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Targowisko na miarę XXi wieku. 
Umowa na dofinansowanie  
podpisana!
W ramach zawartej umowy do końca 2018 r. 
przebudujemy targowisko wiejskie, przewidujemy 
także utwardzenie terenu kostką brukową 
i wykonanie 50 % zadaszenia. 

Czytaj na str. 5  
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie

Szanowni Państwo!
Przed nami kolejny numer Wieści Łopuszna. W ciągu ostat-

nich miesięcy wykonaliśmy szereg inwestycji i działań, uczest-
niczyliśmy w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych, za-
kończyliśmy rok szkolny i przygotowaliśmy się do kolejnego. 

W naszej Gminie trwa ciąg dalszy ofensywy drogowej  oraz 
technicznej. do 30 km zmodernizowanych i przebudowa-
nych dróg  dołączyło kilkadziesiąt nowych. mieszkańcy 
krężołka  wreszcie mogą cieszyć się z 540 m asfaltowego 
odcinka, który jest  skrótem w drodze do Łopuszna.  Rów-
nież  starania mieszkańców miejscowości Czartoszowy  zo-
stały zakończone sukcesem, 1 km odcinek  drogi jest już 
asfaltowy.  Miejscowość antonielów zyskała  z kolei dwa 
nowe odcinki asfaltowe o łącznej długości 991 mb. Ponad-
to przygotowaliśmy wykaz dróg,  na które planujemy wyko-
nać dokumentację techniczną i kosztorysową.  Jest to 10 od-
cinków o łącznej długości  3726 mb.  do końca roku 2017 
ogłosimy przetarg na realizację wymienionych inwesty-
cji. Na przebudowę dróg gminnych w Łopusznie na ul. Space-
rowej i ul. Górny Bór oraz w Fanisławicach i Eustachowie  po-
siadamy już opracowaną dokumentację. Obecnie trwa prze-
budowa drogi  w ewelinowie.  

Naszym wspólnym sukcesem  jest  podpisanie pre-umów 
na  budowę oczyszczalni  ścieków w eustachowie oraz ka-
nalizacji dla Łopuszna i pięciu przyległych do niej miej-
scowości. mamy już na to zapewnione 11 mln zł z regio-
nalnego Programu operacyjnego województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020. Jest to ogromne osiągnięcie, 
do którego dążyliśmy wspólnie z mieszkańcami od  począt-
ku mojej kadencji.  z pomocą środków  unijnych do koń-
ca 2018 r. przebudujemy także targowisko wiejskie w Ło-
pusznie.  Będzie to miejsce na miarę XXI wieku.  Powyższe 
działania to  efekty  pracy radnych, Sołtysów oraz miesz-
kańców, ich współpraca zasługuje na pochwałę. Serdecz-
nie wam dziękuję i jestem z was  dumna!  

Równie istotne jak rozwój infrastruktury drogowej i tech-
nicznej są dla nas potrzeby kulturowe naszych mieszkańców. 
Uczestniczymy w projekcie ,,odnowa wsi Świętokrzyskiej’’, 
3 inicjatywy stowarzyszeń uzyskały dofinansowanie: budowa 

wiaty w Lasocinie, zakup instrumentów muzycznych dla Sto-
warzyszenia Przyjaciół i Miłośników Tańca Ludowego oraz bu-
dowa altany w Łopusznie. 

III kwartał roku to w naszej Gminie czas ważnych wyda-
rzeń kulturalnych. Świętowaliśmy impresje Łopuszańskie 
oraz dziękowaliśmy za tegoroczne plony  podczas dożynek 
Gminnych. 21 sołectw aktywnie uczestniczyło w Święcie 
Plonów, prezentując wieńce dożynkowe oraz stoiska so-
łeckie z tradycyjnymi potrawami  Dożynki były okazją aby 
podziękować rolnikom za ich ciężką pracę i dowodem na to 
jak ważne jest pielęgnowanie lokalnych tradycji. 

Uczciliśmy pamięć ofiar powstania styczniowego w Eweli-
nowie oraz ofiar II wojny światowej, składając kwiaty i znicze 
na ,,Kościółku’’.

Okres powakacyjny to trudny czas dla uczniów i nauczy-
cieli, którzy stanęli w obliczu wyzwania, jakim jest reforma 
oświaty. Dyrektorzy Szkół  na naradzie złożyli informacje o go-
towości do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. O 
szczegółach na ten i powyższe tematy przeczytacie Państwo 
w najnowszym numerze Wieści Łopuszna. 
zapraszam i życzę miłej lektury. 

irena marcisz  
wójt Gminy Łopuszno

29 sierpnia 2017 roku odbyła się XXVi sesja rady Gmi-
ny w Łopusznie.

Obecnych było 15 radnych. Sesję rozpoczęła Przewodni-
cząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna. Po powitaniu zebra-
nych i stwierdzeniu quorum wymaganego do podejmowania 
prawomocnych uchwał, Przewodnicząca poinformowała, iż w 
związku z przeprowadzonymi przedterminowymi wyborami 
skład rady został uzupełniony o nowego radnego. Popro-
siła wszystkich o powstanie, a pana Wiesława Mazura o złoże-
nie ślubowania.

Pan wiesław mazur złożył ślubowanie. Następnie radni jed-
nogłośnie przyjęli plan obrad, wybrali radnego Kazimierza Bernata 
na sekretarza obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej sesji.

Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację z 
pracy między sesjami.

Poinformowała, iż 23 czerwca 2017 roku uczestniczyła w 
uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół nr 5 
w Łopusznie. 24 czerwca uczestniczyła w zjeździe absolwen-
tów rocznika 65 Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie. 
25 czerwca brała udział  w „Pikniku rodzinnym” organizowa-
nym w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusz-
nie. Drużyna zorganizowana z pracowników urzędu razem z 
p. Wójt wzięła udział w konkursie wiedzy religijnej „Kocham 
Cię, Boże”. 30 czerwca odbyło się spotkanie organizacji pożyt-
ku publicznego. 

Wiele czasu Pani Wójt poświęcała na uroczyste otwarcia 
wyremontowanych dróg. Pierwsza uroczystość odbyła się w 
Przegrodach, gdzie na odcinku 950 m położono asfalt. 
Koszt poniesiony przez gminę to około 120 tys. zł, inwesty-
cja była współfinansowana z gminą Radoszyce. Pani Wójt po-
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dziękowała sołtysowi Marianowi Płycie za organizację uroczy-
stości otwarcia drogi. 7 lipca doszło do oficjalnego otwar-
cia drogi - ul. Przedborskiej w stronę mnina. Do tej inwe-
stycji gmina nie dopłacała. Pani Wójt złożyła podziękowania 
dla władz powiatu kieleckiego, który był inwestorem i po-
niósł koszty inwestycji przy uzyskaniu dofinansowania z Urzę-
du Marszałkowskiego. Odbyło się również oficjalne otwarcie 
drogi w antonielowie. Pani Wójt złożyła podziękowanie dla 
sołtysa za zorganizowanie otwarcia drogi, a mieszkańcom za 
liczny udział w uroczystości. Tego samego dnia Pani Wójt od-
wiedziła p. Sękowską z Antonielowa z okazji jej 96 urodzin. 19 
lipca Pani Wójt uczestniczyła w otwarciu drogi w Czartoszo-
wach. Około kilometra drogi kosztowało 129 tys. zł. Dokona-
no również uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi 
Czałczyn-krężołek. Inwestycja ta była bardzo wyczekiwana. 
Na otwarciu drogi licznie zgromadzili się mieszkańcy. Wspól-
nie z sołtysem z Nowka pani Wójt była z wizytą u Wójta Mnio-
wa. Prowadzono rozmowy na temat wspólnej realizacji inwe-
stycji drogowej od Nowka w kierunku Mniowa. Komisja dro-
gownictwa ustali celowość inwestycji. 

Pani Wójt odbyła wizytę u notariusza w sprawie zakupienia 
ziemi w Antonielowie, koszt 15 tys. zł pochodzić będzie z fun-
duszu sołeckiego.  Na wykupionym gruncie, na którym znaj-
duje się droga, będzie położony asfalt. Pani Irena Marcisz po-
informowała, iż w tym roku powiat będzie jeszcze realizo-
wał inwestycję drogową w ewelinowie przy współfinanso-
waniu inwestycji z budżetu gminy. Pani Wójt nadmieniła, że 
trwają rozmowy nad planowaniem kolejnych dróg do remon-
tu. Planowany jest remont drogi Dobrzeszów - Snochowice, 
wstępne szacunki - 750 tys. zł, szukamy partnera do współfi-
nansowania inwestycji. Drugą strategiczną inwestycją wyma-
gającą przeprowadzenia jest droga Józefina do drogi woje-
wódzkiej. Pani Wójt stwierdziła, że te inwestycje muszą zostać 
zrealizowane. Nie zostało to do tej pory zrobione, gdyż wła-
sność gruntów nie była uregulowana. Liczymy, że w 2018 roku  
wystarczy na ten cel funduszy w budżecie. Prowadzone są za-
biegi w kierunku realizacji inwestycji – drogi nr 728. Pani Wójt 
złożyła propozycję, aby wystosować wspólną prośbę do Mar-
szałka o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania.

Następnie Pani Wójt poinformowała, iż złożono 5 wnio-
sków na dofinansowanie różnych zadań, m.in. dofinansowa-
nie budowy wiaty w Lasocinie, budowy altanki w Łopusznie 
na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym, zakup instrumen-
tów na potrzeby „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej” 
oraz drogę w Rudzie Zajączkowskiej. 

Ponadto Pani Irena Marcisz przypomniała, iż odbyły się „Im-
presje Łopuszańskie”. Podziękowała wszystkim, którzy aktyw-
nie uczestniczyli w imprezie oraz tym, którzy brali udział w raj-
dzie rowerowym, dziękowała również sponsorom. 

Pani Wójt poinformowała, iż udziela ślubów w plenerze. 
30 lipca uczestniczyła w „Święcie czynu chłopskiego” 

w Wiernej Rzece. Odbywała wizyty w terenie dotyczące dro-
gi Eustachów Duży w stronę targowicy. Zostały wykupione 
grunty pod poszerzenie drogi. Z każdym z mieszkańców były 
prowadzone rozmowy. Razem z radnym Staszczykiem odby-
ła spotkanie u mieszkanki Lasocina. Realizacja inwestycji przy-
domowych oczyszczalni ścieków może zostać zablokowana 
przez mieszkankę, która nie wyraziła na nią zgody.

Pani Wójt poinformowała, iż doszło do podpisania pre-
-umowy na kanalizację i oczyszczalnię dla gminy w Ło-
pusznie. Inwestycja jest oczekiwana przez mieszkańców. Pra-
ce są trudne, bardzo absorbujące. W  2018 roku będą już wi-
doczne inwestycje, rozpocznie się budowa oczyszczalni ście-
ków. Budowa kanalizacji zostanie rozłożona na 3 lata. Pani 
Wójt zaznaczyła, że obecnie w gminie prowadzony jest sze-
reg drobnych inwestycji, w momencie rozpoczęcia kanaliza-
cji wszelkie środki finansowe absorbowała będzie główna in-
westycja. 

Następnie przypomniała, iż nauczyciele, część radnych i 
pracowników urzędu pod kierownictwem p. Wandy Nowak 
zebrali środki finansowe i doprowadzili do odnowienie figury 
Matki Bożej przed kościołem w Łopusznie. Pani Wójt podzię-
kowała wszystkim zaangażowanym w to dzieło. 

W naszej gminie odbywa się wiele uroczystości patriotycz-
nych. Pani Wójt podziękowania p. Stanisławowi Komisarczy-
kowi i p. Zuzannie Woś za organizowanie uroczystości. Pani 
Wójt złożyła podziękowanie organizatorom „Biesiady w Sno-
chowicach”. Było to spotkanie integracyjne z występem ze-
społów ludowych. Podziękowała sołtysowi Zbigniewowi No-
wackiemu, Radzie sołeckiej oraz radnej Zdzisławie Zimnej za 
organizację spotkania. 

Pani Wójt odbyła naradę  z dyrektorami szkół z udziałem 
związków zawodowych. Jednym z tematów narady było przy-
gotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Szkoły są przy-
gotowane, dobrze wyposażone, a obecnie poprawia się rów-
nież estetyka wokół nich,  gdyż placówki weszły w program 
ukwiecenia gminy.

Pani Wójt podziękowała Kołu Gospodyń Wiejskich ze Sno-
chowic na czele z p. Alicją Borowską za reprezentowanie gmi-
ny na „Dożynkach powiatowych” w Łagowie. Następnie Pani 
Irena Marcisz zaprosiła wszystkich na „Dożynki gminne”. Za-
powiedziała, iż sołectwa mają się prezentować na dożynkach 
poprzez stoiska, wieńce i udział w konkursie sołectw. Zachę-
cała wszystkich do czynnego udziału w święcie plonów.

W następnych punktach sesji dyrektorzy szkół składali in-
formacje o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego. 
Informowali przede wszystkim o liczbie uczniów w poszcze-
gólnych placówkach. Składali szczegółowe sprawozdanie z 
prac remontowych przeprowadzonych w szkołach. Dyrekto-
rzy złożyli również informacje o stanie realizacji zadań oświa-
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towych, w tym o wynikach egzaminów przeprowadzanych w 
szkołach.

W wyniku głosowania Radni Rady Gminy w Łopusznie jed-
nogłośnie podjęli następujące uchwały:
- Nr XXVI/227/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025. 
- XXVI/228/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-

ny w 2017 roku. 
- XXVI/229/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komu-
nalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gmi-
ny w Łopusznie. 

- XXVI/230/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Gminy w Łopusznie. 

- XXVI/231/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Gminy w 
Łopusznie.  

-XXVI/232/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/198/2017 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie 
przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Łopuszno na lata 
2016 – 2023”. 

- XXVI/233/2017 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Łopuszno”. 

-XXVI/234/2017 w sprawie porozumienia międzygminnego 
Gminy Łopuszno z Gminą Masłów w zakresie działalności ro-
dzinnego domu pomocy. 

ewa Sztandera

Gmina Łopuszno 12 września br. podpisała umowę o 
dofinansowanie na realizację operacji w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwija-
nie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 
tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ „inwe-
stycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczo-
ne na cele promocji lokalnych produktów”  objętego Pro-
gramem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020  
z udziałem środków europejskiego Funduszu rolnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

W ramach zawartej umowy do końca 2018r. przebudujemy 
targowisko wiejskie w Łopusznie. W ramach programu funk-
cjonalno – użytkowego przewidujemy utwardzenie terenu 
kostką brukową, a także 50% zadaszenia.  

Przebudowa targowiska poprawi warunki handlowe, a za-
razem ułatwi zbyt produktów rolnych na lokalnym rynku, 
skróci łańcuch dostaw, zwiększy możliwość zaopatrzenia po-
tencjalnych nabywców w produkty wytwarzane w regionie, 
oryginalne, zawsze świeże i atrakcyjne cenowo. Sprzedaż i 
kupno towarów będzie odbywać się w dogodniejszych wa-
runkach, co wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój targowiska. 

Realizacja inwestycji będzie podzielona na dwa etapy. 
Pierwszy będzie współfinansowany w ramach Prow 

Targowisko z dofinansowaniem !!!

2014-2020, zaś drugi po otrzymaniu środków z regional-
nego Programu operacyjnego województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020 w ramach rewitalizacji miejsco-
wości Łopuszno.

Mamy nadzieję,  iż planowana inwestycja przyczyni się do 
uatrakcyjnienia naszej Gminy i do jej promocji nie tylko na lo-
kalnym rynku. 

Patrycja Jas

W ostatnim czasie  na terenie sołectwa Dobrzeszów i No-
wek  wykonano szereg inwestycji. Do najważniejszych  z nich 
należą:
- remont nierówności na drodze powiatowej numer 0405 T: 

frezowanie nierówności i położenie nowej masy asfaltowej. 
Działania te przyczynią się do poprawienia komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa  na drodze. 

−rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie projektu świetlicy 
wiejskiej  w Dobrzeszowie. Koszt projektu: 12 000 tys. zło-
tych. Pieniądze pochodzą z funduszu sołeckiego. Główne 
założenia projektu to sala spotkań o wymiarach 50 – 60 m 

Co się dzieje w Dobrzeszowie i Nowku?
2 oraz miejsce na garaż samochodu strażackiego. Świetlica 
będzie posiadać ogrzewanie elektryczne.  Na działkę został 
wykonany przepust. 

- prace melioracyjne w Nowku (wykopanie rowów). Wykorzy-
stano w ten sposób część środków finansowych pochodzą-
cych  z funduszu sołeckiego. Pozostała część pieniędzy jest 
przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej na 
drogę Nowek- Wólka Kłucka. 

- wyremontowanie barierek na moście przy drodze gminnej 
Dobrzeszów- Nowek. Koszt tego remontu wyniósł 17 500 
tys. złotych.
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4 sierpnia 2017 roku Gmina Łopuszno reprezentowa-
na przez Panią wójt irenę marcisz oraz Skarbnika Gmi-
ny Panią Teresę Poświat zawarła z województwem Świę-
tokrzyskim reprezentowanym przez  Pana Piotra Żołądka 
pre-umowę na zadanie p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Łopuszno oraz budowa oczyszczalni ście-
ków mechaniczno-biologicznej w eustachowie o przepu-
stowości Q=600m2/ dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą’’. W/w zadanie zostało dofi-
nansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Przy podpisaniu umów obecni byli Starosta kielecki Pan 
michał Godowski, radni rady Gminy w Łopusznie, sołty-
si oraz mieszkańcy Gminy Łopuszno. Uroczyste podpisa-
nie umów uświetnił swoim występem Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca. Przybyli goście oraz mieszkańcy mogli złożyć podpi-
sy na pamiątkowej desce. koszt budowy oczyszczalni ście-
ków wyniesie 8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środ-

Uroczyste podpisanie pre-umowy na budowę 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

ków rPowŚ wyniesie 5 mln zł. natomiast koszt budowy 
kanalizacji wyniesie ok. 11 milionów, w tym środki przy-
znane z rPowŚ to ponad 6 mln zł.

Patrycja Jas

 W planach:
1. Odnowienie  placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 

Dobrzeszowie. Szkoła pozyska też nową zmywarkę do kuchni.  
Pieniądze na remont placu zabaw i zakup zmywarki będą po-
chodziły  z projektu unijnego. 

2. Przedszkole w Dobrzeszowie otrzyma z funduszy unij-
nych 624 tysiące złotych  na tworzenie nowych miejsc dla 
dzieci. 

3. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi 
gminnej Dobrzeszów –Snochowice (koszt tego projektu to 
1000zł) oraz na przygotowanie  dokumentacji technicznej ru-
chu dla tej drogi (koszt 3080zł). Przygotowanie tej dokumen-
tacji jest niezbędne, aby w 2018 roku starać się o dofinansowa-
nie na tzw. „schetynówki” i położyć na tej drodze asfalt. Szaco-
wany koszt wykonania drogi to 750000 tys. złotych.

marcin wychowaniec  
radny Gminy Łopuszno

Komisja Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komu-
nalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na naradzie 
w  dniu 07.07.2017 r. wspólnie z Panią Wójt Gminy Łopuszno 
Ireną Marcisz ustaliła wykaz dróg, na które należy przygoto-
wać dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestor-
skimi.

Przebudowa drogi antonielów – wojciechów (działka 
Nr 1/2) długość 201,00 mb;

Przebudowa drogi – ul. armii krajowej w Łopusznie – 
I  etap (działka Nr 427/22) długość 143,00 mb;

Przebudowa drogi gminnej Nr 001632T – część ul. Żwirowej 
i Górki Łopuszańskie (działki Nr 432, 499) długość 662,00 mb;

Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko – I etap do 
rzeki (działka Nr 527) długość 420,00 mb;

Przebudowa drogi gminnej Nr 001606T Grabownica – ro-
sochy I etap (część działki Nr 185) długość 910,00 mb;

Przebudowa drogi karolinów - marianów do drogi powia-
towej Nr 0483T (działki Nr 414, 416) długość 338,00 mb;

Przebudowa drogi gminnej Nr 001612T  zasłońce – okra-
jek (działka Nr 170) długość 710,00 mb;

Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska (dział-
ka Nr 266 oraz część działki Nr 317 – skrzyżowanie) długość 
191,00 mb;

Coraz więcej nowych dróg

Narada Komisji BudowNictwa, drogowNictwa, gospodarKi 
Komunalnej oraz Bezpieczeństwa i porządKu puBlicznego

Przebudowa drogi gminnej Nr 001636T w miejscowości 
Czartoszowy (działka Nr 129) długość 190,00 mb;

Przebudowa drogi w Snochowicach ul. zagóra (część 
działki Nr 56) długość 162,00 mb;

Gmina posiada opracowaną dokumentację na przebudo-
wę niżej wymienionych odcinków dróg:
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dnia 16 lipca 2017 r. w antonielowie  miało miejsce istot-
ne dla mieszkańców wsi wydarzenie - przecięcie wstęgi  nowo 
wybudowanych odcinków drogi gminnej z nawierzchnia bitu-
miczną. Nowe drogi to dwa odcinki o długości 1 km . koszt 
około 400 tyś złotych Dodając do tego wykonany w koń-
cówce 2016 roku 870 metrowy odcinek wyremontowany w 
ramach PROW okazuje się, że antonielów to miejscowość 
gdzie w ostatnich 3 latach wybudowano najwięcej dróg 
gminnych. Realizacja tych inwestycji była możliwa dzięki do-
finansowaniu z Programu obszarów wiejskich W uroczy-
stości brali udział: Wójt Gminy Łopuszno  P. Irena Marcisz  wraz 
z zastępcą  Panem Wiesławem Gałką i pracownikami Urzędu 
Gminy, licznie przybyli mieszkańcy wsi z sołtysem na czele.  

Łączny koszt zrealizowanych na terenie Antonielowa inwe-
stycji drogowych wynosi: 313933,28 zł

zbigniew Bąk

Antonielów ma nowe odcinki dróg asfaltowych

Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie, ul. Spacerowa 
(działka nr 425/2), długość 352,00 mb;

Przebudowa drogi gminnej Nr 001610T w Fanisławicz-
kach, długość 160,00 mb; 

Przebudowa drogi gminnej w Łopusznie, ul. Górny Bór, 
długość 330,00 mb;

Przebudowa drogi gminnej Nr 001604T eustachów duży – 
eustachów mały, długość 822,00 mb.

Ponadto wytypowano drogę, na którą zostanie złożony 
wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
Wniosek dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 001601T do-
brzeszów – Snochowice, (działki Nr 43/1 i 43/2 obręb Do-
brzeszów oraz działka Nr 251/3 obręb Snochowice).

zenon Głowala

Na początku września 2017 roku rozpoczęto prace po-
legające na przebudowie drogi powiatowej nr 0402T w 
miejscowości ewelinów na dł. 1800 mb. Przedmiotowe pra-
ce polegają  na umocnieniu poboczy kruszywem, odmuleniu 
dna rowu drogowego, wykonaniu przepustów zjazdowych 
oraz położeniu nowej warstwy nawierzchni bitumicznej. Pra-

Przebudowa drogi powiatowej w Ewelinowie
ce wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,FART’’ 
Sp. z o.o. 

Należy podkreślić, iż Gmina Łopuszno partycypuje w kosz-
tach wykonania inwestycji. kwota, jaką Gmina Łopuszno 
przeznaczyła z budżetu na realizację zadania, to 200 tys zł. 
Całkowity koszt wykonania inwestycji wynosi ponad 360 tys. zł.

Patrycja Jas

Droga, o której mowa, stanowi  skrót dla mieszkańców Krę-
żołka do drogi wojewódzkiej 728 w Czałczynie. wieloletnie 
starania mieszkańców i sołtysa miejscowości-P. maria-
na Płyty  o wykonanie asfaltowego odcinka zostały wreszcie 
zakończone sukcesem.  Na potrzeby budowy drogi należało 
uregulować kwestie praw własności gruntów. Te bowiem sta-
nowiły własność prywatną. Procedura wykupu gruntów trwa-
ła dwa lata i zakończyła się powodzeniem. Potem już wszyst-
ko potoczyło się z górki. kluczowy odcinek o długości 540 
mb kosztował 137 tys. zł. Dzięki wykonaniu asfaltowej na-
wierzchni kierowcy nie będą musieli pokonywać dłuższej dro-
gi jak było do tej pory. oficjalnie asfaltowy odcinek odda-
no do użytku 22.08.2017r. w obecności ks. Jacka Celucha, 
który dokonał poświęcenia drogi oraz władz Gminy – Pani 
wójt ireny marcisz, zastępcy wójta- wiesława Gałki, soł-
tysa  oraz  mieszkańców.  

J. Barwińska 

Asfaltowy skrót dla mieszkańców Krężołka
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19.07.2017 r. uroczysto otwarto nowy  wyremonto-
wany odcinek drogi w miejscowości Czartoszowy. Jezd-
nia na długości 1 km zyskała nową nawierzchnię asfaltową. 
Koszt wykonania remontu wyniósł 128 tys. zł. W uroczystości 
uczestniczyła Pani wójt irena marcisz, Sołtys Paweł Palacz, 
przedstawiciele wykonawcy firmy dUkT, pracownicy Urzę-
du Gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, którzy wyko-
rzystali okazję, by złożyć Wójtowi Gminy Pani Irenie Marcisz 
wyrazy wdzięczności za zrealizowaną inwestycję.

alicja Siwek

Mieszkańcy miejscowości Czartoszowy cieszą się z asfaltowego odcinka drogi

Na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów  złożono 
dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Kielcach Odcinek 
drogi o długości. 1km w miejscowości Sarbice Pierwsze –Sar-
bice Drugie Baranki o wartości kosztorysowej 75 304,99 zł.  
oraz droga dojazdowa do pół w miejscowości Ruda Zającz-

Przebudowa dróg dojazdowych
kowska o długości 410 mb. Wartość  kosztorysowa  to kwota 
34 140, 38 zł.  

Wniosek złożony na drogę dojazdową w  Rudzie Zającz-
kowskiej  jest zaakceptowany do realizacji. 

antoni Lesiak 

Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie z woje-
wódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w kielcach na opracowanie Planu Gospodarki ni-
skoemisyjnej. koszt opracowania wynosi 24.600,00 zł, z 
czego 90% wynosi dofinansowanie z wFoŚiGw. 

Gmina Łopuszno  wspólnie z firmą Wroconsult opracowała 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – dokument strategiczny wy-
znaczający możliwości i sposoby ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych na terenie gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony
Dokument ten jest niezbędny do uzyskania dotacji z fundu-

szy unijnych na realizację szeregu projektów inwestycyjnych, 
w tym m.in. związanych z:
- termomodernizacją budynków publicznych, służących do 

prowadzenia działalności gospodarczej i prywatnych;
- modernizacją infrastruktury wytwarzania i przesyłu ciepła i 

energii;
- modernizacją i budową infrastruktury transportowej (drogi, 

ścieżki rowerowe, komunikacja zbiorowa).
Patrycja Jas

Do Wójta Gminy Łopuszno została zgłoszona potrzeba re-
montu drogi w Nowku, która jest granicą gmin Łopuszno 
i Mniowa. Pani Wójt widzi potrzebę remontu, gdyż droga jest 
w złym stanie. Część drogi jest  własnością Gminy Łopuszno, a 
część Gminy Mniów. 

17 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy mniów odbyło się 
spotkanie  Pani ireny marcisz, Pana krzysztofa robaka - 
sołtysa wsi nowek i Pani klaudii Jachimczyk - pracowni-
ka Urzędu Gminy w Łopusznie z wójtem Gminy mniów 
Panem mariuszem adamczykiem. Spotkanie dotyczyło 
wspólnej realizacji drogi łączącej obie gminy na odcinku No-
wek – Wólka Kłucka. Pomysł spotkał się z pozytywną reakcją 
ze strony włodarza Gminy Mniów, który obiecał, że poweźmie 
w 2018 roku starania, aby zrealizować wspólną inwestycję.

klaudia  Jachimczyk 

Wspólna inwestycja Łopuszna i Mniowa

pani  wójt irena marcisz z sołtysem nowKa - Krzysztofem 
roBaKiem podczas wizyty u wójta mniowa- Krzysztofa adamczyKa 
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Zbiornik planowany jest w dolinie Łososiny, która 
dzięki Stefanowi Żeromskiemu  nazywana jest także 
Wierną Rzeką. Ma mieć powierzchnię 72 hektarów i 
pojemność ok. 1 mln m3. Pojemność całkowita 1010 
tys. m3, całkowita rezerwa powodziowa 720 tys. m3, a 
wysokość piętrzenia 4,45 m. Położony ma być na tere-
nie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn. 

Projektowany zbiornik to budowla hydrotech-
niczna IV klasy ważności. Na podstawie wskaźników 
określających stan morfologiczny można stwierdzić, 
że zbiornik nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia 
celów środowiskowych określonych w  Planie go-
spodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w 
tym stan wód (JCWP) oceniono jako dobry. Zbiornik 
Wierna Rzeka ma być finansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, który skończy się w 2020 
roku.

Zapora planowana jest na wysokości wsi Fanisła-
wice. Łososina płynie tam meandrami, a jej szeroką 
dolinę zarastają trawy, trzciny i krzaki. 20 lat temu 
padło hasło o wykupywaniu gruntów, Gmina Ło-
puszno wykupiła 41 ha.

W 2014 roku ŚZMiUW uzyskał od Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska decyzję środowiskową 
niezbędną do rozpoczęcia inwestycji. Organizacje eko-
logiczne zaskarżyły ją jednak do Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska, który ją uchylił. 

Miejsce planowanego zbiornika oglądali radni z 
dwóch komisji sejmiku województwa. ekolodzy nie 
przyjęli zaproszenia na ich wyjazdowe posiedzenie.

31 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w  Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla analizowanej inwestycji.

 Przy wydawaniu nowej decyzji zostały przeprowadzo-
ne konsultacje społeczne, w których uczestniczyły wszystkie 
trzy, protestujące wcześniej organizacje   ekologiczne. Wszyst-
kie uwagi,  jakie wpłynęły, były brane pod uwagę i uwzględnia-
ne-powiedziała Joanna Cierlikowska z Regionalnej Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Kielcach w wywiadzie dla telewizji 
Kielce. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz także bra-
ła udział w programie i powiedziała, że to bardzo wyczeki-
wana inwestycja dla naszych mieszkańców.

Czy doczekamy się zbiornika „Wierna Rzeka”?

Jednakże i od niniejszej decyzji odwołanie złożył Klub Przy-
rodników z siedzibą w Świebodzinie  oraz Towarzystwo Badań 
i Ochrony Przyrody. Czy zbiornik ”Wierna Rzeka” zostanie w 
końcu wybudowany? Czy pozostaniemy z meandrująca rzeką 
i turzycą rozłogową?

Zbiornik jest niezbędny jako magazyn wody pitnej (zaczy-
na jej brakować). Roślinność można zabezpieczyć, a następnie 
nasadzić, a ptaki i owady dostosują się do nowych warunków.  
I nie zmarnujmy szansy dla miejscowej ludności na rozwój i 
lepsze warunki ekonomiczne, na piękny akwen!

iwona Janik

Priorytetowym działaniem w 2017 roku jest regulacja praw-
na nieruchomości gminnych. Jedną z ważniejszych regulacji 
jest nabycie gruntu, który stanowi drogę na odcinku Jó-
zefina – Snochowice zagórki, częściowo na terenie Lasów 
Państwowych i dwóch prywatnych nieruchomości. Od 
2015 roku trwają rozmowy z Nadleśnictwem Kielce w sprawie 
nabycia tego gruntu. Sprawa zbliża się ku końcowi, gdyż reali-
zowany jest podział geodezyjny wydzielający drogę z własno-
ści zasobów Lasów Państwowych dzięki  wspólnym uzgod-
nieniom z przedstawicielami Nadleśnictwa Kielce, Gminy Ło-
puszno i geodetami wykonującymi podział geodezyjny. dro-

Ciąg dalszy regulacji prawnych nieruchomości gminnych
ga jest bardzo ważnym skrótem dla mieszkańców Józefiny, 
Olszówki do drogi wojewódzkiej Nr 786.

