalo-
wano ściany. 

Pani Wójt podziękowała radnym Krzysztofowi Błachuckie-
mu, Kazimierzowi Bernatowi oraz Józefowi Kozioł za uczest-
nictwo w dniach otwartych w szkole w Gnieździskach. 
Spotkanie zorganizowała dyrektor placówki p. Małgorzata 

Trela. Można było obejrzeć m.in. spektakl teatru uczniów i na-
uczycieli. Obecni byli również sołtysi. Po interwencji radne-
go przeprowadzono wizję lokalną w Fanisławicach w związku 
z zaorywaniem drogi. Mieszkańcy zgodzili się przywrócić stan 
drogi, konflikt został zażegnany. 

Pani Irena Marcisz poinformowała, iż jest przygotowana 
cała dokumentacja na wydzierżawienie miejsca na targowisku 
na punkt gastronomiczny. Nie ma naboru wniosków na reali-
zację inwestycji polegającej na odnowieniu targowicy. Gmina 
Łopuszno przystępuje do programu rewitalizacji. Takie fi-
nansowanie może okazać się korzystniejsze, nie będzie trze-
ba robić drogiego zadaszenia. Bardziej chodzi o utwardzenie 
placu i budowę miejsc parkingowych na terenie zalesionym. 

Prowadzono rozmowy z właścicielem działki naprzeciwko 
Urzędu Gminy. Teren jest zaniedbany, zarośnięty. W wyniku 
rozmów właściciel rozpoczął prace porządkowe, usuwane są 
drzewa.

Pani Wójt uczestniczyła również w spotkaniu w Fanisławi-
cach z rodzicami, którzy posyłają dzieci do Zajączkowa. Pani 
Wójt złożyła deklarację, że każde dziecko powracające do szko-
ły na terenie naszej gminy dostanie tablet. Następnie podzię-
kowała dyrektor biblioteki p. Zuzannie Woś za zaangażowanie 
w pracę, ponieważ instytucje składały wnioski do projektów 
„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. wnioski zosta-
ły pozytywnie rozpatrzone, w związku z tym podczas „impre-
sji Łopuszańskich” odbędzie się jeszcze wspanialsza rekon-
strukcja. Otrzymano też fundusze na organizację uroczystości 
patriotycznych. Podziękowała również za zorganizowane uro-
czystości w Nowku radnemu, dyrektor szkoły i sołtysowi.

Pani Irena Marcisz przypomniała, iż dbając o czystość na 
terenie naszej gminy, co poniedziałek pracownicy zbiera-
ją śmieci z koszy przydrożnych. Śmieci odbiera obwód dro-
gowy, więc za te śmieci gmina nie musi już płacić. Pozyska-
no 58 tys. zł na likwidację azbestu. 7 tys. zł na utrzymanie 
grobów i cmentarzy wojennych od wojewody. Przepro-
wadzono prace przy chodniku przy ośrodku zdrowia, po-
wstało 35 miejsc parkingowych oraz bezpieczny chodnik. 
W maju ruszą prace przy rowach w Fanisławicach. Powiat jest 
po przetargu. Zakład komunalny będzie prowadził dalsze pra-
ce. W sprawie dróg wytypowanych do remontu przy współfi-
nansowaniu z PROW czekamy na oficjalne wyniki, które drogi 
będą dofinansowane. 

Czas pracy Wójta jest nienormowany, oprócz urzędowania 
w gminie Pani Wójt spotykała się z mieszkańcami i uczestni-
czyła w spotkaniach sołeckich m. in. z mieszkańcami Grabow-
nicy w sprawie komitetu budowy kaplicy w Grabownicy. 

W kolejnym punkcie obrad została złożona informacja 
o stanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na te-
renie Gminy. 

Przewodniczący Komisji Budownictwa, Drogownictwa, Go-
spodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne-
go Rady Gminy w Łopusznie p. Sławomir Kramarczuk poinfor-
mował, iż komisja dokonała objazdu i oceny stanu techniczne-
go dróg gminnych. Komisja wskazała konieczność wyremon-
towania dróg gminnych na wybranych odcinkach.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kiel-
cach p. Paweł Gratka poinformował, co udało się zrobić od 
czasu ostatniej informacji, czyli od roku 2015 na drogach po-
wiatowych. Przebudowana została droga nr 402 w Lasocinie
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(współfinansowanie gmina i powiat), wykona-
no projekt przebudowy drogi Gnieździska-Pie-
koszów (finansowany przez powiat), wykonano 
remonty rowów w Fanisławicach (współfinan-
sowanie gmina i powiat), dalszy odcinek ro-
wów wykonany zostanie w tym roku. 

W 2016 roku planowana jest przebudowa 
drogi w Gnieździskach, już ogłoszono przetarg. 
Projekt był konsultowany z mieszkańcami. Pan 
Gratka zapewnił, że uwagi mieszkańców zosta-
ły uwzględnione w projekcie. W 2017 roku reali-
zowana będzie zmiana nawierzchni drogi z Ło-
puszna przez Jasień do granic powiatu. W tym 
roku planowany jest jeszcze remont drogi Ol-
szówka-Józefina i fragmenty w Hucie Jabłono-
wej i Dobrzeszowie. Realizacja w drugiej poło-
wie roku. Prowadzone są prace mające na celu 
bieżące utrzymanie dróg.

Pan Dariusz Sosiński, Kierownik Obwodu 
Drogowego Dróg Wojewódzkich wyraził opinię, iż stan dróg 
wojewódzkich na terenie Gminy Łopuszno systematycznie 
ulega poprawie. Prowadzone są prace na odcinaku Michala 
Góra-Gnieździska. Do końca czerwca inwestycja ma być za-
kończona. Projektowany jest odcinek Łopuszno-Radoszyce 
trasy 728 z obwodnicą Łopuszna. Po okresie zimowym na-
wierzchnie zostały posprzątane, śmieci zebrane. W sprawie 
drogi w Wielebnowie przyznał, iż tam nastąpiła pomyłka. Zo-
stała dokonana korekta ruchu przy łuku drogi w Wielebnowie. 
Komisja bezpieczeństwa stwierdziła, że to, co zostało wyko-
nane, jest zgodne z projektem i zasadami bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
- Nr XV/136/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr XV/137/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-
ny w 2016 roku.  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 rad-
nych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jedno-
głośnie.

- Nr XV/138/2016 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji przy-
stanków komunikacyjnych w miejscowości Przegrody w cią-
gu drogi powiatowej Nr 0408T. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

- Nr XV/139/2016 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

- Nr XV/140/2016 w sprawie uchwalenia Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Łopuszno na lata 2015- 2022 z per-
spektywą do roku 2025. Za przyjęciem uchwały głosowało 
14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

- Nr XV/141/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejsco-
wości Łopuszno. Za podjęciem uchwały nie głosował żaden 
radny, przeciw było 8 radnych, 6 radnych wstrzymało się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta. 

W sprawach różnych Pani Wójt poprosiła o przekazanie 
w  sołectwach informacji o procedurze uregulowania wspól-
not gruntowych. Wyjaśniła, iż wszyscy zainteresowani uregu-
lowaniem kwestii własności powinni się zgłaszać do powiatu. 
Następnie Pani Wójt wyróżniła nauczycieli, którzy przygoto-
wywali uczniów do olimpiad. Podziękowała za trud oraz pasję, 
z jaką pracują z młodzieżą oraz uhonorowała uczniów, którzy 
w roku szkolnym 2015/2016 byli finalistami i laureatami olim-
piad przedmiotowych:

Szkoła Podstawowa w Łopusznie: 
Laureat kacper Pęczkiewicz kl. VI A, XIII WOJEWÓDZKI KON-
KURS HUMANISTYCZNY, XIII WOJEWÓDZKI KONKURS MATE-
METYCZNO-PRYRODNICZY, XXI DIECEZJALNY KONKURS BI-
BLIJNY 
Laureat aleksandra Pięta   kl. VI A, XXI DIECEZJALNY KON-
KURS BIBLIJNY 

Szkoła Podstawowa  w Dobrzeszowie: 
Finalista daria Tomasik kl. VI, XIII WOJEWÓDZKI KONKURS 
HUMANISTYCZNY 

Szkoła Podstawowa w Gnieździskach: 
Finalista kinga Jabłońska II KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIE-
GO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 Gimnazjum w Łopusznie: 
Finalista Julia Chruściak kl. II A, XIII WOJEWÓDZKI KONKURS 
HISTORYCZNY 
Finalista klaudia nowak kl. II A ,XIII WOJEWÓDZKI KONKURS 
HISTORYCZNY 
Finalista Faustyna kaliszewska III B, XIV WOJEWÓDZKI KON-
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Finalista Filip mularczyk II B, XIII WOJEWÓDZKI KONKURS 
GEOGRAFICZNY 
Laureat daria Piersiak I C, XXI DIECEZJALNY KONKURS BI-
BLIJNY 

 Gimnazjum Gnieździska: 
Laureatka natalia Szwarc, XIII WOJEWÓDZKI KONKURS HI-
STORYCZNY 
Finalista maria Szymkiewicz, XIII WOJEWÓDZKI KONKURS 
HISTORYCZNY 
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21 czerwca 2016 roku odbyła się XVi/2016 sesja rady 
Gminy w Łopusznie

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu, 
na podstawie listy obecności radnych, prawomocności obrad 
sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczy-
tała porządek obrad wraz z propozycją wprowadzenia do po-
rządku obrad sesji kolejnej uchwały i poprosiła o jego przyję-
cie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realiza-
cji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad radnego 
Krzysztofa Błachuckiego. W wyniku głosowania protokół z po-
przedniej sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.

Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację 
z działalności miedzy sesjami. Poinformowała, iż 1 maja w Do-
brzeszowie odbyła się uroczystość strażacka przy udziale OSP 
Gnieździska, Łopuszno, Lasocin i Dobrzeszów. Podczas uro-
czystości przekazano wóz strażacki oSP w dobrzeszowie. 
2 maja Pani Wójt uczestniczyła w negocjacjach dotyczących 
drogi Czałczyn-Krężołek. Droga w części należy do osób pry-
watnych. Spisano porozumienie na zbycie prywatnej działki 
celem uregulowania statusu prawnego drogi. Prowadzone 
były rozmowy z firmą, która zainteresowana jest budową far-
my fotowoltaicznej na terenie naszej gminy. Firma jest zainte-
resowana terenami przeznaczonymi do sprzedaży. 6 maja Pani 
Irena Marcisz odbyła spotkanie z Komendantem Miejskim Po-
licji w Kielcach p. Piotrem Kanią. Były to negocjacje na temat 
pieniędzy, które gmina zobowiązała się w 2013 roku przeka-
zać za budynek po posterunku policji (darowizna 200 tys. zł). 
Do tej pory gmina przekazała 100 tys. zł. Przekazano stanowi-
sko, iż reszta kwoty nie zostanie przekazana. 9 maja Pani Wójt 
uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami Rudnik w sprawie 
wspólnot gruntowych. Zachęcała do regulacji kwestii wspól-
not w pozostałych miejscowościach. Inaczej państwo przej-
muje te nieruchomości. Na spotkaniu w Rudnikach rozma-
wiano również o kwestii realizacji funduszu sołeckiego. Pani 
Wójt przypomniała, iż sołtysi w 2016 roku mają obowiązek 
zorganizować spotkanie sołeckie, podczas którego doko-
nają podsumowania dotychczasowej pracy oraz zostanie 
podjęta decyzja w sprawie realizacji funduszu sołeckiego 
na 2017 rok. Pani Wójt odbyła również spotkanie z mieszkań-
cem Ameryki, który przyjechał do Polski poszukiwać swoich 
korzeni, jego przodkowie pochodzili z Gminy Łopuszno.

W okresie między sesjami Pani Wójt razem z p. skarbnik 
dokonywała analizy wykonania budżetu w 2015 roku. 
dochody budżetu wyniosły: 28 836 307,89 zł, wydatki: 
27 198 947,29 zł. Zaznaczyła, iż spłacono 822 022 zł kredytu, 
jaki ciąży na gminę. 

Urząd Gminy podjął prace zmierzające do zmiany sposobu 
użytkowania pomieszczeń po filii Powiatowego Urzędu Pracy. 
W tym miejscu mogą powstać mieszkania socjalne.

Ponadto Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu w Gnieździ-
skach, na którym było obecnych 15 właścicieli, którzy wydzier-
żawiają swoje działki kopalni kruszywa. Okazało się, że właści-
ciel kopalni jest właścicielem 4 działek. Podatek z pozostałych 
działek powinni płacić ich właściciele. 16 maja Pani Irena Mar-
cisz odbyła spotkanie z rodzicami nowo narodzonych dzie-
ci. Im więcej mieszkańców, tym bogatsza gmina. Od stycznia 
urodziło się 35 dzieci zameldowanych na terenie naszej gmi-
ny. 17 maja odbyła spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie 
wprowadzanych arkuszy organizacyjnych w szkołach. Zazna-

czyła, iż jest niż demograficzny, dzieci jest mniej i trzeba starać 
się pozyskiwać uczniów. Ponadto odbyła spotkanie z Preze-
sem Ludowych Zespołów Sportowych na temat zorganizowa-
nia Letnich igrzysk zrzeszenia LzS województwa Święto-
krzyskiego na terenie Gminnego ośrodka Sportowo-wy-
poczynkowego w Łopusznie. 24 maja podpisano akt nota-
rialny przekazania gruntów drogi łączącej ul. Ks. Jankowskie-
go z ul. Włoszczowską. Odbyła również spotkanie z dyrekto-
rami szkół i dyrektor żłobka na temat pozyskiwania dzieci do 
oddziałów przedszkolnych i żłobka. Pani Wójt poinformowa-
ła, iż trwają pracę nad „Programem przydomowych oczysz-
czalni ścieków”. Przypomniała, jakie miejscowości wchodzą 
w program. Obecnie chęć budowy przydomowej oczyszczal-
ni ścieków zgłosiło 115 mieszkańców indywidualnych. 3 insta-
lacje powstaną przy świetlicach i jedna dla wspólnoty miesz-
kańców w Lasocinie. Pierwsze zapytanie ofertowe zostało 
unieważnione, przygotowywane jest kolejne. Ponadto Pani 
Wójt poinformowała, iż podpisana została umowa na remon-
ty dróg przy współfinansowaniu z PROW-u. 30 maja uczest-
niczyła w spotkaniu z mieszkańcami, właścicielami działek 
w  Czartoszowach przy drodze, którą gmina planuje posze-
rzyć. Droga zostanie przekształcona i nadany zostanie jej sta-
tus drogi gminnej. Odbyto konsultację społeczne w sprawie 
budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Pani Wójt poda-
ła szacunkowy koszt budowy oczyszczalni ścieków. Ponadto 
dokonano analizy kosztów ogrzewania. Wykazano oszczęd-
ność około 100 tys. zł. Będziemy szli w obsługę, bo to jest naj-
tańsze. 8 czerwca Pani Wójt obyła kolejne spotkanie z matka-
mi dzieci urodzonych w tym roku. Uczestniczyła w spotkaniu 
w Fanisławicach, głównym celem było uświadomienie miesz-
kańcom, że do 31 grudnia mija termin zgłaszania wniosków 
w celu ustalenia wspólnoty gruntowej. Jest to zadanie powia-
tu. 13 czerwca Pani Wójt spotkała się z mieszkańcami ulicy Le-
śnej. Właściciele działek zgłosili problem, iż mają o dwa metry 
różną powierzchnię działek. Urząd Gminy dołoży starań, aby 
te kwestie wyjaśnić. Pani Irena Marcisz uczestniczyła również 
w spotkaniu z mieszkańcami Jasienia i Baryczy, podczas któ-
rego zmieniono przeznaczenie funduszu sołeckiego. 12 tys. zł 
przekazali na wodociąg.  Pani wójt podjęła starania wyre-
montowania drogi w Józefinie. Cześć drogi jest własnością 
nadleśnictwa, w związku z tym prowadziła rozmowy z Nadle-
śniczym p. Robertem Płaskim oraz z Leśniczym Jerzym Świą-
der. Równocześnie Pani Wójt odbyła spotkanie z wójtem z Pie-
koszowa p. Zbigniewem Piątkiem na temat budowy wspólnej 
oczyszczalni ścieków. 
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Ponadto Pani Wójt uczestniczyła w:
- Uroczystościach w Skałce Polskiej, podziękowała wszystkim 

za uczestnictwo mimo niesprzyjającej pogody, oraz oso-
bom przygotowującym uroczystość.

- Uroczystości Dnia Patrona Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w  Łopusznie.

- Uroczystości „Dnia Matki” w Sarbicach, złożyła podziękowa-
nie Małgorzacie Najmrodzkiej za piękne przygotowanie im-
prezy.

- Walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”. 
- Uroczystości „Dnia Matki” zorganizowanym w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. W uroczystości wzięło 
udział ponad 300 osób. Podziękowała sponsorom: Krzysz-
tofowi Smolarczykowi, Krzysztofowi Soboniowi, Adamowi 
Szymkiewiczowi, Czesławowi Kolasie. Matki, które urodziły 
8 i więcej dzieci otrzymały listy gratulacyjne.

- 29 maja w festynie zorganizowanym na Dzień Dziecka na 
Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w Łopusznie.

- 30 maja w konwencie Wójtów, głównym tematem były pro-
jekty unijne. 

- 1 czerwca w „Dniu Rodziny” zorganizowanym w Żłobku 
Gminnym.

- Poświeceniu kapliczki w Fanisławiczkach. 
- Uroczystości środowiskowej w Gnieździskach. 
- Spotkaniu Biskupa Jana Piotrowskiego z seniorami, zorganizo-

wanym na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie
 W kolejnym punkcie obrad sesji informację o stanie bezpie-

czeństwa publicznego na terenie Gminy Łopuszno przedsta-
wił dzielnicowy Komisariatu Policji w Strawczynie Pan Kamil 
Mróz. Następnie Skarbnik Gminy Pani Teresa Poświat przed-
stawiła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy oraz zadań 
gospodarczych za 2015 rok. Odczytała uchwałę Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie pozytywnej opi-
nii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łopuszno 
za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
Następnie wyświetlono przygotowany film z realizacji budże-
tu roku 2015. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej 
Cieślicki przedstawił „Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu”, na-
stępnie odczytał uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jedno-
głośnie podjęli uchwały:
- Nr XVI/141/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-

nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2015 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

- Nr XVI/142/2016 w sprawie udzielenia absolutorium wój-
towi Gminy z tytułu wykonywania budżetu za 2015 rok. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

- Nr XVI/143/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego za 2015 rok SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych 
(13 radnych obecnych na sali). 

- Nr XVI/144/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych 

- Nr XVI/145/2016 w sprawie dokonania zmian w budże-
cie gminy w 2016 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych.

- Nr XVI/146/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
publicznych gminnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych.

- Nr XVI/147/2016 zmieniającej uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady 
Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żło-
bek Gminny w Łopusznie”. Za przyjęciem uchwały głosowa-
ło 13 radnych 

- Nr XVI/148/2016 zmieniającej uchwałę NR XI/98/2015 w spra-
wie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymal-
nej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

- Nr XVI/149/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na terenie Gminy Łopuszno na lata 2016 
– 2019. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych 

- Nr XVI/150/2016 w sprawie przystąpienia do opracowa-
nia „Programu Rewitalizacji Gminy Łopuszno na lata 2016–
2023”. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

- Nr XVI/151/2016 w sprawie przyjęcia „Programu wewnętrz-
nej reorganizacji i restrukturyzacji Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Łopusznie”. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 rad-
nych.

- Nr XVI/152/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty w wysokości 90% opłaty z tytułu trwałego zarzą-
du dla Żłobka Gminnego z siedzibą w Łopusznie. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 13 radnych. 

rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaprosze-
ni goście na sesję wręczyli kwiaty i pogratulowali wójt 
Gminy Pani irenie marcisz otrzymania absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za rok 2015. Pani wójt podzię-
kowała za udzielenie absolutorium. dziękowała radnym, 
sołtysom, kierownikom jednostek oraz pracownikom UG 
za obdarzenie zaufaniem oraz pomoc i piękną współpra-
cę. zapewniła, iż efekty pracy będzie jeszcze bardziej wi-
dać w 2016 roku.

W sprawach różnych Rada Gminy zajęła stanowisko w spra-
wie odpowiedzi na pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak: 
PNK.III.160.23.2015. Dyskutowano na temat budowy zbiorni-
ka wodnego „Wierna Rzeka” na rzece Łososina. Na koniec kie-
rownicy jednostek kultury: GOK, GOSW oraz Biblioteki przed-
stawili program „Impresji Łopuszańskich”.

e.Sz.
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Z inicjatywy Ireny Marcisz Wójta Gminy Łopuszno oraz Rady 
Gminy w Łopusznie powołano zespół pracowników nauko-
wych do napisania książki pt. „Dzieje Łopuszna”. Skład zespo-
łu: dr Izabela Bożyk – historyk, pochodząca z gminy Łopuszno, 
prof. dr hab. Romuald Turkowski z Uniwersytetu Warszawskie-
go, prof. dr hab. Stefan Pastuszka z Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. 

Celem tej monografii jest ukazanie podstawowych faktów 
i zjawisk z życia mieszkańców gminy Łopuszno, administracji 
państwowej i samorządowej, organizacji społecznych, gospo-
darczych i politycznych. Rekonstrukcja dziejów Łopuszna bę-
dzie wyrazem docenienia Małych Ojczyzn w budowaniu pań-
stwowości, edukacji i wychowania. Umożliwi jednocześnie 
ukazanie roli wybitnych jednostek, działaczy społecznych 
i animatorów kultury.

