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Szczęśliwa trzynastka
W niedzielę 28 września w niezwykle uroczystej oprawie 13
par małżeńskich z terenu gminy Łopuszno świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.W tym wyjątkowym wydarzeniu Jubilatom towarzyszyła rodzina oraz władze samorządu terytorialnego: wójt gminy Zdzisław Oleksiewicz, przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łukasik, kierownik USC Szymon Jarzyna, radni oraz sołtysi.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, podczas której Jubilaci w obecności ks. proboszcza Ireneusza Jakusika odnowili przyrzeczenie małżeńskie.
Następnie wszyscy udali się na teren Gminnego Ośrodka
Sportowo- Wypoczynkowego w Łopusznie gdzie miała miejsce świecka ceremonia, mianowicie wójt gminy udekorował
Jubilatów w imieniu prezydenta RP medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, od gospodarzy uroczystości otrzymali kwiaty oraz upominki.
Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, przy gromko odśpiewanym „sto lat”. Po oficjalnej części
uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na obiad oraz
słodki poczęstunek, w tym weselny tort. Nie zabrakło również
bogatego programu artystycznego w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, których przygotowali do występów p. Agnieszka Palacz i p. Jarosław Gołuch.
Ponadto wszystkim zaproszonym gościom zrobione zostały

pamiątkowe zdjęcia.
W miłej atmosferze
Jubilaci spędzili niedzielne popołudnie.
Złote Gody to jubileusz, za sprawą,
którego patrzyliśmy
na dostojnych Jubilatów z podziwem i
szacunkiem, którzy
mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia.
Miłość jest dawaniem, nie braniem,
budowaniem,
nie
niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i
wiernym dzieleniem
każdego sukcesu i
każdego smutku.
Medale za długoletnie pożycie otrzymali:
Marianna i Stanisław Baran – Rudniki
Daniela i Edward Barański – Michala Góra
Władysława i Mieczysław Błachucki – Gnieździska
Natalia i Stanisław Cieślicki – Józefina
Wiesława i Marian Dzwonek – Piotrowiec
Stanisława i Jan Głowala – Piotrowiec
Marianna i Stanisław Kałuża – Eustachów Duży
Maria i Tadeusz Mędrecki – Dobrzeszów
Leokadia i Henryk Obarzanek – Jedle
Marianna i Alojzy Pawłowski – Józefina
Wanda i Stanisław Stefańczyk – Gnieździska
Marianna i Jan Walczyńscy – Rudniki
Zofia i Stanisław Zimecki – Podewsie
Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁOPUSZNO!
Szybkimi krokami zbliża się koniec kadencji obecnego samorządu. Przychodzi więc czas na podsumowanie i rozliczenie się z wyborcami. Gmina Łopuszno przez ostatnie dwie kadencje stawiała konsekwentnie na reformy, rozwój i inwestycje. Pod koniec 2006 roku, u progu pierwszej kadencji stanęliśmy przed koniecznością reformy sieci szkół. Rozdrobniona
oświata, kilkanaście małych, zaniedbanych szkół generowało gigantyczne koszty, dalsze utrzymywanie tej niewydolnej
struktury groziło katastrofą finansową. Podjęliśmy trud reformy, udało się, chociaż nasi przeciwnicy robili wszystko, by
nasze zamierzenia storpedować. Zorganizowali referendum
za odwołaniem wójta i Rady Gminy, które zresztą sromotnie
przegrali, a mieszkańcy gminy swoją postawą udowodnili, że
są odpowiedzialni i dojrzali. Dzięki reformie oświaty i likwidacji małych placówek oszczędziliśmy przynajmniej cztery
miliony złotych rocznie, co dało nam możliwość rozwinięcia
działalności inwestycyjnej. Najważniejszą społeczną potrzebą w tamtym czasie była budowa dróg asfaltowych, których
w tamtym czasie prawie nie było na terenie gminy, dziś rzadkością są drogi szutrowe. Udało się zbudować około 70 km asfaltowych dróg, ostatnie pięć odcinków zbudowano w połowie października tego roku. Znaczącą część zaoszczędzonych
pieniędzy zainwestowaliśmy w poprawę materialnej infrastruktury gminnej oświaty. Szkoły, które obecnie funkcjonują
mają nowoczesną infrastrukturę, stołówki, sale gimnastyczne,
pracownie komputerowe, świetlice. Uczniowie uczą się, a nauczyciele pracują w warunkach odpowiadających wymogom
XXI wieku. Wszystkie zobowiązania finansowe w stosunku do
oświaty samorząd realizuje w ustawowych terminach.
Przebudowano całkowicie centrum Łopuszna nadając mu
kształt małomiasteczkowego rynku. Wyremontowaliśmy
i przystosowaliśmy dla potrzeb niepełnosprawnych Gminny
Ośrodek Zdrowia jako jedni z pierwszych w województwie
świętokrzyskim. Mieszkańcy gminy od 7 lat są leczeni w nowoczesnej placówce.
Nie szczędziliśmy środków na sport i kulturę, został rozbudowany Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, gdzie
odbywa się większość gminnych imprez m.in. Biesiady Łopuszańskie, gminne dożynki, rozgrywki sportowe. Przy Zespole
Szkół w Łopusznie powstało, też jako jedno z pierwszych w
województwie boisko wielofunkcyjne „Orlik-2012” oraz plac
zabaw. W wielu sołectwach powstały estetyczne place zabaw dla dzieci. Rozpoczętą budowę szkoły w Snochowicach
zaadaptowaliśmy na świetlicę wiejską, która stała się siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i bardzo prężnie funkcjonuje.
Wszystkie budynki po zlikwidowanych szkołach zostały zaadaptowane na cele kulturalne, świetlice wiejskie czy warsztaty terapii zajęciowej. Większość inwestycji, które zrealizowaliśmy były dofinansowane ze środków unijnych. Dużym wsparciem finansowym, zwłaszcza przy budowie świetlic w Rudnikach, Piotrowcu, Gnieździskach, placów zabaw były środki
z Lokalnej Grupy Działania, która swoją siedzibę ma w Urzędzie Gminy Łopuszno, a swoją działalnością obejmuje też sąsiednie gminy.