Druga istotną inwestycją rozpoczętą w 2017 roku jest 
przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi biegną-
cej od ul. włoszczowskiej do eustachowa dużego. W celu 
pozyskania środków na budowę drogi niezbędne było jej po-
szerzenie. Skomplikowany charakter sprawy polegał na tym, 
że  grunty sąsiadujące z drogą są prywatne. Pani wójt irena 
marcisz jako pierwszy włodarz naszej gminy podjęła się 
budowy drogi oraz podjęła próbę współpracy z 24 właści-
cielami działek sąsiadujących z ową drogą. Sam fakt pod-
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jęcia inicjatywy przez Panią Wójt utwierdził mieszkańców w 
potrzebie budowy drogi i co za tym idzie sprzedaży części 
działek pod realizację inwestycji. Koszt regulacji wynosić bę-
dzie około 70 tys. złotych.

zakończoną regulacją jest nabycie gruntu stanowią-
cego drogę w antonielowie przy granicy gminy Łopusz-

no i gminy krasocin. Zajeżdżona droga była własnością pry-
watnych właścicieli i niemożliwa była poprawa  stanu jej na-
wierzchni. Pani Wójt Irena  Marcisz podjęła rozmowy z właści-
cielami, którzy zgodzili się go zbyć grunt stanowiący drogę. 
Gmina Łopuszno stała się właścicielem drogi w lipcu bieżące-
go roku. koszt regulacji wyniósł blisko 19 tys. złotych. 

klaudia Jachimczyk 

W celu poprawy prawidłowego funkcjonowania urzą-
dzeń melioracji szczegółowej na przełomie lipca i sierp-
nia Gminna Spółka Wodna w Łopusznie przystąpiła do 
kontynuacji prac konserwacyjnych urządzeń me-
lioracyjnych na terenie Gminy Łopuszno. Łącznie  
 lipcu i sierpniu Gminna Spółka Wodna przeprowadziła 
konserwację 5330 mb rowów melioracyjnych w następują-
cych miejscowościach: ewelinów - 590 mb, marianów - 300 
mb, Sarbice drugie - 480 mb, Józefina - 1820 mb, Sarbice 
Pierwsze - Sarbice drugie - 2140 mb. 

Należy podkreślić, iż przeprowadzone prace melioracyjne 
w Józefinie na odcinku 1820 mb oraz w Sarbicach Pierwszych 
- Sarbicach Drugich na odcinku 2140 mb zostały zrealizowa-
ne dzięki udzielonej dotacji przez wojewodę Świętokrzy-
skiego na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. 
Przedmiotowe prace polegały na wycince zakrzaczeń, wyka-

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łopuszno

r-3 po przeprowadzonej Konserwacji w m. józefina

Starostowie dożynek, bo nich mowa, odgrywa-
ją corocznie istotną rolę podczas Święta Plonów.  Do-
konują aktu przekazania chleba Gospodarzowi Doży-
nek- Włodarzowi Gminy- P. Irenie Marcisz, dzieląc się 
tym samym owocem swojej najcięższej pracy. W tym 
roku te zaszczytne funkcje Starostów Dożynek  pełni-
li: P. Elżbieta Rowińska zam. w Eustachowie Dąbrowie 
oraz P. Marian Płyta, zam. w Przegrodach. 

Pani Elżbieta Rowińska  wraz z mężem Ryszardem 
prowadzą gospodarstwo rolne już 30 lat. Pani Elżbie-
ta jest od dzieciństwa związana z pracą na roli. Miesz-
ka w Eustachowie Dąbrowie. Od 10 lat prowadzi go-
spodarstwo ekologiczne. Obecnie gospodarstwo 
Państwa Rowińskich ukierunkowane jest na hodow-
lę  krów mlecznych  i bydło opasowe.  Mleko oddają  
do okręgowej Spółdzielni mleczarskiej we włosz-
czowie. Gospodarstwo jest zmodernizowane dzięki 
skorzystaniu z unijnego dofinansowania  Prow 2007-2013 
,,modernizacja gospodarstw rolnych’’, z których Państwo 
Rowińscy zakupili sprzęt rolniczy. 

Pan Marian Płyta od urodzenia  mieszka w Przegrodach. 
Od dzieciństwa związany jest z pracą na roli. Gospodarstwo 
prowadzi razem z żoną, użytkując ok. 30 ha. Pan Marian Pły-
ta jest wzorem pracowitości,  wszystkiego dorobił się sam cięż-
ką pracą. Obecnie gospodarstwo  ukierunkowana jest na  kro-
wy mleczne. Funkcjonuje na wysokim poziomie,  jest wypo-
sażone w nowoczesne maszyny dzięki pozyskaniu funduszy 
unijnych z programu modernizacja Gospodarstw rolnych. 
Pan Marian Płyta jest aktywny społecznie, pełni funkcję soł-

Godnie reprezentowali rolników na Dożynkach Gminnych 

tysa od 7 lat, zawsze chętny do pomocy, jest szanowany i 
lubiany w społeczności lokalnej. 

Gospodarstwa Pana Mariana Płyty i Pani Elżbiety Rowiń-
skiej są wzorowo prowadzone, a ich trud i wysiłek włożony w  
ciężką pracę na roli zasługuje na najwyższe wyrazy uznania. 
oboje za swoje zasługi dla rolnictwa zostali uhonorowa-
ni odznaką  ministra rolnictwa i rozwoju wsi krzyszto-
fa Jurgiela  ,,zasłużony dla rolnictwa’’ oraz pamiątkowy-
mi statuetkami z rąk Pani Wójt Ireny Marcisz.  Władze Gminy 
są dumne, że tacy gospodarze mogli  reprezentować społecz-
ność rolniczą na tegorocznych dożynkach. 

J. Barwińska 

szaniu skarp, hakowaniu dna rowu, odmulaniu dna rowu oraz 
odmulaniu przepustów. Przyznana dotacja opiewała na 
kwotę 20800,00 zł.

antoni Lesiak
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Dożynki gminne to również okazja aby Koła Gospodyń 
Wiejskich, sołectwa czy stowarzyszenia mogły  zaprezento-
wać swoje popisowe dania. W tym roku  do konkursu kulinar-
nego przystąpiło 16 sołectw, Stowarzyszenie Przyjaciół  
miłośników Tańca Ludowego oraz Centrum wspierania 
rodziny w Józefinie. Każde sołectwo przygotowało do oce-
ny 3 dania spośród których Jury: w składzie: P. irena mar-
cisz, P. krzysztof Słoń, P. Barbara Pawelczyk, P. krzysztof 
Soboń, P. krzysztof Smolarczyk oraz P. wiesław Gałka wy-
bierało jedno, według nich najsmaczniejsze. Autorzy dań 
zostali nagrodzeni kwota 100 zł. Nagrodzone dania z poszcze-
gólnych sołectw oraz ich autorki to:  
1) rudniki,  Maria Kita- Zalewajka
2) olszówka, Renata Sobczyk- Kapusta z grochem 
3) Fanisławiczki, Elżbieta Domagała- Smalec z borówkami
4) Grabownica, Elżbieta Jarząbek- Paszteciki 
5) Czartoszowy, Ewelina Młynarska- Bigos Czarci 
6) ruda zajączkowska, Żaneta Gołuch- Pieróg Drożdżowy
7) Snochowice, Bożena Picheta- Roladki w galarecie 
8) eustachów duży, Jan Łukasik- Kociołek 
9) Gnieździska, Agnieszka Kowalska-Pierogi z kaszą 
10) Łopuszno,Barbara Fras- Żeberka z coca colą 
11) ewelinów, Marta Stańczyk- Placek ziemniaczany 
12) Lasocin, Zdzisława Wertka- Leczo
13) wielebnów, Bożena Sochacka- ,,Wielebne paszteciki z 

purpurowym barszczykiem’’ (Wspomnienia z Dożynek)
14) Piotrowiec, Anna Gad- Gołąbki Chłopskie w sosie borów-

kowym
15) Czałczyn, Małgorzata Woś- Golonka w kapuście po Czał-

czyńsku 
16) marianów, Aneta Ogonowska- ,,Marianowskie Byki’’
17) Stowarzyszenie Przyjaciół miłośników Tańca Ludowego, 

Renata Jachimczyk- Kania polna w cieście Eustachowskim 

Dożynki kulinarnie

18) Centrum wspierania rodziny w Józefinie, Sylwia Lisow-
ska-Stępień- Młoda kapusta

Wszystkim autorom dań serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów kulinarnych. 

J. Barwińska

Tegoroczne Dożynki Gminne były okazją do uhonorowania 
wyróżniających  się  rolników w Gminie Łopuszno 

Odznaka „zasłużony dla rolnictwa”  jest zaszczytnym 
honorowym wyróżnieniem, przyznawanym przez mini-
stra rozwoju wsi i rolnictwa krzysztofa Jurgiela.  Nada-
wana  jest organizacjom pozarządowym, zorganizowanym 
grupom społecznym,  a także poszczególnym osobom za  
osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju gminy, integracji 
społeczności lokalnej, rozwiązywania spraw ważnych dla  lo-
kalnej społeczności i które stanowią przykład dla innych. 

Za pełną poświęcenia pracę na roli, umiłowanie ziemi oraz 
pielęgnowanie zwyczajów dożynkowych odznaką   zostało 
wyróżnionych 13 rolników z naszej Gminy: marian Płyta, 
zam. Przegrody, Sławomir Płyta, zam. Przegrody, Jacek 
Bernat, zam. Sarbice Pierwsze, Grażyna Soboń, zam. Sar-
bice Pierwsze, Stanisław Golański,  zam. Sarbice Pierw-
sze, Halina walczyńska, zam. Skałka Polska, alicja kieł-
bus, zam. dobrzeszów, mirosław Bernat, zam.  Łopuszno, 
rober Szymkiewicz, zam. marianów, adam Pęczkiewicz, 

Zasłużeni dla rolnictwa

zam. antonielów, andrzej Tkacz, zam. antonielów, elż-
bieta rowińska, zam. eustachów dabrowa, Piotr macie-
jewski, zam. Jasień. 

Wyróżnionym rolnikom serdecznie gratulujemy.  Życzymy 
zadowolenia z pracy,  satysfakcji ekonomicznej, a także uzna-
nia i wdzięczności od innych ludzi.

 J. Barwińska 
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Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych 2017, które od-
były się 10 września 2017 r. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypo-
czynkowy zorganizował III Turniej Sołectw o Puchar Wójta, w 
którym wzięło  udział 7 sołectw. 

Drużyny startowały  w 4 - osobowych zespołach z zacho-
waniem równowagi damsko-męskiej i reprezentowały nastę-
pujące sołectwa: Lasocin, Czartoszowy, Grabownicę, Rudę Za-
jączkowską, Gnieździska, Wielebnów, Snochowice. 

Pomimo iż turniej miał na celu wspólną zabawę, to nie bra-
kło sportowej rywalizacji, a zgromadzona publiczność jak na 
prawdziwych zawodach  dopingowała swoje drużyny. 

Konkurencie turnieju były następujące:
- picie mleka przez słomkę,
- reanimacja sołtysa,
- quiz, 
- bicie piany.
Po podsumowaniu punktacji okazało się, ze najwięcej 

punktów uzyskało sołectwo Czartoszowy, które po raz 
kolejny wygrało rywalizację i tym samym obroniło tytuł.  
Na kolejnych miejscach uplasowały się: wielebnów, Gnieź-
dziska, Lasocin, Snochowice, Grabownica, ruda zającz-
kowska.

Sołectwo, które wygrało rywalizację, otrzymało puchar 
ufundowany przez wójta Gminy Łopuszno, a wszystkie so-
łectwa uczestniczące we wspólnej zabawie   pamiątkowe 
statuetki oraz dyplomy  i upominki.  

Organizatorzy oraz Wójt Gminy Łopuszno dziękują wszyst-
kim sołtysom, którzy zmobilizowali mieszkańców do wspól-
nej zabawy połączonej ze sportową rywalizacją oraz uczest-
nikom  zawodów.

J. marszalik 

Zmagania sołtysów na dożynkach gminnych

Do konkursu na najlepsza sołtysówkę przystąpiło 5 sołty-
sów: P. Bożena Sochacka, która zaprezentowała  nalewkę 
z pigwy oraz nalewkę z kukułek i kawy, P. mirosław Śliw-
ka – nalewka Lasocin, P. michał kowalski- nalewka ,,Czar 
tarniny’’, P. Jan Łukasik- ,,kukułeczka’’ oraz P. Paweł ogo-
nowski – nalewka z marianowa. Jury w składzie : P. Wójt 
Irena Marcisz, P. Marian Król- Przewodniczący Rady Powiatu 
Koneckiego, Sekretarz Gminy Łopuszno- Małgorzata Barcic-
ka oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich : P. Zdzisława  Wer-
tka oraz Ewa Tkacz przyznało w tym konkursie równorzędne 
miejsca, autorów przepisów na „sołtysówkę”nagrodzono  
kwotą 100 zł .  

Przepis na ,,sołtysówkę’’

Organizatorzy dożynek Gminnych 2017 składają serdecz-
ne podziękowania niżej wymienionym sponsorom. Dzięki 
Państwa wsparciu możliwe stało się zaoferowanie społeczeń-
stwu atrakcyjnego, pełnego wrażeń i niezapomnianego pro-
gramu artystycznego. Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie 

serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów w realizowaniu pla-
nów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. 

Dziękujemy:
Panu wiesławowi Gałce- zastępcy wójta Gminy Łopuszno,
Panu krzysztofowi Smolarczykowi- radnemu Powiatu 
kieleckiego, 

Dziękujemy
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27 sierpnia na dożynkach Powiatowych w Łagowie 
Panie z koła Gospodyń wiejskich w Snochowicach   pod 
przewodnictwem P. alicji Borowskiej  zaprezentowały au-
torski wieniec dożynkowy.

Jego przygotowanie zajęło gospodyniom dwa tygodnie. 
Zbieranie kwia-
tów i  zbóż,  susze-
nie, układanie  i wy-
konanie stelażu to  
czynności bardzo 
pracochłonne. Go-
spodynie poradzi-
ły sobie ze wszyst-
kim znakomicie. Po-
wstał piękny i oka-
zały wieniec, który 
zdobył uznanie jury 
i został wyróżnio-
ny,  a wykonawczy-
nie nagrodzone  
kwotą 300 zł.  Ser-
decznie gratuluje-
my kołu Gospodyń 
wiejskich i życzy-
my dalszych sukce-
sów. 

J. Barwińska 

Wieniec ze Snochowic 
wyróżniony na Dożynkach 

Powiatowych!