Ziemia łopuszańska skropiona obficie krwią Polaków wal-
czących o wolność, szczególnie w czasie II wojny światowej, 
zasługuje w pełni na upamiętnienie w formie poważnej publi-
kacji, która może być wykorzystana w procesie edukacji szkol-
nej i pozaszkolnej, a także przez działaczy kultury. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że wielu mieszkańców ziemi 
łopuszańskiej ma w swoich zbiorach cenne dokumenty, zdję-
cia, wspomnienia i posiada dużą wiedzę z zakresu życia lokal-
nej społeczności, które mogą być pomocne w przygotowa-

Apel do mieszkańców gminy Łopuszno  
i ich rodaków w kraju i za granicą 

niu książki. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do Was 
Mieszkańcy o udostępnienie posiadanych materiałów, które 
zostaną wykorzystane w opracowaniu i niezwłocznie zwróco-
ne. Materiały można przekazywać i informacji udzielać osobi-
ście w siedzibie Urzędu Gminy Panu Michałowi Nyga pok. nr 1 
lub elektronicznie na adres michal.nyga@lopuszno.pl

Ciekawe historie i materiały zostaną opisane na łamach 
„Wieści Łopuszna”.

Stefan Pastuszka

14 kwietnia 2016 w Fanisławicach w budynku Wiejskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektual-
nie i Ruchowo odbyło się zebranie dotyczące realizacji inwe-
stycji pn. „Budowa zbiornika wodnego wierna rzeka na 
rz. Łososinie, na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów, Strawczyn”.

Spotkanie zostało zainicjowane przez władze Urzędu 
Gminy Łopuszno oraz p. Stanisława kota przedstawiciela 
komitetu Społecznego Budowy zbiornika wierna rzeka.

Licznie przybyłych mieszkańców, radnych, sołtysów oraz 
przedstawicieli sąsiednich gmin przywitała Wójt Gminy Ło-
puszno p. Irena Marcisz, zachęcając wszystkich zgromadzo-
nych do aktywnego udziału w spotkaniu.

Tematem przewodnim było ustalenie wspólnych działań 
idących w kierunku jednomyślności i integracji mieszkań-
ców oraz podjęcia prac związanych z zebraniem dodatkowej 
dokumentacji niezbędnej w dalszym toku postępowania ad-
ministracyjnego.

Zastępca Wójta Gminy Łopuszno p. Wiesław Gałka przed-
stawił na zebraniu uchwaloną przez Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego Uchwałę Nr. XXI/323/16 wskazującą stano-
wisko Sejmiku w sprawie problemów występujących w trakcie 
przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych 
na terenie województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie w sprawie budowy zbiornika Wierna Rzeka

Zbiornik Wierna Rzeka o powierzchni 72 ha zlokalizowany 
będzie na terenach trzech gmin, ale największa część zbiorni-
ka bo około 60% zlokalizowane będzie na terenie gminy Ło-
puszno.

Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia własnego po-
glądu w tej sprawie, jak również nowych pomysłów pozwala-
jących przybliżyć termin realizacji inwestycji.

robert włodarczyk
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Gmina Łopuszno 31 maja 2016r. podpisała trzy umowy 
o dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych i wewnętrz-
nych. kwota, jaką pozyskała Gmina Łopuszno z Programu 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, sięga 
blisko 1 mln zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości 500 tys. 
zł pokryje z własnego budżetu.

Ta długo wyczekiwana przez wszystkich mieszkańców in-
westycja poprawi warunki techniczne wszystkich odcinków 
dróg, zwiększy komfort podróżujących. W założeniu realizacja 
wszystkich trzech wniosków o dofinansowanie dostosuje dro-
gi do wymaganych parametrów, co usprawni transport, po-
prawi bezpieczeństwo ruchu, zwiększy nośność drogi, skróci 
czas podróży i zwiększy dostępność do nowych terenów bu-
dowlanych.

w ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnej zo-
stanie przebudowanych blisko 10km dróg gminnych i we-
wnętrznych. Poprzez zmianę nawierzchni z szutrowych, żwi-
rowych na nawierzchnię asfaltową mieszkańcy Gminy zyska-
ją nareszcie długo wyczekiwany dogodny dojazd do swoich 
posesji.

Gmina Łopuszno rozstrzygnęła także przetarg na prze-
budowę poszczególnych odcinków. Generalnym wyko-
nawcą będzie zakład Budowlano-drogowy dUkT Sp. 
z  o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w woli murowa-
nej, wola murowana, ul. zakładowa 17, 26-052 nowiny. 
Zgodnie z przedłożonym harmonogramem przez firmę DUKT 
wszystkie zadania będą realizowane w latach 2016/2017. 

Nowe drogi asfaltowe współfinansowane z PROW 
Poniżej zamieszczamy wykaz dróg, które w najbliższym 

czasie zostaną przebudowane. 

LP Nazwa zadania - miejscowość Czas realizacji 
zadania

1 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 870 mb
 w m. Antonielów 

do dnia  
30.10.2016r.

2 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 950 mb
w m. Czartoszowy, dz. ewidencyjna 285 i 300 

do dnia  
30.10.2016r.

3 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 mb 
w m. Michala Góra, dz. ewidencyjna 349 

do dnia  
30.10.2016r.

4 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 640 mb
 w m. Rudniki, dz. ewidencyjna 353

do dnia  
30.10.2016r.

5 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 600 mb
 w m. Józefina, dz. ewidencyjna 49

do dnia  
30.10.2016r.

6 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 228 mb
 w m. Huta Jabłonowa, dz. ewidencyjna 132

do dnia  
30.10.2016r.

7
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 989 mb 
oraz na odcinku 260 mb 
Czałczyn - Olszówka, dz. ewidencyjna 260

do dnia  
30.10.2016r.

8 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 mb
 w m. Łopuszno, dz. ewidencyjna 432

do dnia  
30.10.2017r.

9
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 790 mb 
Łopuszno ul. Leśna - Eustachów Duży, dz. ewi-
dencyjna 14/2 i 14/4

do dnia  
30.10.2017r.

10 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 746 mb
 w m. Eustachów Mały, dz. ewidencyjna 14/4

do dnia  
30.10.2017r.

11 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 400 mb
 w m. Piotrowiec, dz. ewidencyjna 371/1 i 371/2

do dnia  
30.10.2017r.

12 Przebudowa drogi gminnej na odcinku 998 mb
w m. Jasień, dz. ewidencyjna 264

do dnia  
30.10.2017r.

13
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 480 i 
drogi wewnętrznej na odcinku 470 mb – Ło-
puszno ul. Kasztanowa 

do dnia  
30.03.2017r.

Patrycja Jas

Gmina Łopuszno podjęła starania celem przebudowy dróg 
powiatowych na swoim terenie. w najbliższych latach zo-
stanie przebudowanych / wyremontowanych ponad 
10 km dróg powiatowych, w tym:

 w 2016r. zostaną  przebudowane: 
- 988 m drogi powiatowej Nr 0405T w miejscowości Huta Ja-

błonowa  
- 195 m drogi powiatowej nr 0405T w miejscowości do-

brzeszów 
- 1057m drogi powiatowej nr 0482T na odcinku olszów-

ka – Józefina 
Koszt wykonania powyższych remontów na wskazanych 

odcinkach dróg powiatowych wynosi ponad 330 tys. zł, 
z  czego Gmina Łopuszno partycypuje w kosztach inwe-
stycji w wysokości 150 tys. zł.   

Drogi powiatowe do przebudowy na lata 2016-2017
2016r. to także przebudowa drogi powiatowej w Gnieź-

dziskach na odcinku 4125 m, która będzie kosztować bli-
sko 2 mln. zł. 

2017 rok to przede wszystkim przebudowa drogi powiatowej 
nr 0396T na odcinku od Łopuszna ul. Przedborska do rudnik 
(granica powiatu kieleckiego). Powiat Kielecki na realizację przed-
miotowej inwestycji 31 maja br. podpisał umowę o dofinansowanie 
na przebudowę tejże drogi powiatowej, która będzie realizowa-
na w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014 – 2020. w ramach tej inwestycji zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa oraz zostaną utwardzone pobocza 
wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi.  koszt wy-
konania całego zakresu prac wynosi ponad 650 tys. zł. 

Gmina Łopuszno ma nadzieję, iż najbliższe lata będą bardzo 
owocne i przyniosą wszystkim Mieszkańcom zadowolenie z reali-
zacji inwestycji drogowych. 

Patrycja Jas

Sen Mieszkańców Gnieździsk nareszcie się spełni, a to za 
sprawą drogi powiatowejNr 0484T, która do końca październi-
ka br. zyska nowe oblicze. Długo wyczekiwana inwestycja, która 
w porozumieniu Gminy Łopuszno z Powiatem Kieleckim zosta-
nie całkowicie przebudowana będzie kosztować około 2 mln 

Gnieździska – najdroższa inwestycja drogowa w 2016r za 2 mln zł.
zł, z czego blisko 1 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania 
w ramach wieloletniego programu rządowego pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2020”, zaś pozostała kwota 1 mln zł zostanie poniesio-
na przez Gminę Łopuszno i Powiat Kielecki. Gmina Łopuszno 
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Gmina Łopuszno wraz z firma AZE Sp. J., wyłonioną w dro-
dze przetargu nieograniczonego, podjęła się dość trudne-
go zadania, jakim jest uregulowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Łopuszno. Prace projektowe trwają zgodnie 
z  umową. Posiadamy koncepcję budowy oczyszczalni ście-
ków oraz koncepcję poprowadzenia kanałów sanitarnych na 
terenie aglomeracji Łopuszno. Koncepcja ta w sposób kom-
pleksowy rozwiązuje problem nieuregulowanej dotych-
czas gospodarki ściekowej poprzez etapową realizację ca-
łego zadania inwestycyjnego.

Na terenie całej aglomeracji można spotkać zarówno geo-
detów wykonujących pomiary geodezyjne, jak również pro-
jektantów, którzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców odwiedzają ich domostwa, aby w pełni zasię-
gnąć opinii i zgody na budowę sieci kanalizacyjnej. Firma AZE 
Sp. J. od początku  czerwca prowadziła także spotkania na te-
renie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie 

Prace projektowe w pełni
w celu zaznajomienia mieszkańców z planowaną trasa prze-
biegu całej sieci kanalizacyjnej.

Niestety, zdarzają się także trudności w wykonywaniu po-
wierzonych prac projektantom, dlatego prosimy wszystkich 
o cierpliwe oczekiwanie i wyrażanie zgód zarówno na lokali-
zację projektowanej sieci, jak i pompowni ścieków. 

Gmina Łopuszno dla pozostałych miejscowości zamie-
rza zrealizować Gminny Program Budowy Przydomowych 
Biologicznych oczyszczalni Ścieków. Z chwilą, gdy na-
bór będzie ogłoszony, gmina za aprobatą zainteresowanych 
właścicieli nieruchomości, złoży udokumentowany wnioseko 
dofinansowanie, wyłoni w przetargu wykonawcę i wybudu-
je w I etapie około 150 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Obecnie trwa procedura wyłonienia projektantów w celu 
wykonania pełnej dokumentacji, w tym badań gruntowych 
i uzyskania stosownych zgód od instytucji. 

Patrycja Jas

W ramach wyodrębnionych z budżetu gminy środków Fun-
duszu Sołeckiego sołectwa zdecydowały na zebraniach wiej-
skich o ich przeznaczeniu. Mieszkańcy w ubiegłym roku dość 
szczegółowo określili potrzeby w swoich sołectwach. Część 
planowanych działań już została zakończona. 

W miejscowości Czałczyn dokończono kolejny etap remontu 
w świetlicy wiejskiej, wymieniono czworo drzwi z ościeżnicami, 
zamontowano 2 sztuki kompletnych muszli WC, wykonano wy-
lewkę betonową, skuto starą i ułożono nową glazurę, wyrówna-
no ściany płytami K-G, pomalowano, położono tynk żywiczny 
na lamperii, wykonano podwieszany sufit wraz z dociepleniem 
stropu. remont kosztował 14648,25 zł.

Rolnicy z Ewelinowa postanowili zakupić maszynę rolniczą-
-wał ugniatający - za kwotę 10317,75 zł. Urządzenie dzięki 
swej specyfikacji technicznej, szerokości 2,70m i wysokości 1m, 
będzie skuteczne spełniać oczekiwania sołectwa.

Długo wyczekiwane przez ludność oświetlenie uliczne zo-
stało zamontowane w Krężołku, dodatkowo także wytyczono 
geodezyjnie drogę gminną. koszt tych działań to 8022,68 zł.

W Piotrowcu wymieniono 3 sztuki lamp oświetleniowych za 
kwotę 2000,00 zł. Ucieszyli się także rolnicy z Podewsia, którzy 
zakupili glebogryzarkę za kwotę 4920,00 zł.

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem 5 sztuk 
grzejników elektrycznych naściennych przeznaczonych do 
ogrzewania pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rud-
nikach to wydatek 12463,00 zł.

Realizacja Funduszu Sołeckiego 2016

Kolejna maszyna rolnicza tym razem została zakupiona przez 
Sarbice Pierwsze–wał ugniatający o parametrach 2,2m szero-
kości, 1m wysokości, dodatkowo posiada podwozie jezdne do 
szybszego przemieszczania się po terenie sołectwa; kwota za-
kupu to 13404,26 zł.

Sarbice Drugie zakupiły nieruchomość tj. budynek po byłej 
zlewni mleka wraz z działką. Mieszkańcy zaplanowali tam świe-
tlicę wiejską. Suma, jaką przeznaczono na ten cel, to kwota 
13551,23 zł.

Pozostałe działania w ramach funduszu sołeckiego już 
zostały podjęte i są w trakcie realizacji, a o ich efektach po-
informujemy w następnym wydaniu „Wieści Łopuszna”.

robert włodarczyk

posiada zabezpieczone w budżecie środki na realizację tego 
zadania w kwocie ponad 475 tysięcy złotych.

Przedmiotowy zakres prac w ciągu drogi powiatowej 
nr 0484T obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchnia asfaltowej na dł. ponad 4,1 km
- przebudowę istniejącego chodnika
- wybudowanie nowego chodnika na dł. blisko 1,5 km

Ponadto celem zwiększenia bezpieczeństwa zostanie upo-
rządkowane na drodze powiatowej odwodnienie wraz z wy-

budowaniem odcinka kanalizacji deszczowej, a także zostanie 
wykonane nowe oznakowanie poziome. 

Na dzień dzisiejszy został już także rozstrzygnięty przetarg 
na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Generalnym wyko-
nawcą będzie firma SkanSka S.a. z siedzibą ul. Gen. J. za-
jączka 9, 01-518 warszawa, która już zaczęła pierwsze 
prace przy przebudowie drogi. 

Patrycja Jas
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remont dróg tłuczniowo - żwirowych
W marcu 2016 roku rozpoczęto remont dróg gminnych na 

terenie Gminy Łopuszno. Od marca do czerwca wyremonto-
wano 27 km dróg tłuczniowo - żwirowych na odcinkach: 
Krężołek - 50 mb, Łopuszno, ul. Kasztanowa - 800 mb, Łopusz-
no, ul. Kasztanowa - Jasień - 900 mb, Antonielów - 2100 mb, 
Jasień - 330 mb, Łopuszno, ul. Górki Łopuszańskie - 1100 mb, 
Nowek - 1000 mb, Barycz - 500 mb, Gnieździska - Ruda Zającz-
kowska - 500 mb, Dobrzeszów - Podgóra - 500 mb, Łopuszno 
ul. Ludwików -Barycz - 600 mb, Łopuszno, ul. Górny Bór - 1050 
mb, Olszówka - 750 mb, Ewelinów - 350 mb, Michala Góra - 750 
mb, Nowek - 200 mb, Snochowice - 650 mb, Czałczyn -Krężo-
łek - 500 mb, Łopuszno ul. Imielnia - 1300 mb, Naramów - Ba-
rak - 400 mb, Naramów -  400 mb, Marianów - Cegielnia - 450 
mb, Łopuszno - 200 mb, Eustachów Duży - Grabownica - 1700 
mb, Eustachów Duży - Eustachów Mały - 800 mb, Eustachów 
Duży - Targowica - 1500 mb, Rudniki - Huta Jabłonowa - 1500 
mb, Sarbice Pierwsze - Sarbice Drugie - 1800 mb, Marianów 
100 mb, Jedle - Żabieniec - 1400 mb, Józefina -Zagórki - 700 
mb, Józefina - 2000 mb. 

Remont dróg wykonał Samorządowy zakład Gospodar-
ki komunalnej w Łopusznie z siedzibą w antonielowie.

remont przepustów w Czałczynie
W czerwcu został zakończony remont przepustów drogo-

wych w miejscowości Czałczyn przy drodze gminnej Czał-
czyn - krężołek. Remont obejmował wymianę kręgów beto-
nowych Ø 600. Prace wykonał Samorządowy zakład Gospo-
darki komunalnej w Łopusznie z siedzibą w antonielowie.

Rowy odprowadzające wodę z drogi wykopane
W kwietniu 2016 roku na zlecenie Pani Wójt zostały wykopa-

ne dwa rowy odprowadzające wodę z drogi gminnej w miej-
scowości Czartoszowy o długości 660 mb oraz w miejsco-
wości ewelinów o długości 280 mb. Ponadto w czerwcu 2016 
roku w Snochowicach (ul. Leśna) wykopano  rów przydrożny 
o łącznej długości 300 mb. Wykopane rowy poprawią stan na-
wierzchni dróg w Gminie Łopuszno.

wykaszanie poboczy przy drogach gminnych
Na terenie Gminy Łopuszno zostały zakończone prace 

związane z wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych. 
Prace przeprowadzono w każdym sołectwie na terenie Gmi-

ny Łopuszno, przez SzGk w Łopusznie. Łączna długość wy-
koszonych poboczy to 178 km. 

kolejne tablice informacyjne  
zamontowane w Gminie Łopuszno

Trwa kontynuacja montażu tablic informacyjnych w Gmi-
nie Łopuszno. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wykonano 
i  zamontowano 10 tablic informacyjnych z numerami pose-
sji w miejscowości: Grabownica szt. 2, Czartoszowy szt. 5, 
Józefina szt. 3 oraz 9 tablic z nazwami ulic miejscowości Ło-
puszno: ul. Żwirowa szt. 2, ul. Szkolna szt. 2, ul. Leśna szt. 
1, ul. Spacerowa szt. 2, ul. natalii Żurowskiej - machałowej 
szt.2. Koszt zakupionych tablic wyniósł 2 004,90 zł.

kontynuacja odwodnienia w Fanisławicach
W kwietniu 2016 roku Gmina Łopuszno wraz z powiatem 

kieleckim wykonała ii etap odwodnienia rowów przydroż-
nych przy drodze powiatowej Wierna Rzeka – Łopuszno na 
długości 270 mb. Prace polegały na wykopaniu rowu przy-
drożnego oraz na umocnieniu  dna rowu elementami betono-
wymi. Koszt prac wyniósł 40 000 zł z czego dofinansowanie 
ze Starostwa Powiatowego wynosiło 50% i 50 % z budżetu 
gminy Łopuszno. Prace wykonał Samorządowy zakład Go-
spodarki komunalnej z siedzibą w antonielowie.

Chodnik przy ośrodku zdrowia
W kwietniu 2016 roku przy ośrodku zdrowia w Łopusz-

nie wykonano 60 m2 chodnika. Zadanie to zrealizowane zo-
stało dzięki udzielonej dotacji z budżetu Gminy Łopuszno. 
Wysokość dotacji wyniosła 20 000 zł. Dzięki przeprowadzo-
nym pracom w znaczący sposób poprawiło się bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy, korzystających z pomocy medycz-
nej Ośrodka Zdrowia.

rów melioracyjny wyczyszczony
Dzięki udzielonej pomocy finansowej  przez Starostwo 

Powiatowe kielcach, Gmina Łopuszno otrzymała  dofinan-
sowanie na realizację zadania pn. konserwacja urządzeń 
wodnych szczegółowych. Za udzieloną dotację w wysokości 
5000 zł Gmina Łopuszno wyczyściła 1400 mb rowu meliora-
cyjnego w miejscowości olszówka. Prace polegały na mecha-
nicznym odmuleniu dna rowu, profilowaniu, wykaszaniu i od-
krzaczaniu skarp rowu. 

antoni Lesiak

Prace drogowe i melioracyjne

Na terenie Gminy Łopuszno działa Gminna Spółka Wod-
na w Łopusznie. Spółka realizuje utrzymanie urządzeń ze 
składek wnoszonych przez właścicieli nieruchomości obję-
tych działalnością spółki wodnej. w związku z planowany-
mi pracami polegającymi na czyszczeniu i konserwacji 
rowów melioracyjnych w sołectwach w bieżącym roku 
ponaglamy do wpłaty składki członkowskiej za korzy-
stanie z urządzeń melioracji szczegółowych. Brak wpłat 
uniemożliwia sfinansowanie przeprowadzonych niezbęd-

Informacja dla członków Gminnej Spółki Wodnej
nych prac melioracyjnych w sołectwach. Wpłaty za korzy-
stanie z urządzeń melioracyjnych można dokonać u sołty-
sa, jak również wpłacać bezpośrednio na konto spółki nr:  
BS 75 8499 0008 0006 6918 2000 0001. Przypominamy, iż 
regularne wpłaty należności za składki członkowskie po-
zwolą na planowanie Gminnej Spółce wodnej  dalszych 
prac w sołectwach.

z poważaniem 
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie
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Gmina Łopuszno przystąpiła do prac związanych 
z opracowaniem kolejnego - po Strategii rozwoju Gminy 
– dokumentu, jakim jest Gminny Program rewitalizacji. 