Niezbędne reformy, kolektywne podejmowanie decyzji inwestycyjnych pozwoliło nam zmienić wizerunek gminy z siermiężnego na nowoczesny, przygotowany na nowe czasy i wyzwania. Patrząc na gminę Łopuszno z perspektywy dwóch kadencji można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest
w tej chwili całkiem inna gmina. Oczywiście zostało jeszcze
dużo do zrobienia, mieszkańcy oczekują od samorządu lokalnego wielu inwestycji i wielokierunkowych działań w różnych
sferach ich codzienności.
Szanowni Państwo! Kończąc pracę w samorządzie gminnym, albowiem wkroczyłem w wiek emerytalny, pragnę
wszystkim podziękować za wspólne lata pracy i działalności.
Przez osiem lat starałem się służyć mieszkańcom jak umiałem najlepiej. Dziękuję za poparcie, zaufanie i wyrozumiałość.
Dzięki Wam i Waszej postawie mogłem pracować na rzecz
gminy i jej mieszkańców, co było dla mnie źródłem satysfakcji.
Jeżeli bezwiednie kogokolwiek uraziłem i poczuł się dotknięty – proszę o wybaczenie.
Wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Danutą Łukasik
pragniemy podziękować Radnym obu kadencji za współpracę
i za to, że pomimo częstych różnic zdań potrafiliśmy kolektywnie podejmować decyzje dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy i podległych
urzędowi jednostek, dyrektorom szkół za wspólne osiem lat
pracy.
Sołtysom, organizacjom, stowarzyszeniom działającym
w naszej gminie dziękujemy za ich obecność w życiu gminy
i pracę dla jej rozwoju.
Księdzu proboszczowi parafii Łopuszno oraz księżom proboszczom parafii Sarbice, Dobrzeszów, Mnin, Wierna dziękujemy za wspólną, harmonijną koegzystencję parafii w gminie
i gminy w parafiach.
Dziękujemy i życzymy wszystkim mieszkańcom wszelkiej
pomyślności, stabilizacji i spokoju.
Przewodnicząca Rady
Gminy Danuta Łukasik