Panu krzysztofowi Soboniowi- radnemu Powiatu kieleckiego, 
Panu marianowi Płycie- Staroście dożynek Gminnych 2017,
Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie, 
Panu aleksandrowi kozakowi, 
Panu romanowi wódkowskiemu, 
Panu andrzejowi wódkowskiemu,
Pani renacie wódkowskiej-Tkacz, 
Panu adamowi Szymkiewiczowi, 
Panu Stanisławowi Bober,
Pani izabeli Jedynak,
Panu Leszkowi macandrowi,
Panu Bonifacemu Sornatowi,
Szkole Językowej Future, 
Panu dariuszowi Germanowi,
Spółce BiS Cichoń,
Przedsiębiorstwu wielobranżowemu Soboń, 
Panu Pawłowi Paszowskiemu,
Panu andrzejowi Cieślickiemu,
Panu robertowi domagale, 
Państwu annie i michałowi rudzińskim, 
Pizzerii roza w Łopusznie, 
Pani Beacie wawrzeńczak, 

Pani dorocie zasadzie ,
Panu Bogdanowi Jabłońskiemu, 
Pani renacie Popczyk,
Państwu karolinie i krzysztofowi dudzic, 
Panu wojciechowi kwaśniakowi,
Państwu zofii i Grzegorzowi Puchała,
Panu Sławomirowi kramarczukowi,
Firmie Trakpol z marianowa,
Państwu Justynie i mariuszowi Petrus,
Panu Cezaremu królikowskiemu,
Panu Grzegorzowi Tkaczowi,
Państwu agnieszce i Stanisławowi iwanek, 
Państwu małgorzacie i mariuszowi woś, 
Pani dianie kowalczyk,
Panu michałowi kaliszewskiemu,
Pani apoloni Skrzypczyk,
Panu mirosławowi Śliwce, 
wytwórni Przecinków,
Państwu michałowi i annie Perz,
Pani Lucynie Paszowskiej,
zakładom mięsnym wir,
Państwu Barbarze i marcinowi Prędota

Na ratunek przydrożnej 
kapliczce

w  przysiółku  Bor-
ki w miejscowości Czał-
czyn  na skrzyżowaniu 
dróg, przy rozłożystej 
lipie  stoi przepiękna 
kapliczka wybudowa-
na przez rodzinę ma-
zurów w 1940 roku. W 
miarę rozrastania się lipy 
jej korzenie przechyliły 
kapliczkę.  Aby uratować 
ją od zniszczenia,  ka-
pliczkę przesunięto dalej 
od drzewa na nowo wy-
lany fundament.

wymieniony został 
także krzyż wieńczą-
cy kapliczkę, gdyż sta-
ry uległ zniszczeniu. kapliczka została odmalowana z za-
chowaniem poprzedniego kolorytu. Obecnie trwają dalsze 
prace polegające na położeniu kostki i ustawieniu ogro-
dzenie. Zwieńczeniem prac będzie udekorowanie kwiatami. 
Mieszkańcy wsi wraz z sołtysem pragną złożyć podziękowa-
nia Pani wójt irenie  marcisz za osobisty wkład finansowy  
i za okazaną pomoc  .

Materiały do renowacji zostały zakupione  ze składek 
mieszkańców mieszkających przy drodze, przy której usytu-
owana jest kapliczka,  oraz pani wójt, pani sekretarz -rów-
nież  mieszkanki Czałczyna, jak i sołtysa. w sumie do tej 
pory na prace przy kapliczce  przeznaczono kwotę 970 zł. 
Chcemy nadmienić, że ze środków pozostałych planowana 
jest już wkrótce renowacja kolejnej kapliczki. 

mariusz  woś  
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Rowerem przez gminę
Łopuszańskie Impresje zainaugurowane zostały rajdem 

rowerowym. Zgodnie z tradycją już po raz trzeci o godz. 
15:00 rowerzyści  wyruszyli spod Gminnego ośrodka 
Sportowo- wypoczynkowego w kierunku Baryczy Pierw-
szy odcinek rajdu obejmował drogę do Żabieńca. Po jego po-
konaniu uczestnicy mogli odpocząć przy ognisku, gdzie każdy 
otrzymał pieczoną kiełbaskę, kaszankę oraz  napoje. Posileni 
uczestnicy mogli dalej ruszyć przez Żabieniec i Jedle w kierun-
ku Łopuszna.  Trasę na rowerach pokonało w tym roku 100 
osób!  najmłodszy uczestnik rajdu miał niespełna 7 mie-
sięcy. W związku z tak dużym zaangażowaniem uczestników 
Wójt Gminy Łopuszno- P. Irena Marcisz wręczyła najmłodsze-
mu- aleksowi Palaczowi oraz najstarszemu uczestniko-
wi rajdu – P. Lucynie Paszowskiej upominki oraz statuet-
ki. Rajd rowerowy już na stałe zagościł w repertuarze Impresji 
Łopuszańskich. Kto jeszcze nie miał okazji w nim uczestniczyć, 
zapraszamy za rok i gwarantujemy równie dobra zabawę! 
 J. Barwińska 

Impresje na sportowo 
Gminne zawody gaśniczo- pożarnicze, wspaniały pokaz 

bokserski, mecz piłki nożnej Oldboy Łopuszno – Kielce to 
sportowe akcenty festynu promujące aktywność na świeżym 
powietrzu. Na zawody ochotniczych straży pożarnych stawiły 
się wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych,  a 
najsprawniejsi okazali się strażacy z Sarbic Pierwszych, zaj-
mując tym samym i miejsce. P. Józef Szczepańczyk - Radny 
Powiatu oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach ufundował 
upominki dla najmłodszego strażaka- krystiana Pasińskiego 
z Lasocina oraz najstarszego – Jana dziedzica, również z 
Lasocina. 

J. Barwińska 

IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE

Setki balonów i gołębie pokoju 
Drugi dzień Impresji rozpoczął się happeningiem: „Prze-

słanie pokoju”. Pokaz był niezwykle emocjonujący. Zorga-

nizowali go  przez nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II.  Ponad 300 dzieci, które brały udział w wyda-
rzeniu, wypuściły w górę kilkaset biało-czerwonych balonów. 
W niebo odleciały też gołębie pokoju Był to apel mieszkań-
ców gminy Łopuszno o pokój na świecie. 

Konkurs Wiedzy o Gminie Łopuszno
W konkursie współzawodniczyły dwie drużyny ,,Czerwo-

na” w składzie: Katarzyna Pniewska, Agnieszka Tkacz oraz Ma-
riusz Łuszczyński. Przeciwnikami byli ,,Żółci”: Barbara Nalepa, 
Lucyna Paszowska i Zbigniew Bąk. Walkę, która była bardzo 
zacięta i pasjonująca,  wygrała drużyna ,,Czerwona”.

Miss Ziemi Łopuszańskiej 2017
O tytuł najpiękniejszej mieszkanki naszej gminy rywalizo-

wało sześć kandydatek: Patrycja kraskiewicz, daria Palacz, 
Sandra kruszewska, Paulina kokosińska, angelika wit-
kowska oraz angelika Joszko. Decyzją jury Miss Ziemi Ło-
puszańskiej 2017 została Patrycja kraskiewicz, królową im-
presji Łopuszańskich 2017 - daria Palacz, Wicemiss Ziemi 
Łopuszańskiej 2017 - Sandra Kruszewska, Miss Foto 2017 - Pau-
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lina Kokosińska, Miss Uśmiechu 2017 -   Angelika Witkowska 
oraz Miss Elegancji 2017 – Angelika Joszko. Zgromadzeni za 
najpiękniejszą uznali Darię Palacz, która otrzymała tytuł Miss 
Publiczności 2017. Choreografię dla dziewczyn przygotowa-
ła Pani Małgorzata Soboń. Dzięki hojności sponsorów uczest-
niczki otrzymały wiele atrakcyjnych nagród, a nagrodą głów-
ną, jaką był rower ufundowany przez P. wójt irenę mar-
cisz, mogła cieszyć się Patrycja  kraskiewicz. 

alicja Siwek 

Sponsorzy
Organizatorzy Impresji Łopuszańskich kierują  serdeczne 

podziękowania  dla sponsorów, bez których nie byłoby możli-
we zorganizowane tak wspaniałej imprezy. DZIĘKUJEMY!!!
anna i michał rudzińscy
Bożena Sochacka
Lucyna Paszowska
Justyna i mariusz Petrus
Pizzeria roza
Barbara Fras
Paulina Golańska
Targi kielce S.a.
Salon Fryzjerski margaret
marcin Sztandera
Sklep arsat z sieci my Center
Paweł Paszowski
aleksander kozak
Sołtys – aleksander drozdowski
ewelina Bernat
danuta Łukasik
auto medyk Piotr malaga
wojciech Picheta Firma kamieniarska 
Justyna dudzińska

Sołtys – Jerzy domagała
anita zimna
michał Łuszczyński
emilia i andrzej Laskowscy – SzPeraCzek
wójt Gminy Łopuszno – irena marcisz
roman wódkowski
Sklep SaBa Barbara Ciepielewska 
zofia i Grzegorz Puchała
Jabłonex renata Popczyk
karolina i mariusz Brelscy
mariusz Łuszczyński
kieleckie Centrum kultury
andrzej wódkowski
Ja Bis
dorota zasada 
wojciech kwaśniak
zastępca wójta Gminy Łopuszno- wiesław Gałka
Leszek macander
Laila Beuty Sylwia Picheta
Sołtys – aleksander mróz
Tadeusz Piotrowski Tartak
mariusz woś
Pomidzi dance Club
BS Łopuszno
Salon kosmetyczny Beata wawrzeńczyk
krzysztof Smolarczyk
Szczepan Błaszczykiewicz
maria krajewska
aBC dom Paweł wnuk
Sławomir Stelmaszczyk
dariusz German
restauracja „weranda”
Salon kosmetyczny wioletta wódkowska-Tkacz
michał kryszczak
diana kowalczyk
Sołtys zbigniew nowacki
Be active
Jolanta kozieł
art deco
andrzej Cieślicki
kwiaciarnia aGa
kuferek anna Perz
Cezary królikowski  eko –Trak
apolonia Skrzypczyk
delikatesy centrum michał Perz
Sołtys kazimierz Sadkowski
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Paralotniowe Bielik
Sponsorzy anonimowi
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15 września 2017 roku w Urzędzie Gminy odby-
ła się kolejna narada Wójta z sołtysami. Na wstępie nara-
dy Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz podziękowa-
ła sołtysom za czynny udział w przygotowaniu „doży-
nek Gminnych”. Podczas tegorocznych dożynek miesz-
kańcy mogli podziwiać piękne stoiska przygotowane 
przez sołectwa oraz spróbować pysznych regionalnych 
potraw. Pani wójt szczególnie wyróżniła sołtysów,  
z sołectw, z których na dożynkach prezentowane były 
stoiska i wieńce (sołectwa Lasocin, Czartoszowy, Ruda Za-
jączkowska, Gnieździska, Grabownica, Eustachów, Rudniki, 
Czałczyn, Wielebnów, Olszówka, Fanisławiczki, Piotrowiec, 
Snochowice, Łopuszno, Marianów, Ewelinów, Antonielów, Je-
dle, Dobrzeszów, Fanisławice, Krężołek). 

Pani Irena Marcisz tradycyjnie zapoznała sołtysów z bieżą-
cymi sprawami gminy. Szczególną uwagę zwróciła na kwestie 
planowanej budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Apelowała do zebra-
nych o pomoc przy realizacji planowanych zadań. Zaznaczy-
ła, iż od początku kadencji na terenie naszej gminy prowa-

Narada Wójta z sołtysami

dzone są inwestycje we wszystkich sołectwach w ramach 
realizacji funduszy sołeckich. Podczas narady dyskutowano 
o realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku. Ustalono także 
harmonogram spotkań wiejskich w sprawie podjęcia decyzji o 
realizacji funduszy sołeckich w 2018 roku.

ewa Sztandera

Od początku roku Urząd Gminy Łopuszno realizuje fun-
dusz sołecki na rok 2017r. W ramach poszczególnych, dość 
różnorodnych zadań zaczęły się już pierwsze prace. Dziś na 
ukończeniu są prace remontowe wewnątrz świetlicy w rud-
nikach, która zyskała nowe łazienki, a także wyłożono płyt-
kami podłogę w głównej sali. w Czałczynie dobiegł  końca 
remont największej sali, polegający na częściowym wyburze-
niu ścianki, rozbiórce podestu scenicznego, wykonaniu wyle-
wek oraz ułożeniu płytek na całej powierzchni podłogi..  Fa-
nisławice niedługo zyskają nowe oświetlenie drogowe. Zle-
cono stosowne prace zarówno geodezyjne jak i projektowe. 
Mieszkańcy Fanisławiczek w najbliższym czasie doczekają 
się utwardzonego pobocza na długości 160m, został zleco-
ny zakup kostki chodnikowej wraz z położeniem jej po pra-
wej stronie drogi gminnej. W Jedlu i w krężołku położono 
nawierzchnie asfaltowe na odcinkach dróg gminnych. w an-
tonielowie wykupiono grunt pod drogę gminną od Państwa 
Tumiłowiczów. Zlecono także prace projektowe celem wyko-

Realizacja funduszu sołeckiego
nania dokumentacji technicznej na drogę gminną w nowku 
oraz wykonano czyszczenie rowów przydrożnych. Ponadto 
ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy ulicy Space-
rowej w Łopusznie. 

W miejscowościach takich jak:  Czartoszowy, ewelinów, 
Jasień, Podewsie oraz ruda zajączkowska przeprowa-
dzono zapytanie ofertowe odnośnie zakupu i montażu altan 
i wiat, wstępnie wybrano wykonawcę i niebawem mieszkań-
cy tych miejscowości będą mogli w pełni z nich korzystać. W 
miejscowości Gnieździska została zlecona wymiana lamp i 
dołożenie nowych w oświetleniu ulicznym, ponadto jesteśmy 
w trakcie zakupu stolika  na kółkach do podawania potraw na 
świetlicy. 

Jednocześnie informujemy, iż Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej zostały zlecone prace w: wielebnowie, Snocho-
wicach, Sarbicach Pierwszych, olszówce, dobrzeszowie, 
Józefinie.

Patrycja Jas 

Chciałam ogromni podziękować wszystkim, tym którzy 
bardzo pomogli mi w trudnej sytuacji życiowej która mnie 
spotkała. 

Dziękuje bardzo kolegom i koleżankom nauczycielom, 
zwłaszcza nauczycielom emerytowanym. Dziękuje człon-

Podziękowanie
kom  Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie, Pani wójt Irenie 
Marcisz i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, przed-
siębiorstwu pana Marka Miśty, oraz wszystkim życzliwym mi 
osobom. 

maria krajewska
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W dniach 31.08-12.09.2017 r. na terenie Gminne-
go ośrodka Sportowo-wypoczynkowego odbywał się 
XXXVii międzynarodowy Plener Plastyczny. Wzięło w nim 
udział 11 malarzy. Gościliśmy: Pana Czesława Góralskiego, 
Pana Wacława Makockiego, Panią Halinę Gołąbczak-Pelę, Pana 
Mieczysława Pelę, Panią Grażynę Muchę, Pana Alfreda Anioła, 
Panią Aleksandrę Nygę, Panią Marzannę Strużyk-Wojdę, Panią 
Tamarę denisową z Białorusi, Panią oksanę onyszczenko 
z Ukrainy oraz Pana romana korneckiego. Artyści zainspi-
rowani pięknymi zakątkami naszej ,,Małej Ojczyzny” tworzyli 
niezwykłe dzieła sztuki przedstawiające m. in. kościół parafial-
ny. Dzięki obecności tak znakomitych gości Łopuszno stało się 
,,Świętokrzyską Stolicą Malarstwa”. 

W sobotę, 9-ego września miało miejsce  niecodzien-
ne wydarzenie kulturalne: wernisaż prac poplenero-
wych XXXVii międzynarodowego Pleneru Plastycz-
nego. Po  przywitaniu gości przed uczestnikami wernisa-
żu w dwóch piosenkach zaprezentował się Filip Pniewski. 
Niezwykłe wrażenie na uczestnikach zrobił występ Anny 
Adamiec, która swoim pięknym i mocnym głosem wy-
konała takie utwory jak: ,,Perłowa łódź” oraz ,,Kasztany”. 
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podziękowała artystom 
za przyjęcie zaproszenia na plener i przeprowadzenie warsz-
tatów malarskich w szkołach oraz pozostawienie pięknych 
prac organizatorom. Miłe słowa skierowała również w stronę 
Pani Barbary Pawelczyk - Kierownika Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łopusznie, w których okazała wdzięczność za trud i za-
angażowanie w organizację pleneru. wyrazem wdzięczno-
ści było wręczenie obrazu Panu aleksandrowi kozakowi 
za wieloletnią pomoc i współpracę.

W kolejnej części spotkania uczestnicy zaproszeni zostali 
do podziwiania wystawy prac naszych malarzy, które zachwy-
ciły wszystkich wysokim poziomem artyzmu, różnorodnością 
technik i tematów malarskich.

Łopuszno Świętokrzyską Stolicą Malarstwa 

organizatorami pleneru byli: Wójt Gminy Łopuszno, 
Gminny ośrodek kultury i Gminny ośrodek Sportowo-
-wypoczynkowy.  

angelika Palacz

W dniach 21-25.08.2017r. Gminny ośrodek kultury w 
Łopusznie zorganizował zajęcia artystyczne, kulinarne 
oraz ruchowe dla 10-ciorga dzieci z naszej gminy. 