Dokument ten umożliwi efektywne pozyskiwanie środków 
unijnych na różne działania planowane do realizacji na tere-
nie naszej gminy w ramach „Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. 
Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do 
aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Re-
witalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wielo-
letni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, 
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, ini-
cjowany przez Radę Gminy w Łopusznie w celu wyprowadze-
nia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kry-
zysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej 
i stworzenie warunków do jego rozwoju. 

Gmina, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w kwietniu 
br. złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, zaś na początku lipca uzy-
skała  informację o jego akceptacji i przedłożeniu do dofinan-
sowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Technicz-

Rewitalizacja Łopuszna coraz bliżej
na. Gmina Łopuszno pozyskała na ten cel 27000,00 zł.  Po-
nadto Rada Gminy w Łopusznie 21 czerwca podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do jego opracowania.

Gmina Łopuszno obecnie jest w fazie rozstrzygania zapyta-
nia ofertowego na wykonanie Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Łopuszno na lata 2016-2023. 

W najbliższym czasie rozpocznie się kolejny etap, jakim 
będą konsultacje społeczne, wykonanie diagnozy i wyzna-
czenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, a następnie 
opracowanie dokumentu.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie 
z obowiązującym stanem prawnym, wytycznymi ministra in-
frastruktury i rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obo-
wiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na mery-
toryczną treść tego dokumentu.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców do włączenia się w fazę opracowywania Programu 
rewitalizacji Gminy Łopuszno na lata 2016-2023 i o bra-
nie czynnego udziału w jego tworzeniu.

Patrycja Jas

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest, od-
powiedzialny jest za jego utylizację. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 paź-
dziernika 2003 roku wszystkie wyroby zawierające azbest 
muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. wychodząc 
naprzeciw mieszkańcom, Gmina Łopuszno od 2013 r. re-
alizuje pomoc w utylizacji odpadów zawierających azbest 
(głównie są to pokrycia dachowe  tzw. eternit). na realiza-
cję niniejszego zadania rokrocznie od 2013 r. Gmina Ło-

Żeby pszczoły dały miód
Rozpoczęta akcja nasadzeń drzew miododajnych  w 2015 

r. trwa nadal. W 2016 r. Gmina Łopuszno także uzyskała 
dotacje od Powiatu kieleckiego na zakup drzew miodo-
dajnych w kwocie 4000 zł. Realizacja zadania ma pomóc w 
stworzeniu stref pozyskania pożytku dla pszczół, których rola 
w ogrodzie jest nieoceniona. Każdy może zadbać o los pszczo-
łowatych i stworzyć przyjazne dla nich miejsce, z pożytkiem 

dla siebie. Nie ma nic przyjemniejszego jak rozkoszowanie się 
smakiem owoców, które wyrosły we własnym ogrodzie. Za-
pach i cień lipy stworzy miejsce do odpoczynku w ogrodzie, 
z pożytkiem dla pszczół.

Sadzonki drzew do posadzenia na swoich posesjach na te-
renie Gminy Łopuszno zostaną przekazane sołtysom jesienią 
2016 r, kiedy będą przyjazne warunki.

iwona Janik

Usunięcie azbestu z terenu Gminy Łopuszno.
puszno stara się pozyskać środki finansowe z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Kielcach w wysokości 35 % kosztów kwalifikowanych za-
dania, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, w wysokości 50 % kosztów zadania.

Po stronie właściciela nieruchomości w przypadku niniej-
szego zadania pozostaje złożenie wniosku i podpisanie proto-
kołu odbioru azbestu.

iwona Janik

Gmina Łopuszno informuje, że realizacja zadania pn. „realizacja gminnego Programu Usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” w 2016 r. jest 
dotowane, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach w wysokości 35 % kosztów kwalifikowanych zadania, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
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Ostatni szansa regulacji wspólnot gruntowych 
W sołectwach naszej gminy jest wiele wspólnot grunto-

wych o nieuregulowanym stanie prawnym. Jest to duży pro-
blem dla ludzi, którzy użytkują grunty wspólnoty nie mając 
poniekąd do tego prawa.  Ustawodawca zgodnie z ustawą 
z dnia 23 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych, która została znowelizowana 01 stycznia 2016 
roku chce, aby potencjalne osoby, które uważają, że mają pra-
wo do wspólnoty gruntowej złożyły do Starostw Powiatowych 
odpowiednich do miejsca zamieszkania wniosek o  uznanie 
nieruchomości wspólnoty gruntowej oraz sporządzenie wy-
kazu uprawnionych, którzy mają prawo do gospodarowania 
nią, nie później niż do 31 grudnia 2016 roku.

Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej zgod-
nie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy są osoby, które posiadają gospo-
darstwo rolne (albo ich spadkobiercy), jeśli przez ostatni rok 
przed wejściem w życie ustawy z 1963 roku faktycznie korzy-
stały ze wspólnoty. 

Jeżeli osoby, które uważają, że są uprawnionymi do udziału 
we wspólnocie i chcą uporządkować stan prawny wspólnoty 
to punktem wyjścia jest ustalenie:
•	 które	nieruchomości	stanowią	wspólnotę	gruntową,
•	 sporządzenie	wykazu	uprawnionych	do	udziału,
•	 sporządzenie	wykazu	obszarów	gospodarstw	posiadanych	

przez uprawnionych, 
•	 sporządzenie	wykazu	wielkości	przysługujących	im	udziałów.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie pierwotnych udziałowców 
lub ich spadkobierców, istnieje możliwość uzyskania praw 
przez osoby, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprze-
rwalnie przez okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 
31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty.

klaudia Jachimczyk

Spotkanie Pani Wójt z mieszkańcami Fanisławic
11 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie Pani Wójt Ire-

ny Marcisz z mieszkańcami Fanisławic. Poruszono m.in. temat 
dotyczący wspólnot gruntowych. W gminie Łopuszno to wła-
śnie obręb Fanisławice posiada najwięcej nieuregulowanych 
wspólnot gruntowych, liczącą ponad  103 ha. Pani Wójt przed-
stawiła procedurę ich regulacji oraz odpowiedziała na pytania 
nurtujące mieszkańców. Oświadczyła również, że Urząd Gmin 
y w Łopusznie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecz-
ności  w w/w sprawie i zawsze służy pomocą przy sporządza-
niu wniosków, które należy złożyć do Starostwa Powiatowego 
w Kielcach. 

klaudia Jachimczyk

Rudniki – nareszcie mamy decyzję!
Kontynuując temat wspólnot gruntowych przykładem do 

naśladowania w tym temacie jest sprawa wspólnoty grunto-
wej w Rudnikach. Po długiej drodze administracyjnej naresz-
cie znalazła finał. Dnia 28 kwietnia 2016 roku została wyda-
na decyzja Starosty Kieleckiego w sprawie określenia wyka-
zu uprawnionych  do udziału we wspólnocie gruntowej wsi 
Rudniki.  Uprawnionych do udziału jest aż 26 osób , które po-
siadają gospodarstwa rolne. Sprawa Rudnik dowodzi, że liczy 
się zaangażowanie całej społeczności, aby dojść do wyzna-
czonego celu. Przed udziałowcami jednak kolejne zadania. Po 

otrzymaniu prawomocnej decyzji należy utworzyć spółkę do 
zarządzania wspólnotą  składającą się z wybranych udziałow-
ców (lub ich spadkobierców), uchwalenie statutu spółki oraz 
powołanie  składu zarządu, bowiem tylko uprawniony zarząd 
spółki, a nie pojedynczy udziałowcy mogą reprezentować ją 
na zewnątrz i podejmować decyzje. 

klaudia Jachimczyk

Nowa droga gminna 
Gmina Łopuszno otrzymała w drodze darowizny nieru-

chomość w celu realizacji planów związanych z gminną infra-
strukturą drogową Nowa droga łączy drogę wojewódzką - uli-
ca Włoszczowska z drogą gminną – ulica ks. A. Jankowskiego. 
Droga będzie odciążeniem zabudowy domów jednorodzin-
nych od głównych tras przebiegających przez Łopuszno. Bio-
rąc pod uwagę obecną ilość budynków, tempo pojawiania się 
nowej zabudowy i ruch, jaki występuje przy ulicy Włoszczow-
skiej niezbędnym czynnikiem do dalszego rozwoju tego ob-
rębu okazało się stworzenie nowych dróg. Komfort i bezpie-
czeństwo, jakie z tego tytułu odczują zarówno mieszkańcy jak 
i korzystający z dróg, wydaje się być bezcenny. W przyszłości 
Urząd Gminy w Łopusznie planuje przeprowadzić konsultacje 
społeczne dotyczące nadania nazwy nowo powstałej ulicy. 

klaudia Jachimczyk

Miejsca garażowe  
dla mieszkańców bloku przy ulicy Strażackiej

Po długoletnim sporze gruntowym nie ma ani śladu. Do-
szło do porozumienia w sprawie zamiany działek przy bloku 
przy ulicy Strażackiej. W dniu 08 lipca 2016 roku dokonano no-
tarialnej zamiany nieruchomości. Celem zamiany było zapew-
nienie gruntu pod usytuowanie garaży mieszkańcom bloku. 
Strona zamiany zyska działkę pod poszerzenie swojej działki. 
Obowiązek rozbiórki nieużytkowanego budynku hydroforni, 
który został nałożony na Gminę przez Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Kielcach przejęła strona, która 
otrzymała część działki na poszerzenie. Sprawa dowodzi, że 
warto rozmawiać. 

klaudia Jachimczyk

Świetlica wiejska w Czałczynie 
Jednym z wielu zadań, jakie Urząd Gminy w Łopusznie pod-

jął, było uregulowanie własności nieruchomości zabudowa-
nej w miejscowości Czałczyn. Dokładnie chodzi o budynek po 
dawnej zlewni mleka. Z biegiem lat zmieniał on swoją funk-
cję i przez obecne pokolenie mieszkańców Czałczyna kojarzo-
ny jest jako miejsce imitujące świetlicę wiejską. Odbywały się
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tam różnego rodzaju występy, zabawy czy choćby zebrania. 
Sprawa dotycząca własności gruntu na którym położony jest 
budynek toczy się już kilkanaście lat. Z uwagi na przydatność 
budynku dla mieszkańców sołectwa Czałczyn Urząd Gminy 
w Łopusznie podjął kroki mające na celu regulacje własno-
ści w/w nieruchomości. Po długoletnich staraniach Gmina Ło-
puszno jest właścicielem gruntu jak i budynku.

Gmina Łopuszno podjęła się także przeprowadzenia pierw-
szych najpilniejszych remontów. Końcem ubiegłego roku 
świetlica w Czałczynie została docieplona, zyskała także nową 
instalację centralnego ogrzewania. koszt prac remontowych 
w 2015r. wynosił blisko 49 tys. zł. W 2016r. w ramach fun-

duszu sołeckiego sołectwa Czałczyn Gmina Łopuszno prze-
prowadziła generalny remont w jednej z sal, która przezna-
czona jest dla mieszkańców. Sala ta zyskała nowe oświetlenie, 
odmalowano ściany i sufit. Aby obiekt w pełni mógł być wy-
korzystywany jako świetlica, z remontowanej sali zostały wy-
dzielone dwie przestronne łazienki. Dodatkowo zostały za-
montowane drzwi wewnętrzne. koszt wykonania remontu 
wyniósł w 2016r. 14.000,00 zł. Remont świetlicy w Czałczy-
nie wymaga jeszcze wielu nakładów finansowych. Mamy na-
dzieję, iż wkrótce cały obiekt będzie mógł być do dyspozycji 
mieszkańców. 

klaudia Jachimczyk
Patrycja Jas

05.07.2016r. uzyskaliśmy decyzję ustalającą warunki zabu-
dowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla 
inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i prze-
budowie budynków: administracyjno-biurowego, gospodar-
czego oraz garażowego – połączonej ze zmianą użytkowa-
nia na funkcje mieszkaniowo-socjalne wraz z niezbędnymi 
urządzeniami, na działkach nr 249/2 i 249/3 położonych przy 

Projekt zmiany przeznaczenia  
budynku byłej siedziby PUP w Łopusznie

ul. Włoszczowskiej w Łopusznie. Decyzja pozwala nam wystą-
pić z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przewi-
dywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 30 paź-
dziernika 2016 rok. Projekt budowlany zakłada adaptację 
w/w pomieszczeń na 7 mieszkań o powierzchni mieszkalnej 
w przedziale od 30 m² do 50 m².

robert włodarczyk

1 maja w niedzielę w parafii pod wezwaniem  św. Józefa 
Robotnika w Dobrzeszowie odbyła się uroczysta msza świę-
ta, po której został poświęcony wóz strażacki. Uroczystość 
zbiegła się z corocznym obchodem odpustu w parafii Do-
brzeszów.

Po ceremonii poświęcenia wozu strażackiego zaprosze-
ni goście, między innymi Wójt Gminy Łopuszno Irena Mar-
cisz, Sekretarz Gminy Małgorzata Barcicka, Radny Powiatu 
Krzysztof Soboń, Radny Sejmiku Tomasz Zbróg, Radni Gmi-
ny Łopuszno, sołtysi, strażacy, orkiestra, mieszkańcy zostali 
zaproszeni na uroczyste przekazanie wozu strażackiego na 
plac przed Szkołą Podstawową w Dobrzeszowie. Nie zabra-
kło gratulacji, podziękowań, kwiatów, a także symboliczne-
go szampana.

robert włodarczyk

Przekazanie wozu strażackiego dla OSP Dobrzeszów

Blask nowej kapliczki
Zakończono prace związane z budową kapliczki przy 

ul.  Kieleckiej i Górki Łopuszańskie, które rozpoczęły się 
w czerwcu ubiegłego roku. 

dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pani wójt ireny 
marcisz oraz ks. dziekana ireneusza Jakusika i pozosta-
łych członków Społecznego komitetu remontu kapliczki 
oraz pomocy mieszkańców gminy Łopuszno, możemy cieszyć 
się blaskiem nowo powstałej budowli.

Społeczny komitet remontu kapliczki w składzie: 
ks. dziekan ireneusz Jakusik, wójt Gminy Łopuszno-ire-
na marcisz, przewodnicząca rady Gminy-zdzisława zim-

na, radna rady Gminy-Barbara Fras, sołtys Sołectwa Ło-
puszno-aleksander mróz, przedsiębiorca „aBC-dom” Pa-
weł wnuk, po dokładnych oględzinach podjęli decyzję o roz-
biórce i wybudowaniu w tym samym miejscu nowego budyn-
ku z zachowaniem kubatury oraz dotychczasowego wyglądu 
kapliczki.
dzięki zbiórce pieniędzy, którą przeprowadzili pani Bar-
bara Fras i pan aleksander mróz oraz datkom zebranym 
27.09.2015 przed kościołem, nastąpił znaczny postęp w do-
tychczasowych pracach. Do wykonania większości robót bu-
dowlanych zaoferował swą pomoc pan  Sylwester mar-
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Wyremontują kaplicę w Grabownicy

kowicz, mieszkaniec Łopuszna. Czuwał nad każdym podję-
tym działaniem począwszy od fundamentów do prac wykoń-
czeniowych.  Piękne mury kapliczki to efekt jego ciężkiej 
pracy. Dużego wsparcia i pomocy przy pracach wykończe-
niowych, a także wokół kapliczki udzielił pan Jan krawczyń-
ski. Na każdym etapie uczestniczyli w  robotach budowlanych 
aleksander mróz, Jan Fras, zdzisław iwański, Jan kraw-
czyński  oraz Wacław Mazur, Tadeusz Sobala, Adam Palacz, 
Piotr Palacz, Robert Palacz, Karol Soboń, Leszek  Stępień, Wie-
sław  Zimny, Włodzimierz Puto, Edmund Kałuża, Mateusz Ka-
łuża, Piotr  Kałuża, Czesław  Chruściak, Józef Kwiatkowski, Wik-
tor  Kłak, Marek Sobala, Zbigniew Bańbura

Znaczna ilość materiałów została przekazana nieodpłatnie 
przez mieszkańców oraz przedsiębiorców, pozostałe mate-
riały zostały zakupione po większych upustach cenowych w 
sklepie Pawła Wnuka i Leszka Macandra, był to także wkład rze-
czowy w realizację tego przedsięwzięcia. Projekt nowej kaplicz-
ki przygotował pan Marcin Świerczewski. W organizacji prac 
przy budowie kapliczki pomogli pracownicy z Urzędu Gminy 
Łopuszno- Sekretarz Gminy pani Małgorzata Barcicka, pani Ewa 
Sztandera, pan Zenon Głowala, pan Antoni Lesiak.

w pracach przy budowie kapliczki pomagali również: 
Leszek i Maria Stępień - (energia elektryczna na czas budo-
wy), Adam Palacz -(woda wykorzystana na potrzeby prac bu-
dowlanych), Witold Ptak-(piasek), Tomasz Robak -(żwir), Kazi-
mierz Sochacki -(wykonanie oświetlenia wewnętrznego i ze-
wnętrznego kapliczki), firma Jansmar z Grzymałkowa-(przy-
łącze elektryczne), Dorota Zasada-(podbitka materiał), Grze-
gorz Piotrowski -(więźba dachowa), Aleksander Kozak, Leszek  
Macander -(drut zbrojeniowy), Renata Popczyk-(art. budowla-
ne), Tadeusz Stępień, Grzegorz  Stępień, Dariusz Jarząb -(wy-
konanie więźby), Jan Dzwonek, Arkadiusz Czerwiński, Rafał 
Ptak, Zbigniew  Kałuża, Grzegorz Ciszek -(pokrycie dachowe), 
Jan i  Barbara Fras, Marianna Fras -(zakup drzwi), Tomasz Jas 
-(okna), Katarzyna, Marcin  Szymkiewicz –(obrus), Krzysztof, 
Magdalena Zimny -(chodnik), Agnieszka Świerczewska - (de-

koracje), Zbigniew Zimecki -(kostka brukowa), Robert Doma-
gała, Marcin Mróz, Grzegorz Mróz -(ułożenie kostki brukowej), 
Włodzimierz Puto -(ołtarz), Władysław Janus -(stół), Tadeusz 
Wojda,  Krzysztof Mędrecki, Henryk Nyga -(wykonanie szalun-
ków betonowanie).  Nie zapominamy również o sponsorach, 
których pomoc umożliwiła realizację zadania: Bank Spółdziel-
czy Łopuszno, Agnieszka i Piotr Palacz oraz każdy, kto dosta-
wił cegiełkę na zbożny cel.

Wszystkie sprawy finansowe dotyczące prac przy kapliczce, 
rozliczanie wydatków skrupulatnie prowadził sołtys alek-
sander mróz. nad całokształtem i wszystkimi sprawami 
organizacyjnymi czuwała pani radna rady Gminy Łopusz-
no Barbara Fras.

Znalazło się grono ludzi dobrej woli, dzięki którym kaplicz-
ka przy ulicy Kieleckiej wpisana na stałe w krajobraz Łopusz-
na, będzie mogła jeszcze przez kolejne dziesięciolecia przy-
pominać nam o naszych tradycjach chrześcijańskich. 

Uroczyste poświęcenie kapliczki odbędzie się 15 sierp-
nia bieżącego roku, będzie to też czas na podsumowanie i po-
dziękowania dla wszystkich zaangażowanych w jej odbudowę.

robert włodarczyk 

W dniu 5 kwietnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotka-
nie komitetu remontu i modernizacji kaplicy w Grabownicy. 

Kaplica służy potrzebom mieszkańców okolicznych sołectw 
i dlatego sołtysi z miejscowości Grabownica, Czartoszowy 

i Marianów zaangażowali się w ten projekt. Członkowie po-
wstałego komitetu spotkali się z Panią Wójt Ireną Marcisz 
w Urzędzie Gminy Łopuszno. Przedstawili swoje plany, któ-
re Pani Wójt zaakceptowała i zadeklarowała swoją pomoc.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 28 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej w Grabownicy komitet wraz z Panią Wójt przed-
stawili mieszkańcom pomysł przebudowy kaplicy. Przyby-
li na spotkanie mieszkańcy poparli inicjatywę i deklarowa-
li swój udział w przedsięwzięciu. Prowadzono również roz-
mowy z właścicielką gruntu, na którym planowane są pra-
ce, celem przekazania go pod potrzeby parafii.

Ustalono harmonogram prac koniecznych do podjęcia 
inwestycji, w tym wykonanie wstępnego projektu, który 
zostanie przedstawiony mieszkańcom do zaakceptowania 
na najbliższym spotkaniu.

robert włodarczyk
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Wiosną bieżącego roku mieszkańcy części południowej An-
tonielowa wykonali remont istniejącej przydrożnej figur-
ki sakralnej. Fundatorem dotychczasowej był śp. Antoni Du-
dziński. Czas zrobił swoje, dlatego konieczny był remont.

Mieszkańcy tej części wsi zgodnie postanowili ją odnowić. 
Środki finansowe pozyskali z dobrowolnych wpłat własnych. 
wszystkie prace wykonane zostały społecznie. Koordy-
natorem całego przedsięwzięcia był p. Wiesław Gładzik. Pra-
ce murarskie w całości wykonał p. Mariusz Barański. Pomagali 
mu: Leszek Ginter, Artur Ginter i Adam Krzysztofik. Figurkę do 
kapliczki zakupili państwo Małgorzata i Stanisław Fic. Także 
inni włączyli się aktywnie do prac przy remoncie. Odkrzaczo-
no teren, usunięto stare drzewa, zniwelowano teren wokół. 

8 maja odbyło się uroczyste poświęcenie. Msza święta 
odprawiona przez ks. proboszcza Ireneusza Jakusika z oprawą 
muzyczną p. organisty Czesława Jedynaka zgromadziła wielu 
uczestników nie tylko z Antonielowa, ale także z okolicznych 
wsi. To było ważne wydarzenie w życiu wsi. Milczącym świad-
kiem uroczystości był rosnący obok przepiękny i wiekowy 
(200-250 lat) dąb, być może w przyszłości będzie nazywał się   
Antek, od imienia ostatniego właściciela posesji.