Wójt gminy Łopuszno
Zdzisław Oleksiewicz

Wieści Łopuszna

3

Inwestycje

3
1

4
2

5

7

9

6
8

10

11

12

13

16

14

15
17

20
18

21

19

22

1. – 2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.
3. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach – 1,096,508,87 zł.
4. Przekazanie budynku szkoły na działalność Centrum Wspierania Rodziny ”Z Uśmiechem” w Józefinie.
5. Remont pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Łopusznie 72504,08 zł.
6. Budowa chodnika przy ul. Przedborskiej, inwestycja finansowana wspólnie z powiatem.
7. Plac zabaw w Rudnikach - 37200,00 zł.
8. Punkt internetowy w Rudnikach - 32321,12 zł.
9. Budowa Indywidualnych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 208,434,27zł.
10. – 12. Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w SP w Łopusznie i w szkołach filialnych w ramach projektu
„Moje przedszkole, moje okno na świat”, koordynator projektu Grzegorz Janiszewski, 641,621,12 zł.
13. Świetlica w Gnieździskach.
14. Rozbudowa szkoły w Gnieździskach o blok dydaktyczno-szatniowy i kuchenny 2,026,414,80 zł.
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15. Siłownia plenerowa w Gnieździskach.
16. Siłownia plenerowa i plac zabaw przy GOSW.
17. Droga gminna Wielebnów Poducie.
18. Droga gminna w Zasłońcu.
19. ul. Żwirowa w Łopusznie.
20. Remont ul. Kwiatowej w Łopusznie.
21. Droga powiatowa w Sarbicach Pierwszych.
22. Remont ul. Górki Łopuszańskie.
23. Remont ul. Stawowej w Łopusznie.
24. Wyremontowany fragment ul. Zakładowej.

z życia gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejne Sesje Rady Gminy odbyły się 27 sierpnia, oraz
12 września 2014 roku
W dniu 27 sierpnia 2014 roku odbyła się XXXI/2014 Sesja Rady Gminy w Łopusznie.
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności
radnych prawomocności obrad Sesji Przewodnicząca Rady
Gminy p. Danuta Łukasik odczytała proponowany porządek
obrad Sesji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie
przyjęli porządek obrad Sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad Sesji radną p. Barbarę Fras.
W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowali nad uchwałami:
- Nr XXXI/205/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
większością głosów,
- uchwały Nr XXXI/206/2014 w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy 2014 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów,
- Nr XXXI/207/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Piotrowiec na lata 2014 – 2020. Za przyjęciem
uchwały głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
Radni nie składali interpelacji. W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radę z otrzymanym pismem.
W dniu 12 września 2014 roku odbyła się XXXII/2014
Sesja Rady Gminy w Łopusznie.
Po otwarciu i stwierdzeniu, na podstawie listy obecności
radnych, prawomocności obrad Sesji Pani Przewodnicząca
Danuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji, wraz ze zgłoszonymi poprawkami i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad do
realizacji. Również jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad
Sesji radnego Grzegorza Janiszewskiego. Protokoły z dwóch
poprzednich Sesji Rady Gminy przyjęto większością głosów
(13 radnych głosowało „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu).
Na początku udzielono głosu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia, który poinformował o planowanych zmianach
odnoście funkcjonowania stomatologii w tutejszym ośrodku
zdrowia. Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady
Gminy wręczyli nagrody laureatom olimpiad. Nagrodzone zostały uczennice Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie Klaudia Nowak oraz Daria Piersiak jak również uczniowie Zespołu