W środę tj. 23.08.2017r. odbyła się wycieczka na basen w 
Strawczynie, w której udział wzięły dzieci z akcji „Wakacje” 
oraz uczestnicy Rewii Postaci Bajkowych z Impresji Łopuszań-
skich 2017. 

W czasie spotkań dzieci uczyły się współpracy w grupie, 
odpowiedzialności, tolerancji i szacunku do innych osób. Był 
to idealny czas do rozwijania swoich umiejętności i pasji. Ko-
lejną niezwykłą atrakcją był spacer nad Żabieniec oraz smacz-
ne lody. Uczestnicy akcji „Wakacje” z masy porcelanowej wy-
konali upominki dla swoich bliskich. Podczas pożegnalnego 
ogniska każde dziecko otrzymało pamiątkowy prezent oraz 
słodką niespodziankę. 

angelika Palacz

Akcja „WAKACJE”
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W niedzielę 20 sierpnia 2017r z inicjatywy sołtysa wsi Sno-
chowice Pana Zbigniewa Nowackiego, Rady Sołeckiej oraz 
radnej wsi, a zarazem Przewodniczącej Rady Gminy Pani Zdzi-
sławy Zimnej przy współpracy Świetlicy Wiejskiej w Snocho-
wicach odbyła się Biesiada przy piosence ludowej. 

Wspólnie z nami postanowili bawić się: Pani irena mar-
cisz wójt Gminy Łopuszno, Pan wiesław Gałka zastępca 
wójta, Pan krzysztof Smolarczyk radny Powiatu kielec-
kiego, Pani ewelina Bernat dyrektor Żłobka Gminnego w 
Łopusznie, Pan Sławomir Stelmaszczyk kierownik GoSw 
w Łopusznie, radni  i sołtysi z Gminy Łopuszno, którym za 
przybycie serdecznie dziękujemy.

Imprezę uświetniły występy zespołów śpiewaczych „Sno-
chowianki” oraz „wiernianki”. Oba zespoły zachwyciły swo-
imi piosenkami i przyśpiewkami ludowymi przybyłych gości 
oraz licznie zgromadzonych mieszkańców  Snochowic.

Po występach rozpoczęło się  prawdziwe biesiadowanie 
przy suto zastawionych stołach. Serwowano między innymi 
przysmaki z grilla, kapustę z grochem, zimne przekąski i pysz-
ne ciasta . Nie zabrakło też słodyczy dla najmłodszych miesz-
kańców wsi, którzy również pojawili się na imprezie. Biesiada 
to nie tylko uczta i śpiew, ale też tańce, do których począt-
kowo przygrywali nam muzycy z zespołu wiernianki, na-
stępnie oprawą muzyczną zajął się Piotr Piotrowski, które-
mu gorąco dziękujemy .

Biesiada przy piosence ludowej

Wspólne śpiewy i tańce trwały do późnych godzin noc-
nych. Zabawa była wyborna. Za wspaniałą atmosferę dzię-
kujemy mieszkańcom wsi Snochowice, którzy udowodnili, że 
przy ludowej muzyce można się bardzo dobrze bawić.  

Gorąco dziękujemy sponsorom, na których już po raz 
kolejny mogliśmy liczyć oraz wszystkim osobom, które  
przygotowały imprezę. mamy nadzieję, że wspólne śpie-
wanie stanie się tradycją Snochowic.

zbigniew nowacki 

Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz, 
Córko królewska ze szczepu Dawida;
Święta Maryjo, wysoko się wznosisz
Ponad aniołów i błogosławionych.

Ks. Józef Dzwonek

Patrzy na nas z łopuszańskiego wzgórza, na którym usytu-
owano kościół. Otwiera matczyne ramiona, by pocieszyć stra-
pionych i zaprosić zbłąkanych do swego Syna. Jest niemym 
świadkiem  życia mieszkańców parafii. Towarzyszy weselnym 
orszakom, pogrzebowym konduktom, dożynkowym korowo-
dom. Spogląda na starych i młodych, śpieszących do pracy, 
odpoczywających na skwerze. matka Boża Łopuszańska.

Wszystko, co uczynione ludzką ręką ulega zniszczeniu. I 
Ona przez dziesięciolecia smagana deszczem, śniegiem, wia-
trem i burzami  straciła blask

Pomysł, by blask ten na nowo przywrócić i dokonać  re-
nowacji figury zrodził się  wśród łopuszańskich nauczy-
cieli. inicjatorką zbiórki funduszy była pani wanda no-
wak – prezes Gminnego Oddziału ZNP. Na apel odpowiedzia-
ły wszystkie placówki oświatowe w gminie oraz nauczyciele 
emeryci.  Dobrym duchem przedsięwzięcia od początku była 
Pani Wójt Irena Marcisz, której troska o piękno Łopuszna jest 
powszechnie znana.  

ze sprzedaży cegiełek uzyskano kwotę 7000,00zł. 
oto poszczególni ofiarodawcy: Pani wójt irena marcisz – 

Matka Boża Łopuszańska
300zł; zS im. Jana Pawła ii w Łopusznie oraz nauczyciele 
emeryci – 3310zł; Filia Grabownica – 320zł; Filia Lasocin 
– 120zł; zS Gnieździska – 360zł; SP dobrzeszów – 660zł, 
Filia w Sarbicach 
– 170zł; zSP nr 
5 w Łopusznie - 
1450zł; Żłobek 
Gminny – 310zł.

Renowacji figu-
ry podjął się arty-
sta rzeźbiarz, ab-
solwent Akademii 
Sztuk Pięknych w 
Krakowie, obec-
nie mieszkający 
we Mninie – Piotr 
P i e t r a s i e w i c z . 
Pracę rozpoczę-
to wiosną, a 15  
sierpnia 2017r. 
podczas  święta 
wniebowzięcia 
najświętszej ma-
rii Panny ksiądz 
Proboszcz irene-
usz Jakusik do-
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konał poświęcenia odnowionej figury.  W uroczystej su-
mie uczestniczyła Pani Wójt, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Łopusznie Pan Krzysztof Kumański, dyrektor SP w Gnieździ-
skach Pani Małgorzata Trela, wicedyrektor Powiatowego Ze-
społu Szkół pani Grażyna Bekier. Oprawę liturgiczną mszy św. 
przygotowali nauczyciele reprezentujący wszystkie placówki 
w gminie. Parafianie wysłuchali fragmentu  wiersza ks. Józe-
fa Dzwonka poświęconego Maryi. Ksiądz Proboszcz przypo-

mniał w ten sposób o pierwszej rocznicy śmierci naszego ro-
daka, który w wyjątkowy sposób życie swe zawierzył Matce 
Bożej.

Środowisko oświatowe naszej gminy może być z siebie 
dumne. Ocaliło od zniszczenia materialną cząstkę   lokalnej 
historii. Nauczyciele i pracownicy szkół pokazali, że potrafią 
być solidarni i pięknie współdziałać w pięknej sprawie. Za ich 
zaangażowanie i ofiarność dziękujemy.

agnieszka Palacz

Gmina Łopuszno w ramach konkursu „odnowa wsi Świę-
tokrzyskiej na 2017 rok” organizowanego przez Departa-
ment Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyła 5 wnio-
sków o dofinansowanie na realizację kilku oddolnych inicjatyw. 
W budżecie województwa w ramach działania zarezerwowa-
no 1 mln złotych, co wystarczyło na sfinansowanie 95 projek-
tów inwestycyjnych oraz 56 związanych z wydatkami bieżący-
mi. nasza gmina uzyskała wsparcie na 3 inicjatywy. Pierw-
sza z nich dotyczyła poszerzenia oferty rekreacyjnej miejsco-
wości Lasocin poprzez wybudowanie wiaty na potrzeby kul-
turowe mieszkańców wsi na kwotę 9 076,00 zł. Druga doty-
czyła zakupu instrumentów muzycznych dla stowarzyszenia 
Przyjaciół, Miłośników Tańca Ludowego w kwocie 7 000,00 
zł. Trzeci wniosek, na który otrzymaliśmy dofinansowanie 
to budowa altany drewnianej w miejscowości Łopuszno na 
kwotę 6 943,30zł.

Obecnie Gmina jest na etapie rozstrzygania zapytania 
ofertowego na dostawę altan i wiat oraz jest w trakcie opra-

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej w Gminie Łopuszno

cowywania zapytania ofertowego na zakup instrumentów 
muzycznych.

Patrycja Jas 

30 lipca 2017 w wiernej rzece odbyły się uroczyste ob-
chody Święta Czynu Chłopskiego, przypominające udział 
chłopów w walce o odzyskanie niepodległości, ich udziału w 
wojnie 1920 r., w wojnie obronnej w 1939 r. oraz w walkach 
podczas okupacji w Batalionach Chłopskich i innych ugrupo-
waniach partyzanckich. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Wiernej Rzece . Następnie 
odbył się Apel Pamięci oraz wystrzelona została salwa hono-
rowa. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły lu-
dowe  z Gnieździsk, Łopuszna, wiernej rzeki, małogosz-
czy, wincentowianie  oraz kabaret  koła Gospodyń wiej-
skich z drugni. Nie zabrakło stoisk promocyjnych, loterii fan-
towych oraz atrakcji dla najmłodszych. W uroczystości wzięli 
udział m.in. Piotr Żołądek, członek zarządu województwa 
Świętokrzyskiego oraz Starosta kielecki michał Godow-
ski,  wójt Gminy Łopuszno irena marcisz, dyrektor Pzd w 
kielcach Paweł Gratka, radni powiatowi mateusz karliń-
ski, marek Partyka i krzysztof Smolarczyk, dyrektor ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie Teresa 
Pasowska. 

Obchody Święta Czynu Chłopskiego

Organizatorami święta był Zarząd Powiatowy PSL w Kiel-
cach, Zarząd Gminy PSL w Łopusznie oraz Stowarzyszenie Tra-
dycja i Nowoczesność.

J. Barwińska 
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Dnia 16 lipca 2017 r. obchodziliśmy  jubileusz najstar-
szej mieszkanki antonielowa Pani aleksandry Sękow-
skiej. Jubilatka w dniu 11 lipca obchodziła 96 urodziny. 
W spotkaniu które odbyło się w domu rodzinnym jubilatki 
uczestniczyli: Pani wójt irena marcisz, Pan Stanisław komi-
sarczyk  prezes oddziału ak w Łopusznie. ( członkiem tej 
organizacji jest  Pani Sękowska ). Najbliższa rodzina , wła-
dze wsi oraz mieszkańcy. Był tort urodzinowy, życzenia 200 lat 
życia kwiaty i upominki. Pani Aleksandra Sękowska barwnie 
przedstawiła swój życiorys szczególnie okres II wojny świa-
towej. recepta na długowieczność według niej to praca, 
ruch oraz spożywanie dużej ilości warzyw i owoców. Roz-
mowy w miłej atmosferze trwały długo . Jubilatka ze wzrusze-
niem podziękowała władzom gminy, prezesowi AK i sołtyso-
wi za zorganizowanie spotkania . Końcowym akcentem było 
gromkie ,,100 lat’’.

zbigniew Bąk 

Recepta na długowieczność

 Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo za-
pomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra 

H. Sienkiewicz

akcja narodowe Czytanie organizowana jest przez Pre-
zydenta rP od 2012 roku. w tym roku lekturą było „we-
sele” Stanisława wyspiańskiego. Książka została wybrana 
drogą internetowego głosowania, konkurując z „Przedwio-
śniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka 
Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza Słowackiego.

Celem tej akcji jest przede wszystkim popularyzacja czy-
telnictwa, propagowanie rodzimej literatury, zwrócenie uwa-
gi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie po-
czucia wspólnej tożsamości.

Prezydent Andrzej Duda ogłaszając „Wesele” jako lekturę 
tegorocznego Narodowego Czytania, uzasadnił, że odbę-
dzie się ono w roku poprzedzającym 100. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości, a dramat wyspiań-
skiego to portret Polaków „przełomu XiX i XX wieku w 

Narodowe czytanie ,,Wesela’’
przededniu odzyska-
nia niepodległości”.

Prezydent napisał w 
liście inaugurującym 
akcję: „Serdecznie za-
praszam wszystkich 
Państwa do wspólne-
go czytania ”Wesela”, 
do lektury, która wydo-
będzie różnorodność 
bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień”.

- (…) warto po raz kolejny – bo jestem przekonany, że każdy 
już czytał  w swoim życiu „Wesele” – tę piękną pozycję naszej 
literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie 
to niezwykle ważne dla  naszej historii, dla naszej kultury, dla 
właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te nie-
zwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wy-
spiańskiego…” – przekonywał prezydent.

Tegoroczne wspólne czytanie było już drugą edycją w 
łopuszańskiej bibliotece. 7 września spotkaliśmy się w 
świetlicy oSP przy ulicy Strażackiej, gdzie przygotowali-
śmy scenografię nawiązującą do klimatu utworu. zebra-
nych powitała dyrektor biblioteki pani zuzanna woś. Jako 
pierwsza czytała pani wójt Gminy Łopuszno irena mar-
cisz. Kolejnymi czytającymi byli uczniowie Zespołu Szkół przy 
ulicy Koneckiej. W pięknych strojach zaprezentowali się rów-
nież uczniowie z łopuszańskiego gimnazjum. Wszyscy słuchali 
z wielką przyjemnością. Czytanie uatrakcyjnił duet z Zespołu 
Pieśni i Tańca Łopuszno, śpiewając piosenki i przyśpiewki we-
selne.

 Dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli, za mile spędzo-
ny czas i wspieranie tej wspaniałej inicjatywy.

małgorzata Gawęda
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Kto i kiedy odkrył, że bulwy ziemniaków są jadalne, tego 
dokładnie nie wiadomo. Istnieją jednak przesłanki, że ziem-
niak pochodzi z Ameryki Południowej, a pierwsze wieści o nim 
dotarły do Europy wraz z odkryciem przez Kolumba wyspy Hi-
spanioli w roku 1492.

Natomiast mieszkańcy Lasocina odkryli, że święto, które-
go bohaterem jest ziemniak lub – jak kto woli – pyra, kartofel, 
może być świetną okazją do zabawy i kultywowania tradycji w 
myśl znanego powiedzenia: ,,W dzień Świętej Tekli ziemniaki 
będziem piekli’’.

W niedzielę, 24 września 2017 roku – z inicjatywy wójta 
gminy Łopuszno - ireny marcisz, radnego rady Gminy Ło-
puszno – Sławomira Staszczyka oraz sołtysa wsi Lasocin 
- mirosława Śliwki właśnie w Lasocinie świętowano „dzień 
ziemniaka”.

Na wspólne biesiadowanie przybyli również: radny rady 
Powiatu – krzysztof Soboń, dyrektorzy Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie (oraz kierownicy filii), Dyrektor 
ZSP nr 5 w Łopusznie, dyrektor Gminnego Żłobka w Łopusz-
nie, kierownicy GOK i GOSW w Łopusznie, prezes koła ZNP w 
Łopusznie, a przede wszystkim – licznie przybyli mieszkańcy 
Lasocina i okolic. 

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała wójt gminy Ło-
puszno - irena marcisz, przecinając wstęgę nowo wybudo-
wanego chodnika. Następnie zaprosiła wszystkich obecnych 
do skosztowania przygotowanych potraw „z ziemniakiem w 
roli głównej” oraz do wspólnej zabawy. 

Dalszą część „święta pieczonego ziemniaka” przebojowo 
poprowadzili: agnieszka Przepióra – kierownik SP w Laso-
cinie (filia SP im. Jana Pawła II w Łopusznie) oraz Sławomir 
Staszczyk – radny rady Gminy w Łopusznie. 

„W Lasocinie – z ziemniakiem w roli głównej”
Prowadzący „podkręcali” tempo imprezy, dodawali animu-

szu jej uczestnikom, toteż wszyscy świetnie się bawili, zwłasz-
cza podczas zaciętej rywalizacji sportowej, którą rozpoczął 
wyrównany mecz piłki nożnej, niosący wiele emocji między 
LZS Lasocin a ŁKS Łopuszno. Skład drużyny z Lasocina  zasilił 
radny Sławomir Staszczyk. ŁKS Łopuszno grało pod czujnym 
okiem prezesa klubu i trenera – Jacka Pichety. Mecz zakończył 
się wynikiem 2:1 dla gości. Obie drużyny za piękną walkę otrzy-
mały puchary oraz zaproszenia do restauracji Antresola (ufun-
dowane przez właściciela lokalu - roberta Łuczaka).