Kolejna odnowiona kapliczka w Antonielowie

Dziękujemy ks. Dziekanowi, Pani Wójt oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odnowienia 
kapliczki. Stojąca przy drodze wjazdowej do Antonielowa 
Południowego Matka Boża pod krzyżem wita wszystkich 
odwiedzających tę okolicę i zaprasza do odwiedzin.

zbigniew Bąk

17 kwietnia 2016 roku odbyły się w świetlicy wiejskiej w La-
socinie kolejne 4 warsztaty z cyklu „Twórcze weekendy dla 
umysłu i ciała”.

To kolejna już odsłona cyklu otwartych dla wszystkich spo-
tkań z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, medycyny, prawa 
czy polityki.

Temu wydarzeniu związanemu z historią naszej małej oj-
czyzny przyświecały słowa Stanisława Staszica: „obce rzeczy 
znać dobrze, własne obowiązek”.

Prelegentem pogadanki historyczno-regionalnej był Ma-
rian Wikiera. Historyk, regionalista, autor wielu publikacji o te-
matyce regionalnej dotyczących Końskich, Radoszyc czy in-
nych miejscowości pow. kieleckiego i koneckiego. 

Marian Wikiera przybliżył zebranym historię pałacu w Lasoci-
nie, kościoła w Łopusznie, wydarzeń wojennych z Antonielowa 
i Skałki. To w Lasocinie powstała Brygada Świętokrzyska NSZ, to 
tutaj również działał słynny partyzant Antoni Heda ps. „Szary”. 

IV Twórcze weekendy dla umysłu i ciała
Zebrani mogli obejrzeć przygotowane z ogromna dokładno-
ścią drzewo genealogiczne rodziny Niemojewskich, dawnych 
właścicieli pałacu w Lasocinie. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się również wystawa książek historycznych z prywatnych 
zbiorów Mariana Wikiery oraz quiz historyczny, w którym na-
grodami były cenne publikacje książkowe ufundowane przez 
Prezesa Stowarzyszenia Skała Mariusza Brelskiego.

Piłkarze nożni z Lasocina będą reprezentować wojewódz-
two świętokrzyskie na Ogólnopolskich Zawodach Zrzeszeniach 
LZS, które odbędą się w sierpniu bieżącego roku w wojewódz-
twie wielkopolskim. Las Vegas....Las Palmas....Las…ocin.

Sukces Lasocina w 
zawodach LZS
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młodzież z Gimnazjum z zespołu Szkół im. Jana Pawła 
ii w Łopusznie oraz z Pałacu znalazła się w gronie uczest-
ników ogólnopolskiego konkursu Grantowego Polskiej 
Fundacji dzieci i młodzieży oraz Polsko-amerykańskiej 
Fundacji wolności.

Komisja Ekspertów Programu „Równać Szanse 2016 – Ogól-
nopolski Konkurs Grantowy” przyznała dotację w wysokości 
40 000 zł projektowi „Bo nam muzyka w sercach i duszy 
gra!”. Nagrodzony projekt został przygotowany pod kierow-
nictwem Mariusza Brelskiego  Prezesa Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym było przy-
gotowanie diagnozy środowiska lokalnego, drugim napisanie 
projektu. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 65 organiza-
cji. Wpłynęły 53 wnioski. Spośród nich Komisja Ekspertów wy-
brała 27 najlepszych projektów z całego kraju, w tym tylko je-
den z woj. świętokrzyskiego.  

o projekcie
Realizacja projektu odbywać się będzie przez  15 miesięcy: 

od września 2016 do listopada 2017. Uczestniczyć w nim będzie 
26 osób w wieku od 13 do 18 lat; 15 uczniów z Zespołu Szkół 

Projekt z Lasocina nagrodzony, czyli co im w duszy gra
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie oraz 11 uczniów z Gim-
nazjum w Łopusznie. Projekt realizowany będzie poza placów-
kami oświatowymi. Dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie udało się Stowarzy-
szeniu z Lasocina pozyskać salę na zajęcia. Dyrekcja ZSP nr 5 za-
oferowała natomiast bezpłatny dowóz uczestników. 

Tematem wiodącym projektu jest przygotowanie 
2  spektakli słowno-muzycznych połączonych z tańcem. 
Wybór tego tematu podyktowany był zainteresowaniami 
uczestników spotkań rekrutacyjnych, warsztatów i spotkań 
coachingowych prowadzonych przez koordynatora projektu 
Mariusza Brelskiego. w ramach projektu młodzież będzie 
rozwijać talenty artystyczne: pisać scenariusze, przygo-
towywać utwory muzyczne i choreografię, uczyć się tań-
ca, projektować i wykonywać kostiumy i scenografię, 
a także uczestniczyć w próbach artystów  z różnych teatrów 
muzycznych.  Wszystkie zadania w projekcie planować i reali-
zować będzie młodzież. Głównym efektem projektu ma być 
wzrost kompetencji społecznych i nauka radzenia sobie w do-
rosłym życiu.

mariusz Brelski

Na terenie leśnictwa Sojawa w oddziale nr 136j, w miej-
scu, gdzie podczas II wojny światowej znajdowała się gajówka 
znana jako gajówka „Konrada”, powstaje tablica pamiątkowa 
poświęcona partyzantom i mieszkańcom poległym podczas 
działań wojennych.

W latach 1943/1944 zginęli tu partyzanci, mieszkańcy są-
siednich wsi oraz gajowi. Koszty związane z wykonaniem 

Będzie tablica pamiątkowa przy gajówce „Konrada”
tego miejsca pamięci pokryte będą z budżetu Gmi-
ny Łopuszno.

Uroczysta msza święta połączona z poświęce-
niem tablicy pamiątkowej odbędzie się 21 sierpnia 
2016 r.

robert włodarczyk

15 czerwca 2016 roku w godzinach 
południowych, wraz ze swym sekreta-
rzem księdzem dr. Mariuszem Rakiem, 
przyjechał do Łopuszna Biskup Kielecki 
Jan Piotrowski. Jego wizyta podyktowa-
na była chęcią poznania mieszkańców 
ziemi łopuszańskiej, z ich historią i  co-
dziennością. 

Spotkanie miało dość luźny charak-
ter w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wy-
poczynkowym w Łopusznie. Słowa po-
witania w imieniu mieszkańców Gminy 
Łopuszno wypowiedziała Pani Barba-
ra Kozieł z Wielebnowa, wyrażając głę-
boką radość i wdzięczność z przybycia 
Księdza Biskupa. Potem głos zabrali go-
spodarze tego wydarzenia, najpierw 
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Mar-
cisz, później Ksiądz Dziekan Ireneusz 
Jakusik, proboszcz parafii w Łopusznie. 
Księdzu Biskupowi przedstawiona zo-

Biskup Kielecki na spotkaniu z seniorami
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stała charakterystyka i specyfika naszej gminy i parafii. W spo-
tkaniu uczestniczyli lokalni seniorzy, dyrektorzy szkół i ośrod-
ków, przedstawiciele wszystkich sołectw naszej gminy i inni 
zaproszeni goście. Na uwagę zasługuje też obecność Pani Te-
resy Cieślickiej pochodzącej z Józefiny, a mieszkającej na stałe 
w Kanadzie.

W atmosferze pełnej życzliwości wspólnie opowiadano 
historie miejsc zroszonych krwią, a także bohaterstwo tutej-
szych mieszkańców w czasie wojny. W finałowej części spotka-
nia z inicjatywy Pani Wandy Nowak miał miejsce występ Filipa 
Pniewskiego, który zaśpiewał piosenkę „Jestem ukochanym 
dzieckiem Boga”. Bez większego pośpiechu Ksiądz Biskup 
osobiście podszedł w geście pożegnania do uczestników tego 
wydarzenia i indywidualnie z każdym wymienił kilka słów. Po 
czym udał się w dalszą drogę pełnić swe pasterskie obowiązki.

ks. adam nowak

Światowe Dni Młodzieży
W dniach 19 – 24 lipca nasza parafia, w ramach etapu diece-

zjalnego Światowych Dni Młodzieży, gościć będzie ponad 20 
pielgrzymów z Kenii. 

Światowe Dni Młodzieży zostały zapoczątkowane przez 
papieża Jana Pawła II, który 22 kwietnia 1984r. wręczył 
młodzieży drewniany krzyż, aby ta poniosła go w świat jako 
symbol Odkupienia i ich wiary. Dwa lata później w Rzymie 
odbyło się pierwsze spotkanie młodych. W tym roku  spotka-
nie papieża z młodzieżą odbędzie się w Krakowie.  31. ŚDM 
organizowane są po raz drugi  w Polsce – w 1991 r. Jan Pa-
weł II spotkał się z młodymi w Częstochowie. Wydarzenia Cen-
tralne poprzedzać będzie wspomniany wcześniej etap diece-
zjalny. Goście, którzy przybędą do Łopuszna, nocować będą 
u rodzin z naszej parafii i okolic. Ma to na celu przybliżenie 
polskiej kultury oraz budowanie więzi. Młodzież parafii  orga-
nizować będzie czas naszym gościom  w ciągu dnia. Szczegó-

łowy program będzie można zobaczyć na plakatach oraz na 
stronie internetowej parafii. W piątek, 22 lipca na Rynku w Ło-
pusznie odbędzie się Koncert Uwielbienia, na który serdecz-
nie zapraszamy wszystkich parafian. Będzie to niepowtarzal-
na okazja do wspólnego spędzenia czasu z naszymi gośćmi, 
którzy już w poniedziałek wyjadą do Krakowa na spotkanie 
z  papieżem Franciszkiem. Na Wydarzenia Centralne udadzą 
się też młodzi z naszej parafii, którzy od ponad roku przygoto-
wują się do tego wydarzenia zarówno pod względem ducho-
wym, jak i logistycznym. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 
oficjalnie rozpoczną się Ceremonią Otwarcia, której punktem 
kulminacyjnym będzie msza święta pod przewodnictwem 
biskupa kard. Stanisława Dziwisza, wieloletniego osobi-
stego sekretarza św. Jana Pawła II, a zakończą mszą świętą 
z udziałem papieża Franciszka. 

16 maja 2016 roku Łopuszno odwiedziło małżeństwo ze 
Stanów Zjednoczonych, z Waszyngtonu - Michael i Marian-
ne Bender. Powodem ich wizyty był nieżyjący już dziadek Jan 
Bentkowski. Michael i Marianne chcieli poznać okolice,  gdzie 
ich dziadek się urodził, dowiedzieć się,  skąd dokładnie pocho-
dził. Pierwszym punktem wizyty w Łopusznie było spotkanie 
z Panią Wójt Ireną Marcisz, która niezwykle ciepło i przyjaźnie 
przyjęła naszych zagranicznych gości. Michael, wnuczek Jana 
Bentkowskiego jest zafascynowany historią, tak więc wspól-
nie z panią Wójt, byłą nauczycielką historii, znaleźli wiele te-
matów do rozmowy.

 Z przyjemnego spotkania goście udali się na pyszny obiad 
do Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, a po-
tem przyszła pora na zwiedzanie. Michael i Mariane Bender 
mogli zobaczyć pałac Dobieckich, kościół, „Kościółek”, cmen-
tarz, Skałkę, ruiny zamku w Lasocinie, panoramę Łopuszna 
z Wielebnowa i Snochowic, Eustachów, który prawdopodob-

Amerykanie z wizytą w Łopusznie

nie był miejscem zamieszkania Jana Bentkowskiego. Na liście 
miejsc do zwiedzenia znalazły się również Chęciny. Oboje byli 
bardzo zadowoleni z wyprawy po naszej gminie, zachwyce-
ni krajobrazami, przyjaznymi ludźmi i możliwością poznania 
miejsc,  z którymi ich dziadek był związany.

anna adamiec
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Marzec zaczęliśmy dniem kobiet. Mali dżentelmeni nie za-
pomnieli o paniach pracujących w żłobku, Pani Dyrektor wrę-
czyli bukiet pięknych tulipanów. Drobne upominki otrzyma-
ły również wszystkie ciocie, a także najmłodsze kobietki. Mali 
mężczyźni wybrali się  również z życzeniami i kwiatami do 
Urzędu Gminy w Łopusznie, gdzie obdarowali Panią Wójt Ire-
nę Marcisz oraz wszystkie panie tam pracujące. W ramach po-
dziękowań chłopcy dostali słodkie całusy i cukierki. Niedługo 
potem powitaliśmy wiosnę. Aby tradycji stało się zadość, ma-
luchy utopiły wcześniej przygotowaną Marzannę. To było wy-
jątkowe wydarzenie dla najmłodszych, ponieważ brali w nim 
udział po raz pierwszy. 

Zorganizowaliśmy dzień rodziny, który stanie się naszym 
corocznym świętem. Swoją obecnością imprezę uświetniła Pani 
Wójt oraz rodzice wraz ze swoimi pociechami. Na rodziny czeka-
ła moc atrakcji. Pani Dyrektor Ewelina Bernat wraz z kadrą żłob-
ka przygotowała niespodziankę w postaci teatrzyku. Zaproszeni 
goście byli zachwyceni interpretacją «Rzepki» Juliana Tuwi-
ma. Następnie opiekunki przygotowały dla rodziców i dzieci za-
bawy i konkursy oraz pokaz dużych baniek mydlanych. Maluchy 
wręczyły rodzicom wcześniej przygotowane prezenty. Na naj-
młodszych czekały upominki z okazji ich święta. 

Dzięki codziennej pracy wkładanej w 
wychowanie i  edukację, dzieci mogą roz-
wijać swoje talenty nie tylko w  żłobku, ale 
również poza jego murami. Delegacja dzie-
ci miała zaszczyt uczestniczyć w spotka-
niu seniorów z terenu Gminy Łopuszno 
z księdzem Biskupem Janem Piotrow-
skim. Ich wykonanie piosenki „Tato” Arki 
Noego wzruszyło do łez obecnych gości.

Aby uatrakcyjnić pobyt maluchów 
w żłobku, gościliśmy m. in. Teatr Lalek MAG, 
gimnazjalistów z przedstawieniem, przed-
stawicieli zawodów: policjanta i strażaka 
oraz Zespół Muzyczny „Soli Deo”.

Oprócz  codziennej realizacji planu pra-
cy edukacyjno- wychowawczej, zapewnia-
my naszym najmłodszym szereg ciekawych 
aktywności. Nie zapominamy o spacerach, 

Żłobek Gminny w Łopusznie tętni życiem!
zajęciach plastycznych, rytmicznych i logopedycznych. Dzie-
ci w żłobku miały okazję zrobić swój pierwszy „naukowy” eks-
peryment, a także  uczestniczyć w upiększaniu terenu wokół 
placówki poprzez pomoc w sadzeniu kwiatów.

Uczymy również naszych najmłodszych wrażliwości oraz 
empatii. Wzięliśmy udział w akcji zbierania nakrętek dla chore-
go Kacperka. Dzięki zaangażowaniu pracowników i rodziców 
udało nam się zebrać aż 115 kg.

Dzięki naszym wspólnym staraniom żłobek cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem nie tylko w gminie, ale także 
poza nią. Odzwierciedleniem tego była liczba gości, którzy 
dopisali w dniu otwartym zorganizowanym w ostatnią sobo-
tę czerwca. Żłobek zrobił olbrzymie wrażenie na przybyłych 
rodzicach, którzy chętnie składali deklaracje. 

Obecnie mamy komplet 47 dzieci oraz listę rezerwową na 
nowy rok szkolny 2016/ 2017.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie ze statutem nabór pro-
wadzony jest przez cały rok.  

Zmotywowani sukcesem funkcjonowania żłobka, nie spo-
czywamy na laurach, tylko wyznaczamy sobie nowe cele.

ewelina Bernat

Urząd Gminy w Łopusznie podjął działania w sprawie utwo-
rzenia świetlicy wiejskiej w Sarbicach Drugich. Napotkaliśmy 
jednak problem dotyczący lokalizacji przedsięwzięcia, gdyż 
nie posiadaliśmy odpowiedniej nieruchomości, na której mo-
głaby powstać świetlica. Pojawił się pomysł nabycia działki 
od dawnej Spółdzielni Mleczarskiej „RADOSTOWA”, dzisiejsze-
go Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „RADOSTOWA”. Po-
mysł Pani wójt ireny marcisz oraz sołtysa wsi Pani elżbie-
ty karykowskiej szybko znalazł poparcie wśród radnych, jak 
i mieszkańców Sarbic Drugich. nieruchomość została naby-
ta ze wspólnych środków Urzędu Gminy i Funduszu Sołec-
kiego za kwotę, 21,5 tys. zł.

obecnie Gmina Łopuszno rozpoczęła remont budynku 
po byłej mleczarni. Najpilniejszą pracą budowlaną jest remont 
dachu. Będzie polegał na demontażu istniejącej papy termo-
zgrzewalnej i położeniu nowej. Dodatkowo stropodach zo-
stanie docieplony, aby zminimalizować straty ciepła. Ponad-
to w ramach istniejącego remontu zostaną wykonane obróbki 
blacharskie wokół całego budynku wraz z montażem nowego 
orynnowania. 

koszt remontu połaci dachowej na budynku w Sarbi-
cach drugich wynosi ponad 29,5 tys. zł. Termin zakończe-
nia tego zadania planowany jest na koniec sierpnia. 

klaudia Jachimczyk 
Patrycja Jas

Świetlica wiejska w Sarbicach Drugich
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24 czerwca 2016 roku odbyła się okresowa narada Wójta 
z sołtysami. Otwarcia dokonała Wójt Gminy Pani Irena Marcisz. 
Na wstępie obrad został wyświetlony film z realizacji budże-
tu gminy za 2015 rok. Przedstawiono najważniejsze inwe-
stycje w poszczególnych sołectwach. Pani Wójt wyraziła opi-
nię, iż tak dużo udało się zrobić w gminie dzięki wypracowy-
waniu jednomyślnego stanowiska rady Gminy oraz wzo-
rowej współpracy sołtysów z Urzędem Gminy. Następnie 
Pani Wójt omówiła inwestycje planowane do realizacji w 2016 
roku, w tym jako najważniejsze podała remonty dróg przy do-
finansowaniu ze środków z PROW oraz przystąpienie gminy 
do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W kolejnym punkcie narady p. Patrycja Jas przedstawiła in-
formacje na temat realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku. 
Poinformowała, w których sołectwach fundusz jest już zre-
alizowany. Wymieniła również sołectwa, w których realizacja 
funduszu napotkała na utrudnienia. Zaznaczyła, że w kilku 
przypadkach na zebraniach wiejskich podjęto decyzje o zmia-
nie przeznaczenia funduszu.

W sprawach różnych sołtysi zgłaszali, które drogi, ich zda-
niem, najbardziej potrzebujące szybkiego remontu. Pan Wie-

Narada Wójta z sołtysami

sław Gałka wyjaśnił kwestie pozyskiwania środków na dofi-
nansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a p. Klau-
dia Jachimczyk przekazała informacje na temat procedury 
uregulowania wspólnot gruntowych.

e.Sz.

12 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusz-
nie odbyło się spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorca-
mi z  terenu gminy Łopuszno. Inicjatorem spotkania był Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach, Urząd Marszałkowski oraz Wójt Gminy Łopuszno.  

Spotkanie dotyczyło możliwości ubiegania się o środki za-
równo unijne, jak i krajowe którymi dysponuje WFOŚiGW w 
Kielcach.

Spotkanie rozpoczął Pan Marek Gos, który serdecznie po-
dziękował przybyłym za przybycie i uczestnictwo. Zastępca 
prezesa WFOŚiGW pokrótce nawiązał do celu spotkania i za-
chęcił do aplikowania o środki zewnętrzne, a także zachęcał 
do skorzystania z usług swoich doradców, aby wspólnie wyko-
rzystać szansę jaką daje nam Unia Europejska i środki krajowe.

Chrońmy środowisko – sięgajmy po dotacje
Na spotka-

niu przedstawiciel  
Głównego Punktu 
Informacji o Fundu-
szach Europejskich 
zaznajomił przyby-
łych z najbliższymi 
naborami i zapropo-
nował doradztwo w 
aplikowaniu o środ-
ki zewnętrzne.

Pani Justyna Po-
dyma – Mesek omó-
wiła program dla 
osób fizycznych, 
program dla przed-
siębiorców oraz pro-
gram zakupu i mon-
tażu przydomo-
wych oczyszczalni 
ścieków. Więcej in-
formacji o progra-
mach znajduje się w zakładce WFOŚiGW oraz na stronie www.
lopuszno.pl.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania 
z usług doradców Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Urzędu Marszał-
kowskiego.

Patrycja Jas
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie pozyskała w ra-
mach projektu  ,,Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” do-
tację w wysokości blisko 22 tys. zł   na promocję dziedzictwa 
kulturowego powiatu kieleckiego poprzez organizację  wyda-
rzeń historycznych na terenie gminy Łopuszno. Jego celem jest 
zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych między  Pol-
ską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej. Zało-
żeniem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców re-
gionu, wzrost aktywności, upowszechnienie wiedzy i popula-
ryzacja walorów naszego regionu. W ramach całego zadania 
Biblioteka zorganizowała już w Skałce Polskiej uroczystość pa-
triotyczną upamiętniającą pacyfikację wsi podczas II wojny św. 

Kolejnym jakże ważnym wydarzeniem będzie rekonstruk-
cja historyczna pn. „Śladami Hubala”, która odbędzie się 
24 lipca o godz. 1700  podczas impresji Łopuszańskich. 
Rekonstrukcja historyczna będzie miała na celu odtworze-
nie przebiegu batalii z przeszłości. Celem takiego widowiska 
będzie krzewienie historii poprzez pokazanie na żywo replik 

Dotacja dla biblioteki
sprzętu, ubioru, taktyk, ko-
mend stosowanych podczas 
działań wojennych.

Już teraz serdecznie za-
praszamy wszystkich miesz-
kańców gminy Łopuszno i powiatu kieleckiego, a  także 
miłośników historii do udziału w tym wydarzeniu, pod-
czas którego wszyscy będą mogli zaznajomić się z jed-
nym z epizodów ii wojny św. i poznać piękno naszego re-
gionu świętokrzyskiego.

W ramach projektu dokonano również zakupu nagłośnie-
nia estradowego, a także zaplanowano organizację uroczy-
stości patriotycznych w miejscowościach: ewelinów, Fanisła-
wice oraz w Sarbicach.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 

Patrycja Jas 
marcin kramarczuk

Populacja zwierzyny 
drobnej, w tym kuropa-
twy, na terenie wojewódz-
twa świętokrzyskiego ule-
ga stopniowej degradacji. 
Jako główne przyczyny ta-
kiego stanu podaje się nie-
odwracalne zmiany w śro-
dowisku, w którym żyją te 
zwierzęta. Kuropatwom za-
grażają zarówno rozwój rol-
nictwa wielkoobszarowe-
go, jak i drapieżniki. 

Szansą na jej odbudowę 
było podjęcie działań w tej 
sprawie przez miejscowe 
koło łowieckie. 30 czerw-
ca 2016r. dzięki inicjatywie 
myśliwych Koła Łowieckie-
go „ŻURAW” w Lasocinie na 
terenie gminy Łopuszno, Krasocin, Słupia Konecka wypusz-
czono 400 sztuk dorosłych kuropatw.

Zarząd Koła Łowieckiego „ŻURAW” w Lasocinie złożył 
wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach działania na rzecz 
powstrzymania spadku liczebności populacji i odbudowy po-

Zasiedlenie kuropatw na terenie gminy Łopuszno, 
Krasocin, Słupia Konecka

pulacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków zwie-
rząt, dzięki czemu Koło Łowieckie otrzymało dofinansowanie 
na zakup 400 sztuk kuropatw.

Wniosek pod nazwą: zakup kuropatwy i zasiedlenie 
w obwodzie nr 52 w gminach Łopuszno, krasocin, Słupia 
konecka został zrealizowany na wartość 19.960,00 zł brutto, 
z czego 80% stanowi dofinansowanie WFOŚiGW w Kielcach, 
pozostała część to środki własne Koła Łowieckiego „ŻURAW” 
w Lasocinie.

z myśliwskim pozdrowieniem 
„darz Bór” 

zarząd koła
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1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci. Realizacją ustawy w Gminie 
Łopuszno zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Świadczenie wychowawcze przysługuje na częściowe 
pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. 
Przysługuje ono w wysokości 500 zł miesięcznie do dnia ukoń-
czenia przez dziecko 18 roku życia.

Dotychczas  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łopusznie wpłynęło 768 wniosków o przyznanie świadcze-
nia wychowawczego (95 % w formie papierowej oraz 5% dro-
gą elektroniczną), które rozpatrywane są według daty wpły-
wu. Najpierw pracownik sprawdza m.in., czy wniosek zawiera 
wszystkie dane oraz czy wszystkie rubryki zostały prawidłowo 
wypełnione. Poprawne wypełnienie wniosku jest konieczne, 
aby został on przekazany do dalszej weryfikacji. Kolejnym eta-
pem rozpatrywania wniosku jest jego weryfikacja. Ze wzglę-
du na to, że wnioski wpływają bez żadnych załączników, to 
pracownicy muszą sprawdzić wiarygodność danych zawar-
tych we wniosku. Wnioski są sprawdzane w Centralnej Bazie 
Beneficjentów prowadzonej w ramach projektu „Emp@tia” 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Realizacja Programu 500 PLUS w Gminie Łopuszno
Zdarzają się trudności techniczne i problemy z działaniem 

systemu, które mogą opóźniać załatwienie sprawy. Uwagi są 
zgłaszane na bieżąco do operatora systemu. Również w przy-
padku osób składających wniosek na pierwsze dziecko (co jest 
uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego), pracow-
nicy samodzielnie muszą pozyskać dane dotyczące sytuacji 
materialnej rodziny. Kierują zapytania do Urzędów Skarbo-
wych i do ZUS, co też ma wpływ na długość postępowania. Po 
pozytywnej weryfikacji można przystąpić do wprowadzenia 
wniosku do specjalnego programu i przygotowania decyzji, 
a następnie tworzenia list wypłat. 

Do 01 lipca 2016r. wydano 646 decyzji  przyznających 
świadczenie wychowawcze, co stanowi 85% realizacji zło-
żonych wniosków. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 
1,5  mln zł. Rodzina-rekordzista otrzymuje jednorazowo kwo-
tę 2500 zł miesięcznie na pięcioro dzieci.

Realizacja Programu w gminie Łopuszno przebiega bez za-
kłóceń.

Pracownicy GOPS-u dokładają wszelkich starań, aby 
wszystkie wnioski zostały sprawdzone w jak najkrótszym cza-
sie, by wszyscy uprawnieni mogli otrzymać świadczenia.

małgorzata Bugno

Przekazywanie treści patriotycznych jest naszym wspól-
nym obowiązkiem. Patriotyzm wyraża się przywiązaniem do 
Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla lu-
dzi, jak i również naszą postawą na co dzień. 

Gminna Biblioteka Publiczna jest współorganizatorem uro-
czystości o charakterze patriotycznym w naszej gminie.

W  niedzielę 17 kwietnia w parafii świętego Józefa ro-
botnika w dobrzeszowie   uczciliśmy pamięć ofiar ii wojny 
światowej. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, któ-
rą celebrował ksiądz Jarosław Strojny. Mówił on do zebranych, 
aby pamiętali o historii i o wartościach, jakie mieli Ci, którzy 
walczyli i oddali życie za wolną Polskę.

Dobrzeszów, Nowek, Skałka Polska  
Obchody uroczystości patriotycznych

Po mszy świętej dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzeszo-
wa i Sarbic przedstawiły część artystyczną, zaśpiewały pieśni 
patriotyczne i recytowały wiersze. Następnie zebrani udali się 
do Nowka , gdzie delegacje złożyły wieńce przy grobie Józefa 
Garusa, który poległ w pierwszych dniach II wojny światowej.

23 kwietnia w miejscowości naramów odbyły się uro-
czystości patriotyczne, mające na celu upamiętnienie 
73. rocznicy pacyfikacji wsi. W czasie II wojny światowej 27 
kwietnia 1943 roku   niemieckie wojska  przeprowadziły ak-
cję represyjną wobec ludności cywilnej Naramowa. W okrut-
ny i bestialski sposób zginęły wówczas 24 osoby, których pa-
mięć uczciliśmy poprzez uroczystą mszę prowadzoną przez 

księdza proboszcza Ireneusza Wiktorowicza z parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętej Te-
kli w Mninie. W ramach obchodów został odczytany 
apel poległych, a salwę honorową wykonali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Wólce. Panie z koła Go-
spodyń Wiejskich w Lasocinie oraz Wielopokolenio-
wy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej zapre-
zentowali okolicznościowy program artystyczny.

14 maja obchodziliśmy 73. rocznicę  pacyfika-
cji wsi Skałka Polska. Uroczystą mszę św. przy ta-
blicy upamiętniającej cierpienie i męczeńską śmierć 
93 mieszkańców wsi Skałka odprawił ksiądz Ireneusz 
Wiktorowicz . Po nabożeństwie odczytano apel po-
ległych. Następnie Stowarzyszenie rekonstrukcji  
Historycznych  ,,Jodła” z panem  dionizym  kraw-
czyńskim  oddało salwę honorową.
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Przybyłe delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze na po-
mniku upamiętniającym ofiary pacyfikacji. 

Działania  oddziałów niemieckich w Naramowie oraz Skał-
ce Polskiej były całkowicie wbrew międzynarodowym regu-
lacjom prawnym dotyczącym postępowania z ludnością cy-
wilną w czasie wojny i okupacji. Te  akcje pacyfikacyjne były 
skierowane przeciwko ludności cywilnej obszaru okupowane-
go i stanowiły nieuzasadnione represje. Bezwzględne zabija-
nie ludzi, w tym kobiet i dzieci, palenie zabudowań świadczy 
jednoznacznie o zamiarze wyniszczenia społeczności lokalnej 
z uwagi na ich przynależność  narodowościową. 

Pamięć o zamordowanych  jest naszym obowiązkiem, 
bo jest częścią pamięci naszej małej ojczyzny, służy  
budowaniu więzi wspólnotowych i kształtuje nasz obowią-
zek narodowy. Te obchody są niezwykle ważnymi wydarze-
niami ze względów patriotycznych i historycznych dla nasze-

go regionu, dlatego celebrowane są każdego roku. Dziękuje-
my uczestnikom przybyłym na uroczystości: parlamentarzy-
stom, delegacjom składających się z przedstawicieli władz sa-
morządowych województwa,  powiatu kieleckiego,  władzom 
gminnym, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz pocztom 
sztandarowym, a także wszystkim, którzy brali udział w  ob-
chodach. 

marcin kramarczuk

kalendarium uroczystości  związanych z obchodami 
rocznic na terenie Gminy Łopuszno:

14.08.2016 - Pomnik ofiar, Ewelinów,
21.08.2016 -Pomnik ofiar, Fanisławice,
04.09.2016 - Pomnik ofiar, Łopuszno ( Kościółek),
02.10.2016 - Pomnik ofiar, Sarbice II,
11.11.2016 - Święto Niepodległości Polski, Łopuszno. 

04 maja 2016 
roku do Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej przybyły dzieci 
ze Szkoły Podsta-
wowej w Lasocinie 
i Grabownicy, aby 
obejrzeć przed-
stawienie w wy-
konaniu aktorów 
ze Studia małych 
Form Teatralnych 
art- re z krako-
wa pt. „kwiat pa-
proci”. Spektakl 
oparty był na mo-
tywach znane-
go utworu Józefa 
Ignacego Kraszew-
skiego pod tym sa-
mym tytułem.

Biblioteka najmłodszym
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17 czerwca  miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie VIII 
edycji konkursu literackiego organizowanego przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną. W roku bieżącym tematem konkur-
su były legendy i baśnie Łopuszna i okolic. Ideą konkursu było 
zebranie nieoblikowanych dotąd legend i baśni związanych 
z naszym regionem. 

Okolice Łopuszna to miejsca z bogatą historią i tradycjami, 
które zrodziły wiele wiarogodnych i mitycznych opowieści, 
czasami przekazywane ustnie w domach. 

Na konkurs wpłynęło 33 fascynujących legend na temat 
powstania wielu okolicznych miejscowości oraz ciekawe ba-
śnie związane z naszym regionem. Każda z prac musiała speł-
niać określone kryteria zawarte w regulaminie.  Pod uwagę 
brana była ciekawość tekstu  oraz oryginalne połączenie fak-
tów historycznych bądź geograficznych z fikcją literacką. 

Komisja konkursowa dokonała oceny prac i postanowiła 
przyznać nagrody i wyróżnienia: 

I  nagrodę przyznano dla kingi rowińskiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzeszowie za legendę ,,o górze dobrze-
szowskiej’’,

II nagrodę otrzymała Paulina Barwińska z Zespołu Szkół 
w  Łopusznie za legendę ,,o powstaniu Łopuszna’’,

III nagrodę przyznano annie Frączek z Zespołu Szkół 
w Gnieździskach  za ,, Legendę o Gnieździskach’’.

 Przyznano również nagrodę specjalną dla P. eleonory wer-
tki za ,,Bajki dla dzieci i dorosłych- Jak to drzewiej bywało’’.

 Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Żmijewska, Eliza Sypniewska, Klaudia Kałuża, Anna 

Michta, Tymoteusz Walczak, Wojciech Myszura, Natalia Kra-
marczuk, Julia Pniewska, Aleksandra Dudzińska, Magdalena 
Serafin, Laura Nowacka, Weronika  Strużyk .

Nagrody dla laureatów wręczyli - p. sekretarz Urzędu Gmi-
ny Małgorzata Barcicka oraz Zbój Madej, który swoją zabawą 
uświetnił dalszą część uroczystości. W czasie pełnego humoru 
występu przedstawił tradycje i legendy regionu świętokrzy-
skiego. Jednym ze znaków rozpoznawczych naszej małej oj-
czyzny są czarownice, dlatego ubrane w tradycyjne zapaski 
baby- jagi wykonały taniec czarownic. Natomiast chłopcy zo-
stali mianowani na młodego zbója. 

Gmina Łopuszno stanowi źródło wielu pięknych podań, nie 
zapominajmy o nich, są one częścią naszej kultury i tradycji. 

zuzanna woś
Zapraszamy do zapoznania  się z pracami laureatów.

Legenda o założeniu Łopuszna
Dawno, dawno temu istniała malownicza osada położona 

niedaleko Kielc. W okolicy mieszkało wiele znamienitych ro-
dów. Co kilka kilometrów wznosiły się dwory i pałace, a za-
mieszkujący tu ludzie byli dobrzy i życzliwi. Trudnili się rolnic-
twem, rzemiosłem, a także sztuką. Ich pracowitość, lojalność 
i otwartość ujmowały każdego przejeżdżającego.  Bogacze 
żyli w sąsiedztwie z biednymi, szanowali się wzajemnie. Lata 
upływały, dzieci rodziły się i dorastały, a starsi ludzie odcho-
dzili do wieczności.

Pewnego razu córka właściciela ziemskiego z Lasocina po-
ważnie zachorowała. Była ona śliczną i dobrą dziewczyną. Pa-
nienka drobnej budowy obudziła się pewnego dnia z dziw-
nymi wypryskami na twarzyczce. Jakaż była jej rozpacz, gdy 
przejrzała się w lustrze tutejszego jeziora. Jakże płakała, gdy 
ujrzała, jak bardzo jest oszpecona. Na całej twarzy pojawi-
ły się okropne wypryski. Cera o mlecznym odcieniu stała się

Świętokrzyskie legendą owiane
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nagle różowa, a miejscami czerwona. 
W  miejscach krost pojawiły się rany i 
strupy. Wyglądało to okropnie. 

- O, ja nieszczęśliwa! O, ja biedna! 
Na co mi majątek ojca? Na co te piękne 
suknie? Na co pałac? Miałam tak wiele. 
Teraz dopiero wiem, gdy to straciłam! 
Piękne szaty można kupić, urody za nic 
nie dostanę!- Lamentowało dziewczę. 

Dziedzic jeździł do medyków po ca-
łym kraju. Ze szczerego serca pragnął 
uleczyć swoje jedyne dziecko. Bał się 
nie tylko o urodę swojej jedynaczki, 
ale również o jej życie. Wszak nikt o po-
dobnej dolegliwości wcześniej nie sły-
szał i nikt nie umiał jej pomóc. Zdeter-
minowany ojciec wpadł na pewien po-
mysł. Widząc, że medycy nie są w sta-
nie w żaden sposób mu pomóc, zwró-
cił się do miejscowej ludności. 

- Wieśniacy nie mają dostępu do leków ani medyków, 
a dziewczyny jakie piękne- Myślał.- Może mają jakieś swoje ta-
jemne sposoby na utrzymanie zdrowia i urody. Zawsze byłem 
dla nich dobry i sprawiedliwy, niechże teraz oni mi pomogą. 
Wynagrodzę to sowicie.

Jak zdecydował, tak zrobił. Wystosował pismo do wieśnia-
ków, w którym opisał dolegliwości swojej córki oraz błagał o 
pomoc każdego, kto znałby sposób na jej uleczenie. Obiecał 
dozgonną wdzięczność i worek złota dla tego, który okaże się 
wybawicielem. 

Dni mijały, a stan dziedziczki nie poprawiał się. Było wręcz 
gorzej. Jednakże pewnego poranka zawitał na dwór młody 
chłopak. Przyniósł ze sobą koszyczek łopianu- rośliny, która 
rosła w okolicy, a okoliczne dziewki stosowały ją jako lek na 
wiele schorzeń. Polecił wprowadzić się do środka.

- Mam tu coś, co z pewnością pomoże- rzekł.- To jest łopian. 
Korzeń trzeba gotować kilka godzin i robić okłady na chore 
miejsca. Po paru dniach objawy choroby ustąpią. 

- A skąd to wiesz, młodzieńcze?- Zapytał dziedzic.- A jeśli 
jej zaszkodzi? 

W sobotę 28 maja 2016 roku w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie odbyły się uroczyste obchody Dnia Matki. 
Pomysłodawcą i organizatorem tego spotkania była Pani Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz, która również rozpoczęła im-
prezę i powitała gości. Po części artystycznej Wójt Gminy Ło-
puszno zaśpiewała utwór „Matko moja, ja wiem”. 

Wszystkie obecne Mamy były bardzo wzruszone. Kolejnym 
powodem do wzruszenia był gest uhonorowania Mam będą-
cych najstarszymi mieszkankami Gminy Łopuszno oraz Mam, 
które włożyły wiele wysiłku i trudu w wychowanie dzieci w ro-
dzinach wielodzietnych. Wszystkie, które podjęły się wycho-
wania ośmiorga i więcej dzieci oraz te powyżej 90 roku życia 
dostały listy gratulacyjne i upominki. Ponadto uhonorowa-

Uroczyste obchody Dnia Matki
ne zostały Matki, które poza wychowywaniem dzieci i prowa-
dzeniem domu od samego początku oddawały się swoim pa-
sjom. wręczone zostały dyplomy i nagrody w kategoriach: 
Matka Przedsiębiorcza, Matka Poetka, Matka Malarka, Matka 
Artystka Ludowa, Matka Rolnik, Matka Polityk. 

Wszystkim uhonorowanym Matkom odśpiewano 100 lat, 
każda Mama będąca na sali bez względu na wiek i liczbę dzie-
ci otrzymała kwiaty od Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie Krzysztofa Kumańskiego, współorganizatora 
oraz od sponsorów, a byli nimi:
Radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof Soboń,
Radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof Smolarczyk,
Adam Szymkiewicz Firma Ogólnobudowlana Sarbice,
Czesław Kolasa Prezes PSL w Gminie Łopuszno.

-Nie zaszkodzi, nie ma obawy, a pomóc pomoże. Co wam 
szkodzi spróbować? 

Dziedziczka robiła swoje maseczki z wywaru łopianowe-
go. Dni mijały, a jej buzia znowu stała się taka śliczna jak daw-
niej. Wracała radość życia, której od dawna we dworze nie było. 
Dziedzic polecił zwołać wieśniaków na wielki festyn z okazji 
powrotu do zdrowia swojej jedynej córki. Miał zamiar podaro-
wać wtedy młodzieńcowi złoto oraz nadać mu tytuł szlachecki. 
W ostatniej chwili jednak zauważył, że młodzi mają się ku sobie, 
jako nagroda za dobroć była więc ręka córki dziedzica. Wkrótce 
odbyło się więc huczne wesele, a wioska, z której pochodził ło-
pian, została nazwana Łopusznem i istnieje po dziś dzień. 

Co się stało z młodą parą? Wybudowali sobie pałac pośrod-
ku parku. Piękne to było miejsce. Pałacyk z wieżyczką, balko-
nami okazale prezentował się zarówno w lecie, jak i w zimie. 
Stoi on do dziś dzień i mieści się w nim Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych  nr 5. 

klaudia kałuża, 15 lat
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Nagrodę otrzymała także sama Pani Wójt. Dyrektor Krzysz-
tof Kumański postanowił wręczyć jej nagrodę w kategorii 
Mama Wójt.

Oprócz kwiatów, pysznego poczęstunku i przemiłej at-
mosfery na wszystkie Mamy czekała jeszcze jedna atrak-

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, których ro-
dziny powiększyły się w bieżącym roku, Pani Wójt Irena Marcisz 
zaprosiła ich na miłe spotkania do Urzędu Gminy Łopuszno.

Zaproszeni goście wraz z pociechami otrzymali skromne po-
darunki i serdeczne gratulacje, motywujące do utrzymania 
tendencji wzrostu demograficznego w Gminie Łopuszno.

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 maja, z zaproszenia sko-
rzystało 10 rodziców i 4 najmłodszych mieszkańców gminy.

Zapowiedź drugiego ze spotkań pojawiła się w trakcie ob-
chodów Gminnego Dnia Matki.

8 czerwca na zaproszenie odpowiedziało kolejnych 8 ro-
dziców i 3 najmłodszych mieszkańców gminy. Po zakończe-
niu spotkania z Panią Wójt panie udały się z wizytą do Żłob-
ka Gminnego w Łopusznie. Być może za kilka miesięcy same 
zdecydują się pozostawić swoje pociechy w naszej placówce.

robert włodarczyk

Upominki dla najmłodszych mieszkańców

cja, spektakl przygotowany przez Mariusza Słowińskiego 
„Violetta”.
Organizator: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz;
współorganizatorzy: Krzysztof Kumański Dyrektor ZS im. Jana 
Pawła II w Łopusznie, Gminny Ośrodek Kultury.

anna adamiec
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Dzieci z gminy Łopuszno obchodziły swoje święto 
w niedzielę 29 maja 2016 r. Wójt Gminy, Gminny Ośro-
dek Sportowo - Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łopusznie zorganizowali dla nich wiele atrak-
cji.  Uroczyste obchody  tego święta zaczęły się od 
serdecznych życzeń od Pani Wójt Ireny Marcisz. Po-
tem były kolorowe zjeżdżalnie, trampolina, basen z pi-
łeczkami,  dmuchańce, malowanie twarzy,  balonowe 
zoo.  wszystkie atrakcje były bezpłatne dzięki do-
finansowaniu z Gminnej komisji rozwiązywania 
Problemów alkoholowych w Łopusznie. Ponadto  
na płycie boiska odbywały się  różne zawody spor-
towo-rekreacyjne przygotowane przez  nauczycieli z 
Zespołu Szkół im. Jana  Pawła II. Dzieci mogły do woli 
biegać  i skakać pod okiem rodziców i organizatorów. 