Po rozstrzygniętym meczu prowadzący zaprosili uczestni-
ków imprezy do obejrzenia występów artystycznych dzieci ze 
szkół w Lasocinie i Grabownicy. Za piękny program ucznio-
wie otrzymali upominki, których fundatorami byli: wójt gmi-
ny Łopuszno – irena marcisz oraz przedstawiciel Lasocina w 
Radzie Gminy Łopuszno – Sławomir Staszczyk. Miłą niespo-
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dzianką i ogromną radością dla najmłodszych była możliwość 
zabawy na trampolinie, którą w darze przekazał radny rady 
Gminy Łopuszno - Sławomir Staszczyk. 

Nie zabrakło również piosenek biesiadnych wykonanych 
przez członkinie koła Gospodyń wiejskich z Lasocina. Nogi 
same rwały się do tańca – jak na biesiadę przystało. 

Panie zostały obdarowane zestawami naturalnych herbat 
wraz z porcelanowymi filiżankami ufundowanymi przez orga-
nizatorów, a także parasolami od radnego rady Powiatu - 
krzysztofa Sobonia. 

 Kolejnym punktem imprezy, na który „lasockie” gospo-
dynie z niecierpliwością oczekiwały, był konkurs na najdłuż-
szą obierkę. Zgłosiły się do niego cztery przedstawicielki go-
spodyń. Wszystkie konkurujące panie wykazały się ogromną 
umiejętnością sprawnego obierania,  a zwyciężczynią zosta-
ła najmłodsza uczestniczka - Pani anna młynarska. Zabawy 
było co niemiara, a biorące udział w konkursie otrzymały ze-
staw koszy wiklinowych.

Dla pokrzepienia ciała przybyli goście i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy delektowali się różnymi pysznościami. Na stołach 
królowały nie tylko dania z ziemniaków: zalewajka, kapusta z 
grochem, ziemniaki pieczone w ognisku. Były też: szaszłyki, 
pieczona kiełbasa i kaszanka. Nie zabrakło również słodkości 
z piekarni Pana aleksandra kozaka. 

Impreza okazała się wyśmienitą zabawą, poza tym stwo-
rzyła możliwość integracji społecznej mieszkańców Lasocina i 
okolic ze sobą i z gminnymi władzami. Ogromne zaangażowa-
nie członków Stowarzyszenia LZS Lasocin, koła gospodyń, soł-
tysa, kierownika szkoły, opiekuna świetlicy, a przede wszyst-
kim – tak wspaniały odzew mieszkańców Lasocina i okolic 
spowodowały, że święto pieczonego ziemniaka wniosło kolej-
ną cegiełkę do obrzędowości, tradycji naszej gminy. 

organizatorzy

Walczyli za naszą wolność
14.08.2017 roku oddano hołd powstańcom poległym  

w czasie Powstania Styczniowego, którzy walczyli w ewe-
linowskich lasach. aby uczcić pamięć zabitych tu 43  po-
wstańców, wzniesiono pomnik na zbiorowej mogile. Od 
tej pory tradycyjnie społeczność Gminy Łopuszno spotyka 
się, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Obchody uroczystości 

patriotycznej rozpoczęły się polową mszą świętą, następnie 
odczytano apel poległych, a przybyłe delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Samodzielny konec-
ki Batalion drużyn Strzeleckich im. Hubala pod dowódz-
twem majora drużyn strzeleckich Janusza Stępnia;  Łukasz 
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Trzy krzyże na Kościółku to charakterystyczny element kra-
jobrazu Gminy Łopuszno. „krzyże te jako symbol cierpień, 
które przeżywał lud tych okolic i cały nasz naród w latach 
1939-1945 podczas napaści niemiec hitlerowskich na Pol-
skę, ku pamięci przyszłych pokoleń wznieśli ocaleni z ge-
henny więzień i obozów koncentracyjnych męczennicy 
sprawy narodowej”.

10.09.2017 w miejscu tym zebrała się społeczność lo-
kalna, aby uczcić pamięć tych, którzy polegli, walcząc o 
wolną Polskę.  Obecne były władze Gminy Łopuszno, wójt 
irena marcisz, przewodnicząca Rady Gminy zdzisława 
zimna, radni powiatu kieleckiego – krzysztof Soboń oraz 

Pamiętamy o tych, którzy polegli na ziemi łopuszańskiej

krzysztof Smolarczyk, radny Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego- Tomasz zbróg. Obecna była także rodzina Fran-
ciszka Siudka rozstrzelanego w 1943 roku na kościółku 
- jego syn Tadeusz i córka aleksandra oraz klaudia wil-
czyńska - praprawnuczka Franciszka Siudka. 

Na uroczystości patriotyczne przybyli: major Wojska Pol-
skiego, Pani Józefa Życińska, Brygadier związku Strze-
leckiego STrzeLeC, Dama Krzyża Komandorskiego, Puł-
kownik Henryk Czech - przedstawiciel Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej oddział Skarżysko-Kamienna, Bole-
sław niedzielski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej oddział Niekłań, ryszard Stando- dowódca Pol-
skich Drużyn Strzeleckich ze Skarżyska-Kamiennej, porucznik 
Jan dygas z Gadki koło Skarżyska-Kamiennej. Przybyły także 
na uroczystość rodziny żołnierzy armii krajowej z niekła-
nia, którzy zginęli od kul wroga, walcząc o honor i wolną Pol-
skę. Obecne były również poczty sztandarowe Korpusu Jodła 
– Zarządu Okręgu Kielce z wiceprezesem dionizym kraw-
czyńskim, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej –
oddział w Skarżysku, Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej –oddział w Łopusznie, poczet Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Koło w Łopusznie, poczet OSP w Łopusznie, po-
czet Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łopusznie, poczet 
Zespołu Szkół w Łopusznie, Andrzej Rudziński - dyrektor szko-
ły w Wólce z grupą rekonstrukcyjną.

J. Barwińska 

Wilczyński - armia krajowa, oddział Skarżysko; poczet sztan-
darowy Światowego związku Żołnierzy armii krajowej 
-oddział w Łopusznie ze Stanisławem komisarczykiem na 
czele; poczty sztandarowe szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz poczet Polskiego Stronnictwa Ludowego. Udział w uro-
czystości wzięli także Wójt Gminy Łopuszno irena marcisz, 
zastępca Wójta wiesław Gałka, przedstawiciel PiS koło Rado-
szyce krystyna Lewandowska, radny powiatu kieleckiego-  
krzysztof Smolarczyk,  kierownicy jednostek organizacyj-
nych, dyrektorzy szkół i nauczyciele. 

W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze szkoły w 
Lasocinie, a pięknych pieśni patriotycznych mogliśmy wysłu-
chać dzięki chórowi Gloria.

organizatorzy
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W ramach tegorocznych zajęć w okresie wakacji 2017 
Gminny ośrodek Sportowo-wypoczynkowy w Łopusznie  
zorganizował dla dzieci z gminy Łopuszno moc atrakcji.

Zajęcia odbywały się przez całe  wakacje i wzięła w nich 
udział ponad setka  dzieci. 

Podobnie jak w roku ubiegłym na terenach GOSW gościli-
śmy dzieci  na obozie sportowym. W tym roku odwiedziła nas 
grupa – Ludowy klub Sportowy „oLimPia” wojnicz.

Przez cały okres wakacji w każdy poniedziałek i czwartek 
odbywały się  zajęcia  z piłki nożnej prowadzone przez 
wykwalifikowanego trenera. Młodzi piłkarze poznali wiele 
ćwiczeń i sztuczek piłkarskich. Ponadto  nasza grupa rozegra-
ła mecz towarzyski z grupą piłkarską  przebywającą na obozie. 
Mecz ten przyniósł wiele emocji i dał możliwość sprawdzenia 
zdobytych w trakcie treningów umiejętności. 

w ramach podziękowania i w nagrodę dla uczestników 
zajęć został zorganizowany nieodpłatny wyjazd na basen 
do Strawczyna, gdzie młodzi piłkarze mogli zregenero-
wać siły. 

Ponadto  odbył się wyjazd do kina HeLioS kielce  na  
film „ auta 3”  oraz z liczną grupą dzieci zwiedzaliśmy pod-
ziemną trasę turystyczną- piękne jaskinie na Kadzielni. Trasa 
liczy sobie zaledwie 130  metrów, ale to wystarczy, by poczuć 
na sobie skalny oddech wapiennych ścian, pod stopami wy-
czuć kamienie i przyjrzeć się wyszukanym naciekom skalnym.

Na zakończenie wakacji odbyła się wspólna biesiada przy 
ognisku oraz  biwak z nocowaniem, co wywołało ogromne za-
dowolenie uczestników, gdyż mogli „buszować” i bawić się  
do późnych godzin nocnych. 

Celem naszych działań było zorganizowanie atrakcyjnego 
i efektywnego wypoczynku dla dzieci, które wakacje spędza-
ją w domu. 

Ponadto zajęcia takie wyrabiają nawyk racjonalnego  i po-
żytecznego spędzania wolnego czasu, dostarczają wielu wra-
żeń, radości i satysfakcji. 

J. marszalik 
S. Stelmaszczyk 

„Wycieczki, basen, biwak, przygoda z piłką” Wakacje 
w Gminnym Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym w Łopusznie

24 sierpnia 2017 roku w ośrodku Sportowo – wypo-
czynkowym w Łopusznie odbyło się powakacyjne spo-
tkanie sprawozdawczo – szkoleniowe dla dyrektorów i 
kierowników szkół oraz przedstawicieli związków zawo-
dowych z terenu Gminy Łopuszno. Tym razem wójt Gminy 
Łopuszno pani irena marcisz wraz z dyrektorami przede 
wszystkim omawiała wyzwania reformy oświatowej. W 
spotkaniu uczestniczyli wszyscy dyrektorzy i kierownicy szkół 
z terenu gminy oraz przedstawiciele obydwu związków zawo-
dowych działających na terenie placówek oświatowych.

Spotkanie prowadziła koordynatorka zespołu dyrek-
torskiego pani małgorzata Trela, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. Na 

Współpraca dyrektorów szkół 
wstępie przedstawiono sprawozdania z gotowości szkół do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018, przedstawio-
no atuty placówek, ofertę wychowawczo – dydaktyczną dla 
podopiecznych. W dalszej części pani Trela omówiła zagad-
nienia z zakresu reformy oświatowej. W czasie spotkania po-
ruszano także zagadnienia z zakresu planowania pracy szkoły 
w nadchodzącym roku szkolnym, problemy kadrowe, realiza-
cję oraz zasady tworzenia statutów szkół.

Pani Wójt Irena Marcisz przekazała informację na temat 
kontynuacji w bieżącym roku szkolnym programu nagród 
im. ireny marcisz ufundowanych z jej prywatnego fundu-
szu stypendialnego. Na koniec podziękowała wszystkim za 
dotychczasową pracę i za obecność na zebraniu. 

ewa dudek
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Wakacje to wspaniały okres zabawy, wyjazdów, relaksu i 
odpoczynku. Nie zabrakło tego w Żłobku Gminnym. Piękna 
pogoda sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a 
nawet...w basenie. 

Wyjątkowym wydarzeniem była pierwsza wycieczka na-
szych podopiecznych do  parku „Oceanika” położonego w 
Kompleksie Świętokrzyska Polana w Chrustach niedaleko Za-
gnańska. Wesołą przygodę zaczęliśmy od zwiedzania oce-
anarium, gdzie nasze maluchy mogły poznać interesujące 
okazy fauny wodnej z całego świata. Następnie pełni zachwy-
tu i pozytywnych emocji udaliśmy się do krainy zabawy. Tu 
na dzieciaki czekały niesamowite atrakcje: dmuchane zamki, 
zjeżdżalnie oraz karuzela. Wspólnie spędzony czas okazał się 
dla nas niezapomnianym przeżyciem.  

Korzystając z pięknej pogody zorganizowaliśmy naszym 
maluchom rajd pieszy na ośrodek Sportowo wypoczyn-
kowy w Łopusznie. Najmłodsi dzielnie pokonali trasę i z 
ochotą brali udział w zajęciach rekreacyjnych na placu zabaw. 
Następnie mogły poznać smak pieczonej kiełbaski i ziem-
niaczków z ogniska. Zadowolone twarze były dowodem na to, 
że inicjatywa przypadła do gustu naszym podopiecznym. Ko-
lejnym pomysłem na wakacyjną przygodę okazał się wyjazd 
na basen do Centrum Sportowo-rekreacyjnego oLimPiC 
w Strawczynku. Oprócz wspaniałej zabawy w wodzie dzie-
ciaki odbyły pierwsze lekcje nauki pływania. Nowe doświad-
czenia dostarczyły naszym milusińskim ogromnej frajdy, a dla 
nas stanowiły potwierdzenie faktu, że są oni „głodni” przy-
gód i nowych wrażeń. Okazją do kolejnego wyjścia stał się od-
pust parafialny. Maluchy z powagą spędziły czas w kościele, 
po czym z zachwytem oglądały barwne kramy. Nasz korowód 
wzbudzał ogromne zainteresowanie i uśmiechy przechod-
niów. Pamiątką z wycieczki był kolorowy latawiec, który już w 
następnych dniach przyniósł wiele radości dzieciom.

W sierpniu nasz Żłobek odwiedziła Pani Magdalena Łosie-
wicz z zespołu muzycznego SoLi deo, która poprowadzi-

Wakacje w Żłobku Gminnym w Łopusznie 
ła dla nas wyjątkowe warsztaty, podczas których dzieci mia-
ły możliwość poznać nowe piosenki i instrumenty muzycz-
ne, muzyka bowiem stanowi bardzo ważny element naszych 
codziennych zajęć w Żłobku. Sierpień zaowocował także no-
wym pomysłem na przygotowywanie przez naszych pod-
opiecznych przetworów na zimę. Na początek maluchy wraz 
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z ciociami przygotowywały ogórki konserwowe, które później 
zaniosły do swoich domów. Dzieci były zafascynowane możli-
wością własnoręcznego przygotowania słoików i z wielkim za-
angażowaniem wykonywały polecenia cioć. Pomimo począt-
kowych obaw o walory smakowe przetworów, finalnie nasze 
wątpliwości zostały szybko rozwiane. Rodzice zachwycali się 
smakiem przygotowanych ogórków i z uśmiechem pytali o 
kolejne. Odpowiadając na zainteresowanie naszymi produk-
tami, przygotowaliśmy wspólnie z maluczkimi paprykę kon-
serwową. Czekamy na opinie i recenzje „konsumentów”. 

Dzień 31 sierpnia na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
Tego dnia pożegnaliśmy naszych pierwszych absolwentów. 
Szesnaścioro naszych podopiecznych opuszczało mury Żłob-
ka. Dla nas wszystkich było to bardzo wyjątkowe wydarzenie. 
Maluchy wraz z ciociami przygotowały uroczystą akademię. 
Były piękne stroje, wzruszające piosenki i chwytające za serce 
słowa pożegnania. Wszystkim zakręciła się przysłowiowa łez-
ka w oku. Dla naszych pierwszych wychowanków przygoto-
waliśmy pamiątkowe albumy ze zdjęciami z okresu pobytu w 
Żłobku oraz dyplomy ukończenia. Rodzice chcąc wyrazić swo-
ją wdzięczność, wręczyli drobne upominki dla Pani Ireny Mar-
cisz Wójt Gminy Łopuszno, Pani Dyrektor Eweliny Bernat oraz 
wszystkich cioć. Absolwenci wraz ze swoimi rodzicami przy-
gotowali również prezenty dla młodszych koleżanek i kole-
gów pozostających w Żłobku. Były to: trampolina, samochód i 
gry edukacyjne oraz słodki poczęstunek. Będziemy tęsknić za 
Waszymi uśmiechniętymi buźkami i odwiedzać Was w przed-
szkolu. Gorące podziękowania za wspaniałą współpracę pra-
gniemy także złożyć rodzicom i życzyć wszystkim wielu suk-
cesów i samych pogodnych dni. 