Na scenie od godz. 15.00  trwały prezentacje szkół 
z terenu gminy Łopuszno. Nastąpiło także wręcze-
nie nagród dla uczestników konkursu recytator-
skiego poezji marii konopnickiej.  Dla najmłodszych 
dzieci pokazano spektakl lalkowy pt. „krzak na-
rmagii”, ale największą atrakcją był klaun Hary, któ-
ry na scenie bawił i zapraszał do różnych gier, zabaw 
i konkursów. Oczywiście nie obyło się bez  ogromnych  
baniek  mydlanych  w  wykonaniu  klauna. Ponadto dla 
miłośników przejażdżek konnych dzięki  uprzejmości 
pana Lecha obarzanka, wszyscy chętni mogli bez-
płatnie przejechać się bryczką. Dzięki sponsorom 
dzieci zostały obdarowane słodkościami.

Sławomir Stelmaszczyk  

Mnóstwo atrakcji dla dzieciaków w gminie Łopuszno

rok 2016 został ogłoszony rokiem 
Henryka Sienkiewicza. Wypada on do-
kładnie w 100 rocznicę śmierci autora. 
Z  tej racji 28 kwietnia2016 gościliśmy 
prawnuczkę sławnego pisarza panią 
annę dziewanowską. Pani Anna przed-
stawiła drzewo genealogiczne swojego 
rodu i opowiadała ciekawostki z życia no-
blisty. Wspominała o trudnościach i zo-
bowiązaniach wynikających z bycia pra-
wnuczką sławnego pisarza. Opowiedziała 
o majątku w Oblęgorku, w którym obec-
nie mieści się Muzeum Henryka Sienkie-
wicza. Majątek pisarz otrzymał w darze 
od narodu, ponieważ był pierwszym Po-
lakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla w 
dziedzinie literatury. Muzeum im. Henry-
ka Sienkiewicza ma największe w Polsce 
zbiory związane z pisarzem.

małgorzata Gawęda

Inauguracja Roku Sienkiewicza  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie
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KUltURa i oświata 

Harcerski sukces
16 kwietnia 2016 r.  w Wojewódzkim Domu Kul-

tury w Kielcach odbyły się Chorągwiane Spotka-
nia Artystyczne organizowane przez Chorągiew 
Kielecką ZHP oraz WDK. Reprezentantami naszej 
gminy byli: solistka Dominika Gorzelak oraz Ze-
spół Harcerski działający przy Zespole Szkół w  
Gnieździskach. Harcerze zaprezentowali dwa 
utwory: „Łematę” oraz „W listopadowym lesie”.  
Jury konkursu w kategorii Harcerskich Zespo-
łów Muzycznych nagrodziło 3 dH „wĘdrow-
CY” ii miejscem oraz przyznało dwie nomina-
cje do udziału w 43 międzynarodowym Har-
cerskim Festiwalu kultury Młodzieży Szkolnej 
kielce 2016 oraz do koncertu „Gospodarze 
– Gościom”. dominika Gorzelak wyśpiewała 
i miejsce w kategorii solistów dwiema piosen-
kami „Płacze moje serce” oraz „Ballada o nocy”.  
W dniach od 10 do 24 lipca będziemy mogli po-
dziwiać na scenach w różnych miejscach Kielc  
zarówno Dominikę jak i cały 12- osobowy ze-
spół harcerski. 

Pierwszy koncert „Gospodarze – Gościom”  
już 10 lipca o godz. 2000 na kieleckiej Kadzielni. 
Wstęp wolny. Link do strony z występem harce-
rzy https://www.youtube.com/watch?v=ZNzY-
RaBV2n4 .

relaksujące wycieczki 
Uczniowie bardzo chętnie korzystają z róż-

nych form relaksu, wypoczywali w tym roku na 
licznych wycieczkach. Klasy I – II ze szkoły pod-
stawowej bardzo przyjemnie i pracowicie spę-
dzili czas w muzeum garncarstwa. Klasy III – VI 
wędrowały po Pieninach, gimnazjaliści odwie-
dzili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i zwiedzili 
warszawską Starówkę.

Wybrane imprezy z życia Zespołu Szkół w Gnieździskach

Chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak 
obecnie wygląda sala w Gminnym Ośrodku 
Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie.  
Zmiany zaszły bardzo duże. Sala dzięki usunię-
ciu drewnianej podłogi i położeniu płytek oraz 
nowemu oświetleniu zyskała duży i przestron-
ny wygląd. 

Koszt przeprowadzonych prac remonto-
wych wyniósł 34 535 zł.

Zachęcamy Państwa do organizacji 
w GOSW wesel czy też różnych imprez okolicz-
nościowych.  

J. marszalik

Remont w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie 
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 „Radości życia rodzinnego  
są najpiękniejsze na świecie,  
a radość, jakiej rodzice doświadczają  
na widok swych dzieci, jest najświętsza”

Johann Heinrich Pestalozzi

Impreza środowiskowa w Gnieździskach odbyła się już po 
raz osiemnasty, więc jest już pełnoletnią i dojrzałą społecznie 
zabawą całej lokalnej społeczności. W tym roku spotkaliśmy 

Pełnoletnia impreza – Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom
się 19 czerwca, jak zawsze w doskonałych nastrojach, pełni 
energii i humoru do wspólnego spędzania czasu. Piknik odby-
wał się w miłej i życzliwej atmosferze i po raz kolejny potwier-
dził wielką potrzebę integrowania środowiska szkolnego i ro-
dzinnego dziecka. Celem imprezy środowiskowej była pro-
mocja dorobku artystycznego i kulturalnego dzieci i mło-
dzieży, wspólna integracja, pogłębienie więzi między miesz-
kańcami oraz dobra zabawa, dodatkowo wzmacniane były 
pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego.

ii edycja programu „Umiem pływać” 
w naszej szkole

W roku szkolnym 2015/2016 trzydziesto-
osobowa grupa dzieci z klas I – III szkoły pod-
stawowej, dzięki dofinansowaniu z mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 
marszałkowskiego województwa Święto-
krzyskiego, inicjatywie Pani ireny marcisz 
wójta Gminy Łopuszno oraz finansowemu 
wsparciu Urzędu Gminy w Łopusznie, mo-
gła po raz drugi realizować ogólnopolski 
projekt pod nazwą Umiem pływać. 

Tydzień Profilaktyki i Promocji zdrowia
VIII Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdro-

wia pod hasłem Zdrowie niejedno ma imię od-
bywał się w dniach  9 – 13 maja 2016 roku. 
Uroczyste podsumowanie nastąpiło 16 maja 
2016 roku. W ramach tego tygodnia odby-
wały się: gry i zabawy integracyjne, akcja pla-
katowa z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, 
„spotkanie z policjantem dla klas 0 – III szkoły podstawowej 
pod hasłem „Jestem bezpieczny”. rozśpiewana przerwa, zdro-
wa kawiarnia, akcja „Rodzice czytają dzieciom”, wywiadówka 
profilaktyczna: „Stop przemocy”, warsztaty profilaktyczne: dla 
klas V – VI „Zażywasz – przegrywasz!”, dla klasy I gimnazjum 
„Fałszywa wolność”, dla klasy II gimnazjum „Dziękuję – NIE bio-

rę!”. W podsumowaniu wzięli udział uczniowie szkoły, nauczy-
ciele i zaproszeni goście. Klasa III gimnazjum wystawiła profi-
laktyczne przedstawienie pod tytułem „Rycerskość”. Wszyscy 
częstowali się zdrowymi potrawami przygotowanymi przez 
rodzicielsko – uczniowskie zespoły. Tydzień Profilaktyki i Pro-
mocji Zdrowia wszystkim bardzo przypadł do gustu, bo każdy 
znalazł w nim coś dla siebie.

ewa dudek
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Wspólna zabawa poprzedzona została polową mszą świę-
tą, po czym wystąpiła pani dyrektor Małgorzata Trela i po-
witała wszystkich obecnych, ciepłe słowa do organizatorów 
i zgromadzonych gości skierowała również Pani Irena Marcisz 
Wójt Gminy Łopuszno.

Na wspaniałą atmosferę imprezy złożyło się kilka ele-
mentów. Klimat tworzyli licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Gnieździsk i okolicznych miejscowości, zaproszeni goście, 
sprzyjająca pogoda, ciekawe występy, wiele atrakcyjnych sto-
isk zakupowych i do zabaw na świeżym powietrzu. Organiza-
torzy zadbali o to, aby nikt się nie nudził. Swoje talenty i umie-
jętności zaprezentowały dzieci i młodzież naszej szkoły. Śpie-
wali, tańczyli, recytowali, spełniali się aktorsko. Poza występa-
mi dzieci i młodzieży odbył się również widowiskowy występ 
nauczycielsko – uczniowskiego teatru amadera w spek-
taklu „Kot w butach”. Przez cały czas trwania imprezy można 
było zjeść kiełbaskę z grilla, pyszny bigos oraz ciasto serwowa-
ne przez Radę Rodziców, która niezawodnie rokrocznie włą-
cza się aktywnie w organizację tego święta.

Przedsięwzięcie wspomogli:
Pani Halina Buczek
Państwo Dorota i Krzysztof Błachuccy
Państwo Aneta i Artur Hajdukowie
Państwo Aneta i Bartłomiej Hajdukowie
Państwo Agnieszka i Robert Hajdukowie
Państwo Jolanta i Witold Hajdukowie
Państwo Jolanta i Sławomir Jakubowscy 
Państwo Małgorzata i Piotr Jakubowscy
Państwo Milena i Jarosław Jaworscy
Państwo Emilia i Marek Kotowie
Państwo Agnieszka i Michał Kowalscy
Państwo Joanna i Mieczysław Kowalscy
Państwo Anna i Paweł Kuchtowie
Państwo Lidia i Jarosław Kwapiszowie
Państwo Zenona i Wiesław Mularczykowie

Państwo Anita i Hubert Organkowie
Państwo Agnieszka i Tomasz Robakowie
Państwo Edyta i Piotr Robakowie
Pan Jan Syska
Ponadto wiernymi przyjaciółmi szkoły, wspierającymi jej po-
czynania są:
Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno
Państwo Izabela i Artur Widłakowie, którzy sponsorowali na 
zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe dla uczniów
Pan Kazimierz Bernat – radny Gminy Łopuszno
Pan Józef Kozioł – radny Gminy Łopuszno
Państwo Edyta i Grzegorz Szymczykowie
Państwo Małgorzata i Sławomir Mitrowie
Państwo Anna i Marian Staciwowie
OSP w Gnieździskach

Wszystkim składamy wyrazy wdzięczności i dziękujemy za 
okazaną pomoc.

Mamy nadzieję, że uczestnicy dobrze się bawili, a wspania-
łą zabawą udowodnili, że spędzić ze sobą czas można i pięk-
nie, i ciekawe. Dziękując za wspólnie spędzony czas wyrażamy 
n adzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie w przy-
szłym roku. 

ewa dudek

10 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się po raz 
kolejny dzień otwarty. Miał on na celu prezentację bogate-
go dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placów-
ki potencjalnym uczniom i ich rodzicom. Honorowym go-
ściem imprezy była wójt Gminy Łopuszno Pani irena mar-
cisz. W programie dnia swoją ofertę zaprezentowali nauczy-
ciele i  uczniowie. Były to: pokazy sportowe, popisy taneczne, 
prezentacje wokalno-muzyczne, zajęcia plastyczne, świetlico-
we i wiele innych. Przybyli goście mogli obejrzeć także projek-
cję multimedialną prezentującą dorobek szkoły, zaplanowano 
również gry i zabawy przeznaczone dla dzieci. Dzień Otwarty 
Szkoły był okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi 
poszczególnych przedmiotów, do pokazania gościom panu-
jącego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji na 
indywidualność drugiego człowieka. Mamy nadzieję, iż głów-
ne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania 
przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku 
szkolnym.

Promocja Zespołu Szkół w Gnieździskach
W ramach promocji szkoły 18 kwietnia 2016 roku przy zaan-

gażowaniu sołtysa wsi Fanisławice Pana Aleksandra Drozdow-
skiego odbyło się również spotkanie Pani Ireny Marcisz Wójta 
Gminy Łopuszno i Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieździskach 
z mieszkańcami Fanisławic. Pani Wójt, jak i Pani Dyrektor pre-
zentowały możliwości i ofertę szkoły, rozmawiały z rodzica-
mi uczniów uczących się w szkołach poza obwodem Zespołu 
Szkól w Gnieździskach, którzy mogliby w Gnieździskach zna-
leźć najlepsze miejsce do nauki.

W roku szkolnym 2016/2017 nadal będzie działał gabinet 
logopedyczny, a dodatkowo planowane jest wzbogacenie 
oferty szkoły o dziesięciogodzinny oddział przedszkolny dla 
dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Obecnie trwa sondo-
wanie środowiska odnośnie zapotrzebowania na tę ofertę.

małgorzata Trela 
dyrektor zespołu Szkół w Gnieździskach
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Sukcesy uczniów 
Miło nam poinformować, że nasi uczniowie z sukcesami 

wzięli udział w konkursach gminnych. w konkursie recyta-
torskim poezji marii konopnickiej i miejsce zajęła uczen-
nica klasy Vi karolina wawrzeńczyk, a iii – jej o rok młod-
szy kolega kacper Banaśkiewicz. W konkursie literackim na 
najpiękniejszą baśń lub legendę o ziemi łopuszańskiej I miej-
sce zajęła Kinga Rowińska (klasa V), a wyróżnienie otrzyma-
ła szóstoklasistka Magdalena Serafin. Na sesji Rady Gminy 29 
kwietnia finalistka XIII Konkursu Humanistycznego została na-
grodzona przez Panią Wójt Irenę Marcisz za swoje osiągnięcia.

ewa Stępień

rajd na Górę Perzową
Klasa V tradycyjnie jest zatopiona w legendach i mitach. 

Idąc śladami tych pierwszych, piątoklasiści 21 czerwca wzię-
li udział w rajdzie na Górę Perzową. Szliśmy urokliwymi tra-
sami szlaku niebieskiego i czerwonego, mijając po drodze 
m.in. stare piece w Kuźniakach. Najwięcej emocji dostarczy-
ło w zgodnej ocenie uczniów strome podejście pod samą 
Górę Perzową. Nieco zdyszani, ale uśmiechnięci osiągnęliśmy 
szczyt góry, by następnie wejść do groty świętej Rozalii i przy-
pomnieć sobie legendę związaną z obrazem ją przedstawiają-
cym. Mamy nadzieję, że za rok znów wyruszymy na trasy świę-
tokrzyskich szlaków.

ewa Stępień

w bawialni w Sarbicach
20 czerwca przedszkolaki i uczniowie klasy I ze Szkoły Pod-

stawowej w Dobrzeszowie gościły  w Szkole Filialnej w Sar-
bicach, gdzie radośnie spędziły czas w sali zabaw. Niezwy-
kłą frajdą okazała się konstrukcja składająca się z labiryntu 
przejść, zjeżdżalni i basenu z piłeczkami. Pobyt bardzo ucie-
szył dzieci, a  wspólne zabawy i pląsy zacieśniły więzi z rówie-
śnikami tamtejszej szkoły. 

 

dzień dziecka w kinie
W Dniu Dziecka bohaterowie filmu Angy birds zabrali naj-

młodszych uczniów naszej szkoły na egzotyczną wyspę za-

Co nowego w szkole w Dobrzeszowie?

mieszkaną przez szczęśliwe kolorowe ptaki -  nieloty. Idyllicz-
ny krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielo-
nych świnek, które to zmieniły szczęśliwe miejsce na wyspie. 
Film okazał się bardzo ciekawy.  Panującą na sali kinowej ci-
szę przerywały częste, gromkie śmiechy.  Przez całą drogę po-
wrotną trwały dyskusje na temat obejrzanego filmu.

Dzieci z okazji ich święta otrzymały słodkie upominki i pa-
miątkowe gadżety z Multikina.
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pani Paulina Kurczyńska, składając najlepsze życzenia.Ksiądz 
proboszcz Jacek Celuch zaśpiewał piosenkę „Matczyne ręce” 
dedykowaną wszystkim matkom.

Po części oficjalnej dzieci obdarowały swoich ukochanych 
rodziców laurkami i upominkami wykonanymi własnoręcznie. 
Na wszystkich czekał słodki poczęstunek. 

Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. Dzieci poczuły 
się prawdziwymi gospodarzami tej imprezy. Poprzez wiersz, 
piosenkę i taniec mogły wyrazić swoje uczucia do mamy i taty. 
Na ich twarzach widniał uśmiech i zadowolenie. dziękuje-

my mamom oraz Pani 
wójt irenie marcisz za 
przybycie w tym wy-
jątkowym dniu.

Następną imprezą, 
jaka została zorganizo-
wana w szkole w Sarbi-
cach był dzień dziecka 
i Sportu dnia 1 czerw-
ca. W tym dniu odbyło 
się wiele atrakcji, zabaw 
i gier sportowych dla 
dzieci np. bieg w wor-
kach, bieg kelnera z pla-
stikowymi talerzykami, 
rzuty do celu, tor prze-
szkód, wyścig w pompo-
waniu balonów, konku-
rencja na „największego 
piegusa”. 

Dzień zakończył się 
wspólnym pieczeniem 
kiełbasek przy ognisku.

KUltURa i oświata 

Dzień Mamy i Taty to wielkie wyda-
rzenie w życiu dziecka. Tego dnia każ-
de z nich w wyjątkowy sposób wyraża 
swoją miłość i wdzięczność do rodzi-
ców.

Coroczne święto z okazji dnia 
mamy i Taty uroczyście obchodzo-
no w środę 25 maja w Szkole Filial-
nej w Sarbicach. Oprócz licznie zgro-
madzonych rodziców i pracowników 
szkoły swoją obecnością zaszczyciła 
nas pani Wójt Irena Marcisz. Na wstę-
pie pani kierownik Małgorzata Naj-
mrodzka przywitała ciepło wszystkich 
obecnych na uroczystości i złożyła ser-
deczne życzenia rodzicom.

Następnie mali artyści zaprezen-
towali swój talent występując dla 
ukochanych rodziców. Pociechy 
przedstawiły program artystyczny bo-
gaty we wzruszające wiersze i piosenki 
okolicznościowe. Swój występ uwień-
czyły pokazem tańca. Uczniowie z klas 
0 – III zaprezentowały się w tańcu belgijskim, zaś przedszko-
laki w tańcu węgierskim z chustami. Jak co roku dziewczynki 
z klasy III przepięknie wykonały piosenkę pt. „Matko moja, ja 
wiem”. 

Po części artystycznej przemawiała Pani wójt irena mar-
cisz. Podziękowała dzieciom za wspaniały występ, a nauczy-
cielom za trud włożony w ich przygotowanie. Rodzicom zaś 
przekazała ważne wskazówki dotyczące wychowania po-
ciech. Głos zabrała także przewodnicząca Rady Rodziców, 

Dzieje się w szkole w Sarbicach
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Na deser były lody i słodko-
ści od sponsorów. Wszyscy 
stwierdzili, że była to bardzo 
udana impreza. 

7 czerwca do Filii w Sarbi-
cach przybył pan leśniczy 
mariusz Żabiński z Jóźwi-
kowa. Opowiadał uczniom 
o swojej pracy i podstawo-
wym obowiązku, jakim jest 
troska o las. Zapoznał dzieci 
z różnymi gatunkami drzew. 
Mówił o zwierzętach i pta-
kach leśnych. Dzieci przy-
pomniały sobie zasady za-
chowania w lesie. Miały 
możliwość zadawania pytań 
i ochoczo z tego korzystały. 
Dzięki tym zajęciom dzie-
ci poszerzyły wiedzę o le-
sie i jego mieszkańcach. 
Wszyscy gorąco podzięko-
wali panu leśniczemu za to ciekawe spotkanie.

14 czerwca dzieci ze szkoły w Sarbicach odwiedził pan poli-
cjant. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak trudna 
i odpowiedzialna jest praca policjanta, zapoznały się z zasa-
dami bezpieczeństwa na drodze i w czasie zabaw waka-
cyjnych.

Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie 
i wyposażenie policjanta. Szczególnie czapka, którą wszyscy 
chcieli przymierzać, policyjny lizak i kajdanki. Największym 
jednak przeżyciem było „zwiedzanie” radiowozu. Na pamiąt-
kę uczniowie dostali zawieszki do samochodu w kształcie ser-
ca, które przekazali rodzicom.

KUltURa i oświata 

Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie, które na 
długo pozostanie w pamięci naszych dzieci.

15.06.2016r. odbyła się wycieczka do krakowa, gdzie 
uczniowie zwiedzili ZOO, mogli z bliska zobaczyć egzotyczne 
zwierzęta, ptaki i gady. Niesamowitym przeżyciem dla dzie-
ci był rejs statkiem po wiśle, Wawel ze Smoczą Jamą i zie-
jącym ogniem smokiem. Aby poczuć atmosferę tego miasta, 
nie można było pominąć Sukiennic czy kościoła Mariackiego, 
podziwiając magię i urok Starego Rynku z liczną rzeszą tury-
stów i przebierańców. Zwieńczeniem wycieczki były pamiąt-
kowe zdjęcia i upominki. Mimo zmęczenia w drodze powrot-
nej dzieciom dopisywał humor,  wesoło śpiewały, były rado-
sne i zadowolone.

Pani kierownik składa podziękowanie wszystkim rodzicom 
za zaangażowa-
nie w życie szkoły, 
a przede wszystkim 
pani Renacie Banak 
za uszycie spódni-
czek, pani Bogusła-
wie Serafin za po-
darowanie firanek 
do klasy oraz panu 
Dariuszowi Szym-
kiewiczowi za przy-
wóz ziemi. Obecnie 
rozpoczęto remont 
schodów wejścio-
wych do szkoły od 
strony ulicy, za co 
składamy podzię-
kowania Pani Wójt 
Irenie Marcisz.

nauczyciele 
ze Szkoły Filialnej 

w Sarbicach
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Uczeń na… siódemkę – Kacper Pęczkiewicz 
podwójny laureat konkursów przedmiotowych

Czas nauki w klasie szóstej kacper Pęczkiewicz, uczeń 
Szkoły Podstawowej w  Łopusznie zapamięta zapewne na 
długo. Rok szkolny 2015/2016 był bowiem dla niego okresem 
wytężonej pracy, wielu przeżyć, ale przede wszystkim wielu 
sukcesów.

Pierwszy z nich to zdobycie tytułu laureata Xiii wo-
jewódzkiego konkursu Humanistycznego. Kacper zajął 
siódme miejsce w województwie wśród 36 laureatów Kon-
kursu. Sukces ten stał się realny dzięki zdolnościom i  inten-
sywnej pracy ucznia oraz wsparciu udzielanemu mu przez ro-
dziców. Od września Kacper systematycznie przygotowywał 
się do kolejnych etapów Konkursu, pracując pod kierunkiem 
nauczycieli-opiekunów: polonistki p. Beaty Iwanek, historyka 
p. Andrzeja Łapota i nauczycielki plastyki p. Iwony Rydz. Inter-
dyscyplinarny charakter Konkursu Humanistycznego sprawia, 
że wymagania określone jego regulaminem są bardzo szero-
kie. Dlatego Kacper nie tylko zdobywał wiedzę i  umiejętno-
ści z trzech wymienionych wcześniej przedmiotów, ale rów-
nież uczestniczył w wielu warsztatach i pokazach związanych 
z dziełami teatralnymi, filmowymi i malarskimi. Wiązało się to 
z  wyjazdami do Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum 
Diecezjalnego, teatru i kina, jak również z codzienną, systema-
tyczną pracą i wykorzystywaniem informacji z różnych źródeł. 

W tym samym czasie Kacper doskonalił swoje umiejętności 
matematyczne oraz poszerzał wiedzę z różnych gałęzi przyro-
dy. Wiele godzin poświęcił na rozwiązywanie trudnych zadań 
matematycznych oraz czytanie książek wyjaśniających róż-
norodne zagadnienia z dziedziny biologii, geografii, chemii 
czy fizyki. Praca ta zaowocowała kolejnym sukcesem – tytu-
łem laureata Xiii wojewódzkiego konkursu matematycz-
no-Przyrodniczego. Do Konkursu ucznia przygotowywali: p. 
Danuta Gad – nauczycielka matematyki i p. Roman Gad – na-
uczyciel przyrody. 

Obydwa Konkursy są organizowane co roku przez Święto-
krzyskie Kuratorium Oświaty i Świętokrzyskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli. Zdobycie tytułu laureata jednego z nich 
automatycznie zwalnia ucznia z pierwszej części sprawdzianu, 
zawierającej zadania z języka polskiego i matematyki, a  tak-
że zapewnia mu maksymalną liczbę punktów – 40 – na za-
świadczeniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. kacper jako 
podwójny laureat uzyskał to uprawnienie w obydwu kon-
kursach. Takich uczniów w całym województwie świętokrzy-
skim mamy zaledwie kilku. 

W tym roku szkolnym Kacper Pęczkiewicz został również 
laureatem XXi konkursu Biblijnego diecezji kieleckiej. 
W ramach wymagań konkursowych dla uczniów szkoły pod-
stawowej dokładnie poznawał i analizował Ewangelię św. Mar-
ka pod kierunkiem katechetki (p.  Joanna Nyga-Miśta).

Dla Kacpra, jego rodziców i nauczycieli 1 kwietnia 2016 r. to 
czas świętowania sukcesu. Tego dnia bowiem w sali Omega 
w Centrum Targowym w Kielcach odbyło się uroczyste pod-
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sumowanie konkursów przedmio-
towych dla szkół podstawowych. 
Na wielką galę przybyło około ty-
siąca osób. Medale i dyplomy wrę-
czał laureatom Świętokrzyski Ku-
rator Oświaty p. Kazimierz Mądzik. 
W przemówieniach organizatorów 
konkursów przedmiotowych pod-
kreślano talent, wytrwałość i pra-
cowitość laureatów. Te właśnie ce-
chy naszego zwycięzcy sprawiły, że 
po długiej wspinaczce konkurso-
wych zmagań znalazł się na samym 
szczycie. Szczególnie dumni z  suk-
cesów Laureata mogą być rodzi-
ce Kacpra – wzorcowo wspierają-
cy go w każdej sytuacji, mobilizują-
cy do  pracy i pełni wiary w sukces. 

Szóstoklasista Kacper Pęczkie-
wicz, chłopiec spokojny i mało-
mówny, bardzo zyskuje, gdy pozna-
my go bliżej. Od najmłodszych klas wyróżnia się doskonałą 
pamięcią i ponadprzeciętnymi zdolnościami. Osiąga bardzo 
wysokie wyniki w nauce zarówno z języka polskiego, jak i z 
przedmiotów ścisłych. Szybko pojmuje nowe treści – ma też 
umiejętność właściwej oceny własnej pracy – i zawsze myśli 
logicznie. Jego zdolności ujawniają się również na lekcjach ję-
zyków obcych, z których osiąga celujące wyniki. Zresztą na ko-
niec roku szkolnego zapewne otrzyma, jak mówią jego kole-
dzy, „pęczek” szóstek na świadectwie. Czasem szkoda, że ska-
la ocen kończy się na szóstce…

Kacpra cechuje także ciekawość poznawcza. Najbardziej 
interesuje się historią, szczególnie okresu II wojny światowej. 

Wśród swoich zainteresowań wymienia też geografię świata, 
ekonomię i politykę. Wiadomości na interesujące go tematy 
wyszukuje w książkach i internecie. Lubi grać na kompute-
rze w gry strategiczne czasu rzeczywistego, wymagające od 
graczy podejmowania szybkich decyzji, a także rozwiązywać 
z tatą zadania matematyczne. Różnorodne zainteresowania 
Kacpra sprzyjają jego rozwojowi intelektualnemu i pomaga-
ją mu w osiąganiu sukcesów w konkursach przedmiotowych. 

U progu gimnazjum życzymy naszemu uczniowi dalszych 
sukcesów w  nauce oraz w  konkursach, a także satysfakcji 
z własnych osiągnięć. 

Beata iwanek

Uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie czytają Pismo Święte  i zgłębiają 
jego treść. Każdego roku przygotowują 
się do udziału w  konkursie Biblijnym 
diecezji kieleckiej. W tym  roku szkol-
nym  odbyła się jego XXI edycja. Ucznio-
wie szkoły podstawowej wykazywali się 
znajomością  Ewangelii św. Marka, zaś 
gimnazjaliści Dziejów Apostolskich. 

2 kwietnia 2016 roku  w Liceum Ogól-
nokształcącym im. St. Żeromskiego 
w Kielcach  odbył się finał  konkursu. 

Spośród uczniów szkół podstawo-
wych zakwalifikowano 130 uczestni-
ków. Wśród nich znaleźli się uczniowie 
naszej szkoły: aleksandra Pięta i kac-
per Pęczkiewicz, oboje z klasy VI a. 

W kategorii gimnazjalistów do fi-
nału konkursu zakwalifikowano tylko 
12 uczniów z całej diecezji kieleckiej. 

Laureaci Konkursu Biblijnego

Wśród nich znalazła się nasza uczennica 
z klasy I C daria Piersiak. 

Uczniowie  doskonale znali Biblię. 
wszyscy troje zostali laureatami! 

Młodszych uczniów do konkursu przy-
gotowywała pani  Joanna Nyga – Miśta, 
gimnazjalistkę – pani Jolanta Szczerek.

KUltURa i oświata 
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W tym roku szkolnym Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Łopusznie doczekało się czterech finalistów kon-
kursów przedmiotowych. 

Na początek jedyny chłopiec w tym gronie - Filip mular-
czyk, uczeń klasy II B.  Został finalistą XIII Wojewódzkiego 
Konkursu Geograficznego. Filip interesuje się podróżami,  w 
przyszłości chciałby zwiedzać świat. Na razie gra na perkusji 
i doskonali swoje umiejętności z geografii i matematyki. Do 
konkursu przygotowywał go pan Krzysztof Zimny.

Z kolei pani Renata Butenko może pochwalić się finalistką 
XIV Konkursu Języka Niemieckiego. Została nią  Faustyna ka-
liszewska - uczennica klasy III B. 

Aby zajść tak daleko,  Faustyna musiała wykazać się nie tylko 
doskonałą znajomością gramatyki i leksyki języka niemieckie-
go, ale opanować rozległą wiedzę z zakresu geografii, kultury, 
sztuki, historii, polityki, literatury, architektury, kuchni, zwycza-
jów krajów niemieckojęzycznych, a oprócz tego znać treść naj-
ważniejszych baśni braci Grimm oraz wybranych legend. 

Uczennice klasy II A klaudia nowak i Julia Chruściak wyka-
zują szczególne zainteresowania  historią, szczególnie zawiąza-
ną z powstaniem państwa polskiego. Bardzo bliska jest im też 

Finaliści konkursów przedmiotowych
historia powszech-
na, szczególnie do-
tycząca Europy 
w  epoce starożyt-
nej i Ameryki Pół-
nocnej. Ich sumien-
ność, systematycz-
ność, pracowitość 
przełożyły  się na 
szczególne efekty. 
Mimo iż są dopiero 
uczennicami klasy 
drugiej, zostały te-
gorocznymi finalist-
kami Wojewódzkie-
go Konkursu Histo-
rycznego. Do kon-
kursu przygotowy-
wał dziewczęta pan 
Marek Zimny. 

Mieć w życiu pasję
17 maja w ramach Tygodnia Profilaktyki na spotkanie z naj-

młodszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Łopusznie przy-
byli dwaj panowie: ryszard Janowski i marek kowalczyk, 
by opowiedzieć o swojej pasji. A jest nią pszczelarstwo. Eme-
rytowany nauczyciel i emerytowany policjant po latach pracy 
na etatach oddają się swoim zainteresowaniom i zajmująco o 
nich opowiadają. Praca z pszczołami daje im radość i spokój, 
a jednocześnie jest bardzo pożyteczna. Kontakt z pszczelar-
stwem obaj panowie mieli już od dziecka, ale dopiero teraz 
mogą bez reszty oddać się swoim zainteresowaniom. 

Pan ryszard Janowski jest od 2007r. prezesem Gminne-
go koła Pszczelarzy w Łopusznie. Do koła należy obecnie 
29 pszczelarzy. W gronie tym są nawet trzy panie. Członko-
wie koła to ludzie wykonujący na co dzień różne zawody. Ich 
rola nie polega jedynie na pracach pszczelarskich. Zajmują się 
także nasadzaniem drzew i krzewów miododajnych oraz pro-
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Grupa teatralno-kabaretowa „ZEZ” działająca w Gimnazjum 
przy ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie  (prowadzona przez po-
lonistki i jednocześnie opiekunki Samorządu Uczniowskiego 
- katarzynę włodarczyk i renatę Polak) prężnie działa nie 
tylko w macierzystej szkole, ale z wielkim impetem „wyszła” 
do środowiska lokalnego, bawiąc i ucząc.

W maju 2016 r.-  w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki 
„ZEZ” zawitał u maluchów w Przedszkolu w Łopusznie, w Szko-
le Podstawowej w Grabownicy i w Szkole Podstawowej w Laso-
cinie (filie ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie), a 15 czerwca 2016 
r. odwiedził Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Jó-
zefinie  z przedstawieniem „dentystyczna przygoda pewnej 

„ZEZ” bawi i uczy
Baby Jagi”. Występ miał na celu promocję profilaktyki zdrowia 
(dbałość o zęby) oraz promocję działań artystycznych  uczniów 
– członków grupy teatralno-kabaretowej (jw.).

Artyści grupy kabaretowo – teatralnej wystąpili w składzie: 
Ola Wychowaniec – Baba Jaga
Weronika Kowalczyk – dentystka
Klaudia Stańczyk – dziecko
Karolina Jarząb – dziecko
Kuba Picheta – dziecko
Piotrek Piotrowski – dziecko
Klaudia Nowak – obsługa techniczna
Krystian Szymkiewicz – zdjęcia

wadzą działalność edukacyjną wśród uczniów szkół z terenu 
Gminy Łopuszno.

Pan ryszard zajmuje się hodowlą pszczół od ponad 20 
lat. Kontynuuje rodzinną tradycję, ponieważ jego ojciec i dzia-
dek posiadali pasiekę, w której on jako mały chłopiec poma-
gał. Zaczynał od 5 uli, a obecnie posiada 50 pszczelich rodzin. 
Ciągle doskonali swoją wiedzę. Od 1998r. należy do Związku 
Pszczelarskiego, w 2009r. uzyskał tytuł Mistrza Pszczelarstwa.

Pan Marek jest skarbnikiem w Gminnym Kole Pszczelarskim 
w Łopusznie. W 2007r. zdobył tytuł pszczelarza wykwalifiko-
wanego, od 2012r. jest mistrzem Pszczelarstwa. Aby uzy-
skać ten tytuł, zdał egzamin przed Państwową Komisją Egza-
minacyjną w Pszczelej Woli. Od ubiegłego roku posiada ze-
zwolenie na sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich.

Podobnie jak pan Janowski, również pan Kowalczyk odzie-
dziczył zamiłowanie do owadów po swoim dziadku i ojcu, 
poza tym już w szkole podstawowej pomagał pszczelarzowi 
z Kielc, który posiadał posiekę w sadzie przy jego rodzinnym 
domu w Olszówce. od 1990r. pan marek prowadzi samo-
dzielnie pasiekę, która nazywa się „Pszczeli Bór”. Obecnie 
liczy ona 30 pni. Zlokalizowana jest w dwóch miejscach: w Ol-
szówce i w Łopusznie. 

Pan Marek z oddaniem pracuje z pszczołami, choć początki 
nie były zachęcające. Wspomina, jak został pewnego razu tak 
pożądlony przez owady, które wysypały się na niego z rojnicy 

(czyli skrzynki do przewożenia pszczół), że przez kilka dni nie 
widział na oczy. Ale przygoda ta nie zmieniła jego zaintereso-
wań, a swoje zamiłowanie do pszczół już przekazał córce Edy-
cie, która pomaga mu w pracach pszczelarskich.

O ileż bogatsze jest życie, jeśli wypełnione jest pasją. Prze-
konali o tym uczniów z Łopuszna panowie pszczelarze. Dzie-
ci z uwagą przyglądały się żywym eksponatom, które goście 
przynieśli na spotkanie i przymierzali pszczelarskie stroje, po-
znały jak różnorodne, oprócz miodu, są pszczelarskie wyroby. 
Było to bardzo pożyteczne spotkanie.

wanda nowak
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Dzieci sześcioletnie z klasy pierwszej ,,c’’ ze SP w Łopusznie 
wraz z wychowawczynią Wiesławą Król czternastego kwiet-
nia 2016 r. brały udział w XVI Festiwalu Teatralnym pod ha-
słem,, Podania, legendy i obrzędy związane z regionem świę-
tokrzyskim”, który odbywał się w Centrum Kultury w Piekoszo-
wie. Pierwszaki wystąpiły na scenie w przepięknych strojach 
z przedstawieniem teatralnym, którego tematyka dotyczyła 
sabatu czarownic i powstania gołoborza na Świętym Krzyżu.

Młodzi aktorzy ponownie wcielili się w role czarownic i dia-
błów podczas festynów z okazji Dnia Dziecka 29 maja 2016 r. 
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego 
w Łopusznie oraz pierwszego czerwca na gościnnych wystę-
pach w Słupi Koneckiej.

wiesława król

Pierwsze sceniczne sukcesy

Od kwietnia do 13 czerwca 2016 r.  trzydziestoosobowa 
grupa dzieci ze SP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie pod opieką Wiesławy Król i Wandy Nowak brała udział w 
projekcie powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”. Re-
alizacja projektu odbywała się poprzez wyjazdy dzieci na ba-
sen do Strawczynka. Wstępna deklaracja zgłoszeniowa dzie-
ci do programu ,,Umiem pływać” dotyczyła dwóch grup po 
trzydzieścioro dzieci. Jednakże z uwagi na duże zainteresowa-
nie nauką pływania dla dzieci i zmniejszenie środków finanso-
wych z MSiT w Warszawie i UM WŚ  w Kielcach tylko jedna gru-
pa dzieci z naszej szkoły  została zakwalifikowana do udziału 
w programie. 

Zakwalifikowano 24 dzieci z klasy pierwszej i 6 z klas trze-
cich. Pierwszaki  z klasy 1,,c” brały udział w wyjazdach na ba-
sen z uwagi na ich udział w programie ,,Mały Mistrz”, w któ-
rym zdobywają różnorodne sprawności sportowe. Jedną 
z nich było pływanie. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Pod opie-
ką doświadczonych instruktorów powoli oswajały się z wodą 
i zaczynały pływać. 

Umiem pływać!

Udział dzieci w projekcie był możliwy dzięki staraniom Wój-
ta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, która współfinansowa-
ła projekt z budżetu gminy, za co Dyrekcja, rodzice i wycho-
wawcy składają serdeczne podziękowania.

wiesława król

Akcja Lato czyli wakacje 2016  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznie 

Lipiec:
•	 Próby	 Wielopokoleniowego	 Zespołu	 Pieśni	 i	 Tańca	 Zie-

mi Łopuszańskiej  - zajęcia taneczne ( poniedziałki, godz. 
12.00 – 13.30),

•	 Próby	 Wielopokoleniowego	 Zespołu	 Pieśni	 i	 Tańca	 Zie-
mi Łopuszańskiej - zajęcia wokalne ( wtorki, godz. 12.00 – 
13.30), 

•	 Zajęcia	wokalne	dla	dzieci	(środy,	godz.	12.00	–	13.30),
•	 Zajęcia	 tańca	 nowoczesnego	 dla	 dzieci	 (czwartki,	 godz.	

12.00 – 13.30),
•	 Szlakiem	przygód	młodych	podróżników	–	rajdy	piesze	po	

okolicy (piątki, godz. 10.00 – 14.00),
•	 Gry	i	zabawy	świetlicowe	11.00	–	12.00,
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•	 Dwudniowy	biwak	dla	Wielopokoleniowego	Zespołu	Pie-
śni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej na terenie Ośrodka Sporto-
wo – Wypoczynkowego w Łopusznie (18 – 19.07.2016r.)

Sierpień:
•	 Próby	 Wielopokoleniowego	 Zespołu	 Pieśni	 i	 Tańca	 Zie-

mi Łopuszańskiej  - zajęcia taneczne ( poniedziałki, godz. 
12.00 – 13.30),

•	 Próby	 Wielopokoleniowego	 Zespołu	 Pieśni	 i	 Tańca	 Zie-
mi Łopuszańskiej  zajęcia wokalne ( wtorki, godz. 12.00 – 
13.30), 

•	 Żyjmy	 zdrowo	 i	 wesoło;	 zajęcia	 kulinarne,	 (	 środy,	 godz.	
12.00 – 14.00)

•	 Zachowaj	trzeźwy	umysł		-	zajęcia	profilaktyczne	(czwartki,	
godz.12.00 – 13.00)

•	 Warsztaty	artystyczne	–malowanie,	rzeźba	z	użyciem	mas	
plastycznych, tworzenie biżuterii, decoupage itp. (piątki, 
godz. 12.00 – 14.00)

•	 Zajęcia	 nauki	 gry	 na	 keyboardzie	 i	 gitarze,	 (poniedziałki,	
czwartki – zajęcia odpłatne)

Ponadto:  
•	 Wycieczka	 do	 Zatorlandu	 dla	 uczestników	Wielopokole-

niowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej (nie-
odpłatnie -  27.06.2016r.)

•	 Wycieczka	za	odpłatnością	do	Wesołego	Miasteczka	(Cho-
rzów) - 26.07.2016r. Dzieci od 7 do 12 lat– 62 zł. Dzieci po-
wyżej 12 roku życia – 72zł.

 Cena wycieczki obejmuje przejazd autokarem, karnet ko-
rzystania z atrakcji, ubezpieczenie. Cena nie uwzględnia 
wyżywienia. 

 Termin zgłoszenia do 12 lipca br. 

Uwaga :
Zajęcia odbywać się będą na terenie Ośrodka Sportowo – 

Wypoczynkowego w Łopusznie (poza wycieczkami w tere-
nie). Proponowane zajęcia są nieodpłatne. Prosimy zabierać 
ze sobą wygodne sportowe obuwie, nakrycie głowy, a także 
suchy prowiant. Więcej informacji pod numerami  tel.  600 036 
875 lub 790 413 738 

SerdeCznie zaPraSzamY!!!

 28.04.2016r. odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski 
Poezji Marii Konopnickiej, zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Łopusznie. 