Koniec okresu wakacyjnego dał nam kolejną okazję do pre-
zentacji talentów i umiejętności naszych dzieci. Tym razem 
swój debiut na dużej scenie miały Żółwiki z iii grupy. Nasi 
podopieczni uatrakcyjnili swoim występem dożynki Gmin-
ne w Łopusznie. Głośny aplauz publiczności dodał malu-
chom wiary w siebie i był dowodem na to, że ich śpiewy i tań-
ce spotkały się z uznaniem pośród widzów. Maluchy mimo 
początkowej tremy zaprezentowały się wspaniale. Udział w 
ważnych uroczystościach gminnych stał się już naszą tradycją.

Cieszy nas fakt, że Żłobek Gminny w Łopusznie, mimo iż 
funkcjonuje od niedawna, zyskał już zaufanie wielu rodziców. 
Na chwilę obecną mamy komplet 47 dzieci oraz listę rezerwo-
wą. Dziękujemy za ufność i motywację do dalszych działań. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania 
naszego Żłobka osobiście, na stronie internetowej bądź na fa-
cebooku. 

ewelina Bernat

„przyjeciele ŻłoBKa”

Szkoła Podstawowa w Łopusznie podejmuje szereg inicja-
tyw promujących zdrowy styl życia wśród uczniów. W roku 
szkolnym 2017/18 szkoła przystąpiła do szeregu programów 
edukacyjnych promujących zdrowe odżywianie dzieci i mło-
dzieży. Programy te odpowiadają na niepokojące wyniki ba-
dań, które jasno wskazują, że w sposobie żywienia dzieci po-
jawia się szereg nieprawidłowości. Prowadzą one w konse-

Dbamy o zdrowie
kwencji do nadwagi i otyłości oraz wynikających z nich cho-
rób towarzyszących. 

Oto realizowane programy:
„Program dla szkół” zastąpił realizowane dotychczas 

przez Agencję Rynku Rolnego programy „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Celem programu jest promo-
wanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa 
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Staraniem członków Stowarzyszenia wspierania inicja-
tyw Lokalnych „Skała”  9 września zorganizowano dla 
mieszkańców sołectwa Lasocin Festyn „ Sportowe Poże-
gnanie Lata. W ciepłe sobotnie popołudnie na boisku przed 
tzw. „starą szkołą” rozegrano kilkanaście konkurencji sporto-
wych i sprawnościowych,  wśród których były między innymi 
mecze piłki nożnej mężczyzn, kobiet i dzieci, mecze piłki 
siatkowej, bieg w workach w różnych kategoriach wieko-
wych, biegi z przeszkodami, tenis stołowy czy rzut kalo-
szem na odległość. Impreza była frekwencyjnym sukcesem, 
humory dopisywały a dobra zabawa towarzyszyła wszystkim. 
Wszyscy obecni mogli upiec kiełbaski przy ognisku. Każdy z  
uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety a zwycięzcy po-
szczególnych konkurencji cenne nagrody w postaci min. to-
reb sportowych, kocy  polarowych , powerbankow, kub-
ków ceramicznych i pendrivów.

Na zakończenie odbyła się dyskoteka w Świetlicy.
mariusz Brelski

Sportowe pożegnanie lata

oraz produkty mleczne. W ramach programu dzieciom zosta-
ną przekazane bezpłatnie świeże owoce i warzywa oraz soki, 
a także mleko i przetwory mleczne. 

„Śniadanie daje moc’’- program zwiększający świadomość 
na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziec-
ka. W ramach programu w klasach I-III zostają utworzone Klu-
by Śniadanie Daje Moc. 

„zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” – celem inicjatywy jest 
m.in. kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 
wśród dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola oraz 
podkreślenie istotnej roli żywienia we wczesnym okresie życia.

„dzieciaki mleczaki”. W ramach programu prowadzo-
ne są działania promujące spożycie mleka i produktów mle-
czarskich tak, aby zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego 
przetworów, a także poszerzać ich wiedzę na temat zawar-
tych w mleku wartości odżywczych. 

„Trzymaj Formę” – program organizowany w ramach re-
alizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej 
i zdrowia. 

Program „Żyj smacznie i zdrowo”- promocja wśród mło-
dzieży zasad zdrowego i świadomego komponowania smacz-
nych i zdrowych posiłków. Pokazanie młodzieży różnorod-
ności dostępnych produktów oraz pokarmów, dzięki którym 
możliwy jest kompromis pomiędzy jedzeniem zdrowym i 

smacznym. Utrwalanie odpowiedzialnych 
postaw związanych z niemarnowaniem je-
dzenia, z prawidłowym oraz świadomym ku-
powaniem, przygotowywaniem i przecho-
wywaniem żywności. 

Wspólnym mianownikiem merytorycz-
nym tych wszystkich projektów jest promo-
cja zdrowego stylu życia, zdrowego odży-
wiania, żywności ekologicznej, aktywności 
fizycznej oraz  ochrony środowiska. Mamy 
nadzieję, że  jednoczesna, wielotorowa reali-
zacja kilku projektów przyczyni się do wzro-
stu  świadomości zdrowego stylu życia, któ-
re są drogą do zdrowia, rozwoju własnych 
zainteresowań i osobowości.

Teresa mazur
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W dniach 06-08.09.2017r. miały miejsce warsztaty pla-
styczne dla dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem 11 ma-
larzy z XXXVii międzynarodowego Pleneru Plastycznego. 
Zaproszeni artyści zaprezentowali swoje obrazy oraz poprowa-
dzili zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół w Sarbi-
cach, Dobrzeszowie, Gnieździskach, Lasocinie, Grabownicy i w 
Łopusznie (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Powiato-
wy Zespół Szkół). w warsztatach zainicjowanych przez Pa-
nią wójt irenę marcisz wzięło udział około 140 dzieci. 

Artyści na początku spotkań z młodymi malarzami opowia-
dali o  swojej twórczości, pokazywali swoje dzieła oraz dzielili 
się doświadczeniami, jakie nabyli podczas długoletniej ,,pra-
cy z pędzlem”. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki miesza-
nia barw oraz technik nakładania farb. Podczas warsztatów 
powstało wiele pięknych i niepowtarzalnych prac, które mie-
liśmy okazję podziwiać podczas ii wernisażu 08.09.2017r. 
na terenie ośrodka Sportowo-wypoczynkowego w Ło-
pusznie. Wzięli w nim udział uczestnicy warsztatów, malarze, 

140 młodych artystów na warsztatach malarskich
pod okiem których powstawały prace, nauczyciele, dyrekto-
rzy szkół oraz rodzice. Gościem specjalnym wernisażu był 
Pan wiesław Gałka-zastępca wójta Gminy Łopuszno. 

angelika Palacz

Gmina Łopuszno otrzymała dofinansowanie z wojewódz-
kiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wod-
nej w kielcach na projekt realizowany w latach 2017-2018, 
pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w 
Gminie Łopuszno”. Zakłada on wyposażenie pracowni edu-
kacji ekologiczno-przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydak-
tyczne, telewizor oraz szkolenie dla nauczycieli.

Łączna wartość projektu wynosi 25 000 zł, z czego dofi-
nansowanie z wojewódzkiego Funduszu ochrony Środo-
wiska i Gospodarki wodnej w kielcach stanowi 20000 zł.

20 tys. zł. dofinansowania na pracownie edukacji 
ekologiczno- przyrodniczej

Głównym celem zadania jest m.in. 
polepszenie warunków nauczania 
przedmiotów przyrodniczo - środo-
wiskowych w szkołach podstawo-
wych poprzez zakup sprzętu i po-
mocy dydaktycznych, podniesienie 
jakości edukacji ekologicznej, kształ-
towanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody 
i środowiska, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmio-
tów przyrodniczych w szkole podstawowej.

iwona Janik
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Rok szkolny 2017/18 w Szkole Podstawowej w Łopusznie 
rozpoczęło 637 uczniów. 108 dzieci to pięć grup przedszkol-
nych. W 16 oddziałach klas I – VII uczyć się będzie 476 uczniów, 
klasy gimnazjalne to 6 oddziałów liczących 161 gimnazjali-
stów.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą 
wszechstronny rozwój ucznia.. 

Uczniowie mają do dyspozycji  25 dobrze wyposażo-
nych sal przedmiotowo-lekcyjnych, 2 pracownie kompute-
rowe z dostępem do Internetu, świetlicę, bibliotekę z MCI. 
Szkoła posiada bogate zaplecze sportowe: 2 sale gimna-
styczne, boisko Orlik. oraz boisko przyszkolne (asfaltowe i tra-
wiaste) Zajęcia wychowania. fizycznego prowadzą dobrze 
wykwalifikowani nauczyciele. Uczniowie osiągają znaczące 
sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i 
ogólnopolskim. Rywalizują  z miejskimi szkołami często  o pro-
filu sportowym. W szkole mamy 2 klasy sportowe. Sale gimna-
styczne wyposażone są w sprzęt potrzebny do prowadzenia 
zajęć z gimnastyki oraz gimnastyki korekcyjnej. 

Szkoła przygotowana jest do przyjęcia uczniów niepeł-
nosprawnych. zaadoptowano 3 pomieszczenia na prowa-
dzenie zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego. 

Ponadto w szkole jest zatrudniony pedagog i logope-
da, a w ramach współpracy ze Szkołą Ponadgimnazjalną w Ło-
pusznie oraz GOPS-em uczniowie i ich rodzice mogą korzy-
stać ze wsparcia psychologa.

w  gabinecie stomatologicznym  dzieci i uczniowie mają 
zapewnioną bieżącą kontrolę i leczenie. Jedno pomieszczenie 
zostało zaadoptowane na potrzeby gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedmedycznej.

Szkoła Podstawowa w Łopusznie  
przygotowana na szóstkę

Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową w godzi-
nach od 7.00 do 15.00. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki, 
która oferuje zupy bądź drugie dania. Koszt posiłku to 2,00 zł. 

Szkoła od wielu lat realizuje projekty unijne. Pozyska-
ne środki przeznaczone są na prowadzenie zajęć oraz wy-
posażenie sal lekcyjnych. W ostatnim roku dzięki realiza-
cji 3 projektów unijnych kompleksowo wyposażono pra-
cownię przyrodniczą i pracownię matematyczną oraz salę 
przedszkolną. W sali przedszkolnej położono  tarket oraz za-
kupiono wykładzinę dywanową. 

Zakupiono także:  ławki, krzesła, 6 tablic interaktywnych z 
projektorami, 2 ekrany dotykowe, 5 ekranów elektrycznych z 
projektorami, 2 ekrany przenośne, 10 laptopów, 5 drukarek,  
3 aparaty fotograficzne, 7 radiomagnetofonów, stół laborato-
ryjny oraz zestawy pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych 
i do gabinetu pedagoga i logopedy. Do pracowni zakupiono 
2 zestawy rolet.

W ramach projektu doposażono także kuchnię szkolną w 
szafę chłodniczą, zmiękczacz wody i zestaw naczyń kuchen-
nych.

Wymieniono część urządzeń zabawowych na placu zabaw. 
Zamontowano: 2 zestawy zabawowe wielofunkcyjne, karuze-
lę, piaskownicę, 2 huśtawki, bujak i zjeżdżalnię

w okresie wakacji  przeprowadzono prace remontowo-
-konserwacyjne  dzięki środkom finansowym przekaza-
nym przez Panią wójt irenę marcisz.

Prace zostały wykonane przez nauczycieli, pracowników 
obsługi oraz specjalistyczne firmy zewnętrzne.

W 4 salach lekcyjnych i 2 pomieszczeniach socjalnych  po-
łożono wykładzinę typu tarket – to  koszt 27.670,00 zł. Wyre-
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montowano  dach nad salą gimnastyczną i wymieniono ob-
róbki blacharskie na budynku głównym szkoły za  25.576,94 
zł. Z kolei   2.450,00 zł. kosztował remont parkietu na sali gim-
nastycznej. Wymienione prace to łączny koszt 55.696,94 zł.

 Poza tym  5.534,90 zł. kosztowały materiały przezna-
czone na malowanie oraz prace konserwatorskie.:

W sumie na remont przeprowadzony w szkole w okresie 
wakacji wydano 61.231,8zł.

Uczniowie naszej szkoły mają bardzo dobre warunki do na-
uki. Mamy nadzieję, że  nie zabraknie im motywacji do zdoby-
wania wiedzy i umiejętności, a  kolejny rok szkolny będzie ob-
fitował w edukacyjne, sportowe i artystyczne sukcesy. Czego 
im i nauczycielom życzymy.  

Teresa mazur

W czerwcu 2017r. odbył się finał konkursu „recycling na 
miarę. 4 pory roku”, organizowanego przez Fundację VIVE 
Serce Dzieciom wspólnie z Zespołem Państwowych Szkół Pla-
stycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Na kon-
kurs wpłynęło ponad 250 prac plastycznych uczniów z 35 
szkół podstawowych i gimnazjów z województwa świętokrzy-
skiego. Kapituła konkursowa nagrodziła 13 uczniów z 11 szkół 
w kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima. Oceniano zgodność 
pracy z tematem konkursu, inwencję i pomysłowość oraz es-
tetykę wykonania pracy.

 nasza szkoła otrzymała nagrodę specjalną za wysoki 
poziom artystyczny przedstawionych prac w wysokości 
1000 zł na rozwój pracowni plastycznej. Uczennica mał-
gorzta resiak  została laureatką konkursu w kategorii 
lato, otrzymując nagrodę  w wysokości 150 zł.

Ideą projektu ,,recycling na miarę” jest rozpowszechnia-
nie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzysta-
nia materiałów tekstylnych oraz zachęcenie do kreatywnego 
podejścia do recyclingu. To część szerszego nurtu mającego 

Plastyczny sukces łopuszańskich uczniów
na celu pokazanie różnych możliwości wtórnego przetwarza-
nia materiałów tekstylnych. Pozwala to zmniejszyć zarówno 
wielkość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych 
w produkcji pierwotnej.

Bogumiła kamińska
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Na początku roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Dobrze-
szowie mogła zapoznać uczniów i rodziców z wieloma atrak-
cyjnymi propozycjami. Od września jest realizowany nowy 
projekt unijny „nasze przedszkole szansą na sukces w 
szkole” numer i nazwa osi priorytetowej: rPSw.08.00.00 
rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; numer i na-
zwa działania: rPSw.08.03.00 zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; 
numer i nazwa Poddziałania: rPSw.08.03.01 Upowszech-
nianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Jego głów-
nym celem jest utworzenie nowego oddziału przedszkolne-
go o dziesięciogodzinnym czasie pracy oraz organizacja do-
datkowych zajęć w istniejącym oddziale przedszkolnym. W ra-
mach projektu wychowankowie i ich rodzice będą mogli sko-
rzystać z konsultacji psychologicznych, spotkań z logopedą, 
zajęć plastycznych, języka angielskiego, zajęć rytmicznych, 
wyjazdów do kina i teatru. Powstanie nowy plac zabaw oraz 
doposażona baza dydaktyczna.

Ponadto w placówce nadal realizowany jest projekt „kuź-
nia wiedzy i talentów” numer i nazwa osi priorytetowej: 
rPSw.08.00.00 rozwój edukacji i aktywne społeczeń-
stwo; numer i nazwa działania: rPSw.08.03.00 zwięk-
szenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalne-
go i ponadgimnazjalnego; numer i nazwa Poddziała-
nia: rPSw.08.03.02 wsparcie kształcenia podstawowe-
go w zakresie kompetencji kluczowych, w którego ramach 
uczniowie biorą udział w zajęciach wyrównawczych z przyro-
dy, matematyki i języka angielskiego oraz w zajęciach kół za-
interesowań z przyrody, matematyki i języka angielskiego. W 
ramach tego projektu odbywają się także konsultacje psycho-
logiczno-pedagogiczne, organizacja Szkolnego Ośrodka Ka-
riery, zajęcia z zakresu kariery edukacyjnej i zawodowej. Be-
neficjenci brali udział w wycieczkach do jaskini Raj oraz Cen-
trum Neandertalczyka, do Parku Etnograficznego w Tokarni 
oraz do planetarium i obserwatorium w Chorzowie. W roku 
szkolnym 2017/18 uczniowie wezmą udział w kolejnych intere-
sujących wyjazdach edukacyjnych, powiązanych tematycznie 

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie

z programem zajęć kół zainteresowań oraz zajęć wyrównaw-
czych i będących ich poszerzeniem. 