Komisja pracowała w składzie:  Barbara Pawelczyk, Alek-
sandra Nyga i Małgorzata Soboń. Spośród 38 recytatorów ze 
szkół podstawowych z Łopuszna, Lasocina, Gnieździsk, Gra-
bownicy,  Dobrzeszowa i Sarbic, komisja wyłoniła laureatów 
w dwóch kategoriach wiekowych:
Pierwsza grupa, klasy i-iii
I miejsce - Filip Pniewski
II miejsce – Magda Biały
III miejsce – Zuzanna Bernat

oraz wyróżnienia:
Aleksandra Żabińska i Laura Strojewska.
druga grupa wiekowa klasy iV-Vi
Pierwsze miejsce – Karolina Wawrzeńczyk, Piotr Zimny
Drugie miejsce -Natalia Kramarczuk
Trzecie miejsce - Oliwia Kotwica, Kacper Banaśkiewicz.

Konkurs recytatorski

nagrody dla laureatów wręczone zostały przez Panią 
wójt Gminy Łopuszno-irenę marcisz na festynie z okazji 
dnia dziecka 29 maja 2016 roku.

W czwartek, 2-ego czerwca 2016 r. grupa  34 osób z Łopusz-
na wyjechała na wycieczkę kulturową na Ukrainę. Organizato-
rem wyjazdu był Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. 

W  programie wycieczki zaplanowano dwudniowy pobyt 
w  Zatoce-znanym nadmorskim  kurorcie ukraińskim i trzy-
dniowy pobyt w Odessie. W niedalekim sąsiedztwie Zato-
ki znajdują się miejscowości, które warto odwiedzić. Tak też 
uczyniła nasza grupa. Były to  miejscowości: Szabo  i Biało-
gród Dniestrowski. Głównym zabytkiem Białogrodu i naj-
ważniejszą atrakcją turystyczną  jest Twierdza akermań-
ska. Są to ruiny stanowiące muzeum.  Twierdzę zbudowano 

Magiczna podróż
na terenie antycznego miasta Tyrs. Twierdza zajmuje 9 ha po-
wierzchni. Otaczają ją mury 2-kilometrowej długości i wyso-
kie na 5-15 metrów oraz grube na 1,5 do 5 metrów 

Głównym celem wycieczki była odessa, w której spędzi-
liśmy 3 dni. Zwiedziliśmy między innymi: słynny pasaż handlo-
wy, który zlokalizowany jest w dawnym pałacu Woroncowa, 
Sobór Przemienienia Pańskiego, Teatr Opery i Baletu, Bulwar 
Primorski wiodący do Schodów Potiomkinowskich  i Port Mor-
ski. Po odessie oprowadzała nas rodzina polska, mieszka-
jąca od 2012 r. w odessie. Uczestnicy wycieczki mieli nieco-
dzienną możliwość obejrzenia spektaklu baletowego w Naro-

KUltURa i oświata 
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dowym Teatrze Opery i Ba-
letu. Siedzibą tego teatru 
jest najbardziej rozpozna-
walny budynek Odessy po-
chodzący z 1887 roku, zali-
czany do najpiękniejszych 
i  najlepszych teatrów ope-
rowych w Europie. 

Osobliwym przeżyciem 
był udział w koncercie 
z  okazji otwarcia między-
narodowej wystawy ma-
larstwa w jednej z najpięk-
niejszych Galerii Malarstwa 
w Odessie. Mieliśmy oka-
zję podziwiać arie opero-
we w wykonaniu nauczy-
cielki konserwatorium mu-
zycznego w Odessie oraz 
jej uczniów. W koncercie 
wystąpiło również wielu in-
nych utalentowanych mu-
zycznie artystów, były romanse i ballady rosyjskie, a także pie-
śni z repertuaru Włodzimierza Wysockiego.

ostatnim punktem programu był rejs statkiem po mo-
rzu Czarnym. Z jego pokładu uczestnicy wycieczki podziwiali 
piękną architekturę Odessy. Niezwykły urok secesyjnych ka-
mienic, imponujące bulwary, kosmopolityczny port i połącze-
nie różnych kultur przyciąga do miasta coraz więcej turystów.  

Uczestnicy wycieczki potwierdzają opinię mieszkańców Ode-
ssy, że jest to miasto magiczne, a wizyta w nim pozostaje na 
długo w pamięci.

Wróciliśmy do Polski 9-ego czerwca  2016 r. z pięknymi 
przeżyciami i przygodami. Wszyscy zachowamy wyjątkowe  
wspomnienia z pobytu na Ukrainie. 

Barbara Pawelczyk

29 maja br. Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej miał zaszczyt reprezentować Gminę Łopuszno 
podczas XI Jarmarku Świętokrzyskiego na Świętym Krzyżu. organizatorem  niniejszego wydarzenia było Starostwo Po-
wiatowe w kielcach. Na 
stoisku Gminy Łopuszno 
przedstawicielki  z Koła 
Gospodyń Wiejskich przy-
gotowały dla uczestników  
jarmarku wiele słodkości 
oraz domowego jadła, na-
tomiast  przedstawiciele  
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry przeprowadzili warszta-
ty tworzenia słowiańskich 
lalek- motanek. Opowiada-
li zainteresowanym o  sta-
rej słowiańskiej tradycji 
tworzenia amuletów. 

   Z dużym uznaniem pu-
bliczności spotkał się wy-
stęp Wielopokoleniowego 
Zespołu Pieśni i Tańca Zie-
mi Łopuszańskiej. 

agnieszka Jeleń

Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca na Jarmarku Świętokrzyskim
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Gimnazjum z Łopuszna  
w Ogólnopolskim Finale Coca Cola Cup 2016!

Dwa zespoły z łopuszańskiego gimnazjum reprezentowały 
województwo świętokrzyskie w finale ogólnopolskim Coca- 
Cola Cup 2016! Chłopcy i dziewczęta wywalczyli awans 
w finale makroregionu, który odbył się w Rzeszowie.

Awans obu zespołów z wiejskiego gimnazjum przy tak 
silnej konkurencji to nie lada osiągnięcie! Obydwie druży-
ny przebrnęły trzystopniowe eliminacje w województwie 
świętokrzyskim. dziewczęta z Łopuszna  reprezentowały 
nasze  województwo trzeci raz z rzędu. Wszystkie pozosta-
łe zespoły z regionu zakończyły rozgrywki w finale makrore-
gionalnym na fazie grupowej. 

Finał krajowy odbył się w Gdańsku w dniach 9 – 11 czerwca. 
Dla młodych zawodników było to niezwykłe przeżycie, tym 
bardziej że większość ich przeciwników to uczniowie z  miast 
wojewódzkich. Chociaż nasi nie zdobyli medalowego miejsca, 
grali bez kompleksów i nie byli łatwym przeciwnikiem.

A oto skład drużyny dziewcząt: Urszula Szczerek, marta 
kowalczyk, Beata Hajduk, magdalena Pawłowska, mar-
tyna Łukasik, magdalena kałuża, ola wychowaniec, Pau-
lina kowalska, natalia karbownik, natalia maciejewska, 
trener – dariusz Supernat.

Drużyna chłopców: Paweł rogula, kacper Poddębniak, 
Tomasz Stolarczyk, Bartosz nyga, wiktor Soboń, mateusz 
Soboń, kacper Sornat, mateusz wosiński, damian Pod-
dębniak, krystian Pluta, trener - Piotr wilk.

dariusz Supernat

12 czerwca 2016 roku tradycyjnie na obiektach Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w  Łopusznie odbyły 
się Letnie Igrzyska Zrzeszenia LZS Województwa Świętokrzy-
skiego. Były to Jubileuszowe Igrzyska z okazji  70-lecia działal-
ności Ludowych Zespołów Sportowych. 

 Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący Wojewódzkie-
go Zrzeszenia LZS Jerzy Kula, który gorąco powitał uczest-
ników i przybyłych gości m.in. Panią Wójt Irenę Marcisz, któ-
ra życzyła wszystkim zawodnikom powodzenia i bardzo do-
brych wyników. 

Z okazji jubileuszu przewodniczący Świętokrzyskiego Zrze-
szenia LZS wręczył Pani Małgorzacie Jarząbek – byłej kierownik 
GOSW i Sławomirowi Stelmaszczykowi obecnemu  kierowniko-
wi, pamiątkowy jubileuszowy medal za wieloletnią współpracę.

Podczas igrzysk rozegrano następujące konkurencje: piłkę 
ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, sztafetę spraw-
nościową, trójbój samorządowy, podnoszenie odważnika 
i przeciąganie liny.  Oprócz rywalizacji o palmę pierwszeństwa 
była to wspólna zabawa sportowców amatorów z terenów 
wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Należy pochwalić reprezentację mężczyzn w piłce nożnej 
z Lasocina, którzy  reprezentowali Gminę Łopuszno, zajmując 
PierwSze  miejsce. Gratulujemy. 

Jubileuszowe Letnie Igrzyska Sportowe Zrzeszenia LZS w Łopusznie 

Piłkarze nożni z Lasocina będą reprezentować wojewódz-
two świętokrzyskie na Ogólnopolskich Zawodach Zrzesze-
niach LZS, które odbędą się w sierpniu bieżącego roku w wo-
jewództwie wielkopolskim. 

S.S.
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Podium dla najmłodszych! 
15 czerwca 2016 roku w Pińczowie odbył się finał woje-

wódzki II Świętokrzyskiej Mini-Olimpiady Turnieju Gier i Za-
baw Szkół Podstawowych klas I-III. W zawodach wzięło udział 
12 najlepszych zespołów szkolnych z naszego województwa, 
które wcześniej wywalczyły awans. W zawodach startowa-
ło około 500 dzieci. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie 
wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej w składzie: 

z klas i: Oliwia Stolarczyk, Paulina Maciejewska, Natalia 
Bernat, Angelika Knap, Inga Maciejewska, Oliwia Sztuka, Wik-
toria Brzdąk, Miłosz Biały, Igor Iwański, Artur Marszałek, Jakub 
Perz, Szymon Podgórski, Dawid Robak;

z klas ii: Zuzanna Wojda, Magdalena Ginter, Wiktoria Pa-
lacz, Monika Ginter, Patrycja Kałuża, Marysia Dudzińska, Wik-
tor Czerwiński, Mikołaj Keller, Wiktor Sypiewski, Oliwier Ste-
fański, Kacper Cichoń, Tomasz Jarząb, Łukasz Stolarczyk; 

z klas iii: Natalia Szklarz, Nicole Chudalla, Karolina Puchała, 
Michalina Perz, Aleksandra Dudek, Agata Cichoń, Magdalena 
Biały, Marcin Nyga, Adam Kryszczak, Jakub Sobczyk, Wojciech 
Supernat, Patryk Sułkowski, Mateusz Kabała.

Uczniowie prowadzili rywalizację w czterech konkuren-
cjach: zakładanie kółek ringo na pachołek, bieg sztafetowy, 
rzut kółkiem ringo na materac, tor przeszkód.  Po dwóch kon-
kurencjach na prowadzenie wysunęły się dwa zespoły z taką 
samą liczbą punktów: SP nr 32 z Kielc i SP z Łopuszna. Te dwie 
drużyny do ostatniej konkurencji prowadziły zaciętą i wyrów-

naną walkę. Ostatecznie zajęliśmy ii miejsce z dorobkiem 116 
punktów za kielecką szkołą (135 pkt). Na miejscu trzecim zna-
lazła się SP ze Skarżyska-Kamiennej z 87 punktami. W nagrodę 
nasza szkoła otrzymała piękny puchar oraz czek na kwotę 800 
złotych ufundowany przez Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego Pana Adama Jarubasa, a uczniowie pamiątkowe 
medale, dyplomy oraz czapeczki.

01 kwietnia 2016 r. w nowinach odbył się Finał Woje-
wódzki XVI Turnieju „z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”. Uczestniczyły w nim najlepsze drużyny piłkarskie 
z województwa świętokrzyskiego.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie reprezentowa-
ły dziewczęta z klas trzecich szkoły podstawowej w składzie: 
nicole Chudalla, anita drążkiewicz, aleksandra dudek, 
wiktoria kowalczyk, dominika marcinkowska, natalia 
Pniewska, karolina Puchała, magdalena Serafin, martyna 
Stelmaszczyk i natalia Szymkiewicz. 

Młodziutkie piłkarki dzielnie spisywały się na boisku, zwy-
ciężając w rundzie eliminacyjnej we wszystkich meczach. 
Pierwszy z nich wygrały z drużyną z Pacanowa 2:0 (bram-
ki zdobyły: A. Drążkiewicz i M. Stelmaszczyk). W drugim me-
czu pokonały dziewczęta  ze Skarżyska-Kamiennej 1:0 (bram-
kę zdobyła A. Drążkiewicz), a w trzecim - zespół ze Staszowa 
1:0 (bramka strzelona przez N. Szymkiewicz). Po wygraniu 
wszystkich spotkań dziewczęta zajęły I miejsce w grupie. 

W półfinale zmierzyły się z drużyną z Włoszczowic, któ-
rą pokonały 5:0, a bramki zdobyły: N. Szymkiewicz - 3, po 1- 
A. Drążkiewicz i M. Stelmaszczyk. W finale po zaciętej walce 
dziewczęta uległy drużynie z Chlewic 0:2, zajmując ii miej-
sce w turnieju. Miłym akcentem dla nas był wybór najlepszej 
bramkarki turnieju, którą została nicole Chudalla.  

O krok od finału krajowego w Pucharze Tymbarku!

Młodziutkie piłkarki osiągnęły ogromny sukces, uzyskując 
tytuł wicemistrzyń województwa świętokrzyskiego w pił-
ce nożnej w swojej kategorii wiekowej. 

opiekun 
renata kumańska

spoRt
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kolejny medalowy sukces zapisali na swoim koncie 
uczniowie  z zespołu Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie

22 kwietnia 2016r.  w Rytwianach odbyły się Wojewódz-
kie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych i Drużyno-
wych Biegach Przełajowych szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. 

Nasza szkoła do rywalizacji drużynowej wystawiła 4 zespo-
ły. Zespół dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej oraz 
dwa zespoły z gimnazjum. Ponadto braliśmy udział w rywali-
zacji indywidualnej. 

W biegu na dystansie 800 m uczennica naszej szkoły Ju-
lia Telicka  jako pierwsza dobiegła do mety, zdobywając zło-
ty medal i tytuł mistrzyni województwa w Biegach Przeła-
jowych na rok szkolny 2015/16. Pozostałe zawodniczki za-
jęły również wysokie punktowane miejsca, co zaowocowało 
kolejnym sukcesem.  Zespół w składzie: Julia Telicka, Patrycja 
Ogonowska, Anna Świercz, Oliwia Smolarczyk, Karolina Ko-
nieczna, Sylwia Ślęzak, Wiktoria Perz zdobyły pierwsze miej-

Mistrzynie Województwa Świętokrzyskiego
sce. Dziewczęta zosta-
ły mistrzyniami woje-
wództwa Świętokrzy-
skiego w drużyno-
wych Biegach Przeła-
jowych.

 Reprezentacja ta 
wyprzedziła 21 zespo-
łów. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z SP 33 
Kielce, nad którą mie-
liśmy przewagę trzech 
punktów.

Bardzo dobrze spi-
sała się reprezentacja 
gimnazjalistów w skła-
dzie: Bartosz Paczkow-
ski, Bartosz Nyga, To-
masz Stolarczyk, Jakub Ogonowski, Bartłomiej Telicki, Mate-
usz Wosiński. Chłopcy zajęli III miejsce. 

Drużyna dziewcząt z gimnazjum w składzie: Ewelina Czu-
pryńska, Marta Kowalczyk, Julia Ogonowska, Natalia Macan-
der, Ewelina Stępnik, Klaudia Nowak oraz zespół chłopców ze 
szkoły podstawowej w składzie: Dawid Chudzik, Kacper Ste-
fański, Kamil Banak, Piotr Czupryński, Paweł Czupryński, Woj-
ciech Karbownik, Szymon Szymkiewicz też nieźle się spisali, 
choć zajęli miejsca poza podium.

W rywalizacji indywidualnej na dystansie 500m  świetnie 
zaprezentowali się nasi najmłodsi zawodnicy:  Filip Janus, 
Michał Łata, Konrad Sztandera, Przemysław Ginter, Karolina 
Szczerek. Najwyżej został sklasyfikowany Kacper Chudzik  - 
7 miejsce oraz Julia Jachimczyk – 10 miejsce.

Opiekunami grup byli: Małgorzata Gwóźdź, Piotr Wilk, Wio-
letta Supernat oraz Tomasz Mazur.

małgorzata Gwóźdź

Halowe Mistrzostwa Radnych  
i Pracowników Samorządowych

24 kwietnia w Hali Sportowo-Wypoczyn-
kowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyły się 
Halowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników 
Samorządowych w Piłce Nożnej o Puchar Sta-
rosty Kieleckiego. W tegorocznych rozgryw-
kach udział wzięło ponad stu zawodników 
z  12 drużyn piłkarskich. Zwyciężyła drużyna 
Komendy Wojewódzkiej Policji z Kielc.

Drużyna piłkarska z Łopuszna wzięła udział 
po raz pierwszy w turnieju, nie uzyskując za-
dowalających wyników. „Przed nami okrągły 
rok na przygotowania i treningi, bo sukcesy 
same się pojawią” – dodała Pani Wójt Irena 
Marcisz obecna w hali sportowej w Chęcinach.
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17 marca 2015 w Nowinach odbył się ha-
lowy turniej piłki nożnej chłopców.  Do roz-
grywek zgłosiło się 5 zespołów:  SP Łopusz-
no, SP Małogoszcz, SP Mniów, SP Kielce i SP 
Nowiny. Drużyny grały systemem „każdy 
z każdym”. 

Pięknie zaprezentowała się nasza druży-
na, która zebrała największą liczbę punk-
tów i tym samym chłopcy zostali mistrza-
mi województwa w Futsalu

Ponadto organizatorzy ogłosili konkur-
sy, w których zawodnicy mogli indywi-
dualnie zaprezentować swoje umiejętno-
ści techniczne.  Konkurs żonglerki wygrał 
wojciech karbownik. Nagroda za rzuty 
karne powędrowała do dawida Chudzika.

Na słowa uznania zasługuje wspaniała 
postawa chłopców, którzy we wszystkich 
meczach wykazali się dużym zaangażowa-
niem i wytrwałością. 

Skład zwycięskiej drużyny: dawid Chu-
dzik, Jakub Świercz, artur dzwonek, 
michał Tkacz, kacper Stefański, konrad 
karliński, Szymon Szymkiewicz, woj-
ciech karbownik,  Szymon wawrzoła, 
konrad Sztandera, kamil Sztandera.

Z kolei 22 marca 2016 r. na hali w Nowi-
nach odbyły się I Mistrzostwa Wojewódz-
twa Szkół Gimnazjalnych w Futsalu. Orga-
nizatorem był GKS FUTSAL Nowiny oraz 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowi-
nach. Patronat nad imprezą objął Święto-
krzyski Związek Piłki Nożnej. 

w tych zawodach gimnazjaliści z  zS 
im. Jana Pawła ii w Łopusznie zajęli 
pierwsze miejsce i zdobyli tytuł mistrza 
województwa.  Skład mistrzowskiej 
drużyny: Paweł rogula, wiktor Soboń, 
Tomasz Stolarczyk, kacper Poddęb-
niak, kamil kałka,  Bartosz nyga, miko-
łaj Gad, mateusz Soboń oraz kacper Sornat.

W turnieju finałowym wystąpiło osiem zespołów. Od pół-
finałów spotkania były pełne emocji i dramaturgii, a o końco-
wym wyniku decydowała jedna bramka. Drużynie z Łopuszna 
udało się awansować do finału. Spotkała się w nim z reprezen-
tacją z Buska - Zdroju. 

 O zwycięstwie Łopuszna zdecydował gol strzelony równo 
z syreną końcową spotkania. Zwycięską bramkę zdobył Paweł 

Mistrzowie Województwa w Futsalu

Rogula, zapewniając drużynie tytuł  Mistrza Województwa, a so-
bie statuetkę „króla strzelców”. Paweł w sumie zdobył 7 bramek  
i o jedną wyprzedził  kolegę z zespołu Wiktora Sobonia.

Cały zespół zasłużył na słowa uznania. W pięciu meczach 
stracili tylko trzy bramki, a zdobyli czternaście. Młodym  za-
wodnikom życzymy kolejnych tak wspaniałych osiągnięć.

małgorzata Gwóźdź

samorządowe pismo lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno

Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz.
skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, os. na stoku 51j, Kielce. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji  
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.



Wieści Łopuszna 47

Sezon 2015/16 był dla Łopuszańskiego Klubu Sportowe-
go bardzo owocny, rudna jesienna nie przyniosła drużynie 
żadnej porażki, co dało nadzieję na świetne wyniki wiosną. 
Tak też się stało. Pomimo dwóch porażek, które okazały się 
dla zawodników zimnym, ale potrzebnym  prysznicem, awan-
sowali do rozgrywek w klasie wyżej. Ostatni mecz rozegrali z 
LZS Czarnocin. W  tym spotkaniu udowodnili, że ten awans po 
prostu im się należy. Rozgromili na swoim stadionie przeciw-
ników aż 7:0.

Obecność na stadionie władz Gminy Łopuszno, senatora 
Krzysztofa Słonia, zaproszonych gości oraz prezesów Klubu 
dodała chłopakom skrzydeł. Po meczu przyszedł czas na gra-
tulacje, uściski dłoni, wspólne świętowanie sukcesu. 

Nagrody indywidualne otrzymali Łukasz Niebudek i Paweł 
Doroszko. Przed chłopakami ciężka praca, aby w A-Klasie za-
prezentować się jak najlepiej. Treningi pod okiem trenera Jac-
ka Pichety trwają, zawodnicy są zmotywowani do walki. Kibi-

A-KLASA JEST NASZA!   
ŁKS ŁOPUSZNO AWANSOWAŁ!
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ce trzymają kciuki za swoją drużynę,  mają nadzieję na awans 
do «Okręgówki». Co pokaże sezon? Zobaczymy... 

dominika wijas