Nowy rok szkolny przyniósł jeszcze jedną poważną zmia-
nę - nasza szkoła z sześcioklasowej zmieniła się w siedmiokla-
sową. W związku z tym pojawiły się wśród dobrze znanych 
nauczycieli nowe twarze, wywołując zrozumiałą ekscytację 
uczniów. Cieszymy się zwłaszcza z tego, że w naszych mu-
rach pozostali ci, którzy w ubiegłym roku szkolnym dostarczy-
li nam wiele wzruszeń i powodów do dumy. Mam tu na myśli 
m.in. Kingę Rowińską i Łukasza Wojdę - finalistów Konkursu 
Humanistycznego, wymagającego niezwykłej w tym wieku 
erudycji. Duży sukces odniósł także o rok młodszy Paweł Kot, 
który zajął pierwsze miejsce w gminnych eliminacjach Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i godnie reprezento-
wał naszą gminę na szczeblu powiatowym. Ubiegły rok szkol-
ny zapisał się także jako ten, który przyniósł niezwykły sukces 
w gminnym konkursie ortograficznym. Po raz pierwszy w ka-
tegorii klas IV - VI pięć pierwszych miejsc zajęli uczniowie na-
szej szkoły - Kinga Rowińska, Jakub Rowiński, Maja Gołda, Na-
talia Bujak i Izabela Dzwonek. W diecezjalnym konkursie re-
cytatorskim poświęconym Janowi Pawłowi II  I miejsce zaję-
ła Zuzanna Wychowaniec, a w gminnym konkursie recytator-
skim swoje triumfy święcił Kacper Banaśkiewicz, będący jed-
nocześnie świetnie zapowiadającym się bramkarzem. W ogól-
nopolskim programie zdrowego odżywiania „Zdrowo wiem, 
więcej jem” klasy reprezentujące naszą szkołę zajęły bardzo 
wysokie 234. miejsce. Wiele sukcesów nasi uczniowie odnie-
śli również w konkursach plastycznych: I i II miejsce w konkur-
sie „Niepodległość w oczach dziecka”, w konkursie na najpięk-
niejszego anioła organizowanym przez GOK I miejsce zajął 
Kacper Toporek, a trzecie – Weronika Wojda, zaś w konkursie 
na najpiękniejszą pisankę wielkanocną trzecie miejsce zajęła 
Natalia Pniewska. Warto również zaznaczyć, że nasi szóstokla-
siści uzyskali z  kwietniowego sprawdzianu najwyższy w gmi-
nie wynik.

Tak więc zarówno uczniowie, jak i rodzice i nauczyciele z 
optymizmem patrzą na nowy rok szkolny, dostrzegając w 
zmianach szansę na dalsze uatrakcyjnienie zajęć i podniesie-
nie jakości pracy szkoły.

alicja kuropatwa 

Kolejny rok szkolny rozpoczęliśmy z niewielkimi, ale istot-
nymi dla szkoły zmianami. Staraniem P. Stanisława Stasz-
czyka - radnego rady Gminy Łopuszno, teren wokół bu-
dynku świetlicy wiejskiej, w której ma swoją siedzibę 
szkoła, zmienił swój wygląd. wykonano prace remonto-
we budynku, do którego prowadzi nowy chodnik, rabaty 
zostały obsadzone krzewami ozdobnymi i kwiatami. Stara-

Rok szkolny 2017/2018 w Lasocinie
niem nauczycieli, rodziców i dzieci ukwiecono wytyczone ra-
baty, a  efekt jest zadowalający. Urządzenia na placu  zabaw  
zostały również umalowane i zyskały nowy, świeży wygląd.

 Nasza szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywa-
ją się lekcje, ale również miejsce, które  służy  środowisku  
lokalnemu, tu  mieszkańcy  Lasocina i ich dzieci spędzają swój 
wolny czas.
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Dla uczniów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i rozwi-
jać umiejętności,  nauczyciele prowadzą koła zainteresowań: 
koło polonistyczne, zajęcia przyrodnicze i zajęcia z języka an-
gielskiego. Ważne jest, aby każdy uczeń znalazł coś dla siebie. 

Ponadto w najbliższych miesiącach szkoła będzie realizo-
wać projekty i programy:

1. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w 
szkole podstawowej”. 

Program zakłada doposażenie pracowni ekologiczno-
-przyrodniczej w pomoce dydaktyczne i sprzęt,  które po-
mogą prowadzić zajęcia w sposób ciekawszy niż dotychczas. 
Uczniowie (nie tylko naszej szkoły) będą mogli korzystać z za-
sobów pracowni i wykonywać badania, doświadczenia  i eks-
perymenty na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także 
w terenie.  

2. Świętokrzyska Szkoła edukacji Szachowej – nauczy-
ciele będą prowadzić zajęcia szachowe z dziećmi w klasach  I-
-III, które dadzą uczniom możliwość nie tylko zabawy z wyko-
rzystaniem gier planszowych i logicznych, ale pozwolą rów-
nież kształtować cechy osobowości.

3. Projekt „mamy kota na punkcie mleka”.
Nie od dziś wiadomo, że „ czym skorupka za młodu nasiąk-

nie…” dlatego  poprzez udział w tym projekcie   chcemy do-
trzeć do dzieci, które  poprzez naukę  i zabawę  poznają wa-
lory i zalety   mleka oraz  jego przetworów. Mamy nadzieję, 

że nasi uczniowie będą przenosić  zdrowe nawyki żywieniowe 
na inne osoby z  otoczenia. 

4. Ponadto realizowany będzie program dla szkół, gdzie 
uczniowie kl. i-iii będą otrzymywali warzywa, owoce i 
produkty mleczne. Będą brali udział w działaniach edukacyj-
nych- celem jest propagowanie zdrowego stylu żywienia.

Pragniemy, aby każde  działanie i przedsięwzięcie wpłynę-
ło pozytywnie na jakość naszej pracy i sprawiły, że  uczniowie 
będą się dobrze czuli w naszej szkole.

agnieszka Przepióra  
kierownik Filii

W szkole funkcjonują: dwa oddziały z klasami gimnazjal-
nymi, osiem oddziałów klas szkoły podstawowej i trzy 
oddziały przedszkolne. Szkoła z wyjątkiem oddziału przed-
szkolnego 3 i 4 – latków pracuje w systemie jednozmiano-
wym. Nasi uczniowie mają w szatni do dyspozycji indywidual-
ne szafki, w których mogą pozostawiać rzeczy potrzebne im 
w szkole z dnia na dzień. Szkoła dysponuje profesjonalną 
kadrą pedagogów, doradcą zawodowym, logopedą i pe-
dagogiem szkolnym, którego głównym zadaniem jest or-
ganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
oraz prowadzenie działań w zakresie profilaktyki. Prowa-
dzone są zajęcia: plastyczne, czytelnicze, gry i zabawy świetli-
cowe oraz pomoc w obrabianiu lekcji.

Przy szkole usytuowany jest ogrodzony, bezpieczny plac 
zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna, z których to obiek-
tów dzieci korzystają nie tylko podczas godzin pracy szkoły, 
ale i poza nimi. Bogate życie kulturalne szkoły stanowią wy-
cieczki krajoznawcze, rowerowe, rajdy piesze służące rozwija-
niu wrażliwości estetycznej i kulturowej naszych podopiecz-
nych, uroczystości okolicznościowe, zabieramy również chęt-
nych uczniów na basen, organizujemy im dyskoteki, wyjazdy 
do kina, teatru. Na terenie placówki funkcjonują organiza-
cje służące wzbogacaniu zainteresowań m.in.: zHP, SkS, 
chór szkolny, Szkolny klub europejski, PCk, LoP. Ucznio-
wie włączają się też chętnie w różne akcje charytatywne (np. 
woŚP, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, współpracują też 
z warsztatami Terapii zajęciowej w Fanisławicach).  Waż-

Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

nym elementem życia szkoły jest impreza środowiskowa 
dzieci rodzicom – rodzice dzieciom, skupiająca od wielu 
lat społeczności okolicznych wsi. niewątpliwym atutem pla-
cówki jest działalność nauczycielsko – uczniowskiego te-
atru amadera, który co roku przygotowuje przedstawienie 
dla uświetnienia różnych szkolnych uroczystości. 

Szkoła w ubiegłym roku szkolnym oraz w obecnym uczest-
niczy w projektach: „edukacja kluczem do przyszłości” dla 
szkoły podstawowej i „Gimnazjum bez barier” dla gimna-
zjum. W projekcie w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyło w 
szkole podstawowej 86 uczniów, a w gimnazjum 46 uczniów. 
Ze względu na specyfikę były to zajęcia wyrównawcze i rozwi-
jające umiejętności uczniów w kilku przedmiotach szkolnych. 
Dla klas I – III szkoły podstawowej przewidziano zajęcia wy-
równawcze i rozwijające z edukacji matematyczno – przyrod-
niczej i z języka angielskiego, dla klas IV – VI zajęcia wyrów-
nawcze i rozwijające z przyrody, matematyki i języka angiel-
skiego, dla klas gimnazjalnych zajęcia wyrównawcze i rozwija-
jące z matematyki, języka polskiego, geografii, fizyki, chemii, 
informatyki oraz z języka angielskiego.

Realizacja obu projektów przyczynia się do atrakcyjności 
oferty edukacyjnej szkoły oraz wyraźnie doposaża ją w nowo-
czesne pomoce dydaktyczne, które bez wątpienia będą wy-
korzystywane na zajęciach edukacyjnych i przysłużą się do 
podniesienia jakości pracy z korzyścią dla samych uczniów, 
ich rodziców i środowiska.
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Szkoła wzbogaciła się o 5 laptopów, 2 tablice interak-
tywne z projektorami, 2 drukarki, 3 projektory multime-
dialne wraz z ekranami, 2 radiomagnetofony. Całe wypo-
sażenie otrzymane do realizacji zadań w ramach projek-
tu po jego zakończeniu zostanie przekazane nieodpłat-
nie szkole na własność. Udział w projektach unijnych wpły-
wa korzystnie na rozwój szkoły, a tym samym daje możliwość 
lepszego rozwoju uczniom biorącym w nich udział.

Szkoła realizuje następujące programy: 
„Szklanka mleka”, w którym bierze udział 94 uczniów 

szkoły podstawowej.
„owoce w szkole”, w którym uczestniczy 94 uczniów z 

klas I – V szkoły podstawowej. 
„Trzymaj Formę” to ogólnopolski program, który dotyczy 

zdrowego trybu życia i walki z otyłością. Szkoła uczestniczy w 
nim od września 2013 roku.

„klub Bezpiecznego Puchatka” dla klasy pierwszej. Jest 
to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w 
szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłod-
szych uczniów klas podstawowych. Szkoła co roku otrzymuje 
certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. 

ortograffiti – program rekomendowany przez Polskie To-
warzystwo Dysleksji, a zalecany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficz-
nymi trudnościami w uczeniu się.

„Szkolny klub Sportowy”, w którym uczestniczy 16 
uczniów szkoły podstawowej 

i 16 uczniów klas gimnazjalnych. Każda grupa ma dodatko-
we dwie godziny zajęć sportowych w tygodniu.

ewa dudek

Szkoła filialna w Grabownicy jest dobrze przygotowana do 
nowego roku szkolnego. Zajęcia odbywają się  w 4 salach lek-
cyjnych oraz w sali komputerowej. Wkrótce szkoła wzbogaci 
się o jeszcze jeden ekran interaktywny i komputer z programu 
,,Tablica interaktywna +”.

W trzech oddziałach uczy się  41 uczniów. Nauczanie od-
bywa się w klasach łączonych, jednak  część edukacji poloni-
stycznej, matematycznej, religia oraz zajęcia komputerowe są 
zajęciami  oddzielnymi dla poszczególnych klas.

Za zgodą organu prowadzącego prowadzone są  dodatko-
we zajęcia logopedyczne. Poza tym realizowany jest projekt 
”Edukacja kluczem do przyszłości”, w ramach którego odby-
wają się zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające z edukacji ma-
tematyczno – przyrodniczej oraz z języka angielskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów szko-
ła zorganizowała zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów 
codziennie do godziny 14.30, prowadzone nieodpłatnie  
przez nauczycieli.

W szkole realizowane są programy promujące zdrowy styl ży-
cia:  „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Piątek – 
dzień bez słodyczy”, ,,Śniadanie daje moc” oraz prowadzona 
jest akcja promująca czytelnictwo „Czytajmy dzieciom”.

Szkoła w Grabownicy rozpoczyna nowy rok szkolny
 Dzięki Pani Wójt Irenie Marcisz, pracownikom obsługi oraz 

rodzicom szkoła dysponuje pomieszczeniami odpowiedni-
mi do prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, wycho-
wania i opieki. W ramach przygotowania do roku szkolnego 
2017/2018, podczas wakacji wykonane zostały następujące 
prace remontowe, inwestycyjne i konserwacyjne:

W lipcu przeprowadzono remont sali komputerowej na 
kwotę  5190,94 zł. Wykonano również nowe wejściowe scho-
dy z poręczami. koszt tej inwestycji to  9934,18 zł. W sierp-
niu   wyremontowano górny korytarz na kwotę  15 885,12 zł. 
Został również założony metalowy wkład kominowy, który 
kosztował   13 038,00 zł.

W/w prace zostały przeprowadzone zostały  przez firmę 
eko BUd Hurtownia i Usługi Budowlane z warszawy. Fir-
ma w ramach dobrze układającej się współpracy bezpłatnie 
wykonała malowanie wnęki wejściowej do budynku szkoły.

Prace te były możliwe do wykonania dzięki sfinansowaniu 
ich przez Gminę  Łopuszno, zaangażowaniu miejscowego rad-
nego, rodziców oraz pracowników szkoły.

kierownik  Filii 
anna Skrzypczyk

14 września 2017r. w Tokarni odbyły się  XX wojewódz-
kie Biegi Przełajowe LzS młodzieży Szkolnej o memo-
riał zdzisława Stawiarza.  W biegach wystartowało około 
300  uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całego woje-
wództwa. Organizatorem imprezy  było Świętokrzyskie Zrze-
szenie Ludowych Zespołów Sportowych. 

 Naszą Gminę reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Łopusznie. 

W rywalizacji indywidualnej nasi uczniowie zajęli  wysoko 
punktowane miejsca. 

XX Memoriał Zdzisława Stawiarza
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Bieg na 800m kl. IV- V
III miejsce – magdalena Biały
V  miejsce –  magdalena Szymańska
VI  miejsce -  wiktoria kowalczyk 
VII  miejsce – milena wawrzeńczyk 
VIII  miejsce – martyna Stelmaszczyk  

 Bieg na 800m kl. VI-VII
II miejsce – Patrycja ogonowska

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

II miejsce - marcin nyga 
 IV miejsce – wojciech Supernat 

  Bieg na 1000m kl. VI-VII
VIII miejsce - Piotr Czupryński 
IX miejsce – konrad karliński

 w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych bezkon-
kurencyjni okazali się uczniowie naszej szkoły, którzy zaję-
li i miejsce. Zawodnicy z  Łopuszna  zdeklasowali  liczbą zdo-
bytych punktów pozostałe szkoły, osiągając wynik 253 pkt. 
Należy nadmienić, że szkoła, która zajęła II miejsce, zdobyła 
tych punktów tylko 152. 

Dobrze zaprezentowali się również uczniowie z    gimna-
zjum, zajmując iii miejsce. 

W klasyfikacji indywidualnej najlepiej pobiegli:
  Bieg na 1000m kl.  VII i gimnazjum

V miejsce -  małgorzata resiak 
Bieg na 1500m kl.  VII i gimnazjum

VII  miejsce – damian Serek 
IX  miejsce – Jakub ogonowski.

małgorzata Gwóźdź
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