Szkół im Jana Pawła II w Łopusznie Julia Chruściak i Filip Mularczyk. Następnie radni wysłuchali informacji Przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łukasik i Wójta Gminy Pana Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres między Sesjami. W planie sesji były również: informacja z realizacji budżetu gminy za
pierwsze półrocze 2014 roku, informacja o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego oraz informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych w szkołach.
W kolejnych punktach radni:
- większością głosów (12 „za”, 2 „wstrzymujących się”) przyjęli uchwałę Nr XXXII/208/2014 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022,
- jednogłośnie (14 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXXII/209/2014
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku.
- jednogłośnie (14 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXXII/210/2014
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- jednogłośnie (14 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXXII/211/2014
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- większością głosów (11 „za”, 3 „wstrzymujących się”) przyjęli
uchwałę Nr XXXII/212/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
- większością głosów (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”) przyjęli
uchwałę Nr XXXII/213/2014 w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Jedle,
- większością głosów (8 „za”, 6 „wstrzymujący się”) przyjęli
uchwałę Nr XXXII/214/2014 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie Jasień.
Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk,
p. Krzysztof Smolarczyk, p. Czesław Sornat.
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Danuta Łukasik poddała pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały Nr XXXII/215/2014 zmieniającą uchwałę
Nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łopuszno na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych głos zabierali: p. Czesław Bujak, p. Zbigniew Iwanek, Sławomir Wijas, p. Krzysztof Smolarczyk.
(E. Sz.)

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Marian Bednarski, Barbara Pawelczyk, Szymon Jarzyna.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Wiktor Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Drogi powiatowe w gminie Łopuszno
Szanowni Państwo !
Zbliża się koniec kolejnej kadencji działalności samorządu
terytorialnego. Jest to dobra okazja do podsumowania ostatnich czterech lat współpracy na linii powiat kielecki – gmina
Łopuszno w zakresie remontów dróg powiatowych. To najbardziej newralgiczny i budzątcy najwięcej zainteresowania
i zaangażowania obszar w większości jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce. Drogi określane są często mianem
„krwioobiegu”, od którego zależy w dużej mierze ogólnie pojmowany rozwój gminy, powiatu czy samego województwa.
W gminie Łopuszno zlokalizowane są drogi powiatowe
o łącznej dł. 67,5 km. Wykaz inwestycji drogowych na terenie
naszej gminy (od grudnia 2010 do chwili obecnej) przedstawiam państwu w poniższym wykazie tabelarycznym:
Drogi powiatowe w powiecie kieleckim remontowane
są na zasadzie współfinansowania przez gminy w stosunku
50/50, które wskazują Powiatowemu Zarządowi Dróg dane

Długość
w mb.
400
380

l.p.

Miejsce inwestycji

1
2

Odcinek Dobrzeszów - Kuźniaki
Jasień (przez sołectwo)

3.

Jasień (przez las)
Fanisławice
(przez sołectwo)
Jasień (za lasem)

600

900

7.

Odcinek Dobrzeszów – Kuźniaki
(do granicy gminy)
Sarbice Pierwsze
(obok kościoła)

8.

Remont chodnika
na ul. Przedborskiej

9.

Pogłębianie rowu w Sarbicach Drugich wraz z remontem wjazdów na
posesje

4.
5.
6.

odcinki do remontu. W przypadku braku dofinansowania po
stronie gmin o lokalizacji inwestycji na drogach powiatowych
decyduje PZD.
W nadchodzącej kadencji w pierwszej kolejności planowany jest remont dróg na odcinkach Józefina – Olszówka (1000
m) oraz Lasocin – Wólka (1300 m). Do remontu planowane są
również odcinki Huta Jabłonowa – Mnin (ok. 370 m), Gnieździska – Mieczyn ok. 500 m), Sarbice Pierwsze – Huta Jabłonowa
(od wyremontowanego w tym roku odcinka ok. 700 m) oraz
Sarbice Pierwsze – Dobrzeszów (od odcinka o dł. 200 m wyremontowanego jeszcze w tym roku). O kolejności inwestycji na
w/w drogach powiatowych współfinansowanych przez gminę Łopuszno decydował będzie już nowo wybrany wójt.
Jacek Barański
radny powiatu kieleckiego

2011

2013

Udział finan- Udział finansowy powiatu
sowy gminy
55 350 zł
62 914,5 zł
-

Łącznie te dwie inwestycje
297 151,10 zł

-

64 497,51 zł

150 000 zł

149 057, 78 zł

454

112 685,22

W umowie zawarto zapis o zobowiązaniu
wykonania w 2015 r. inwestycji przez powiat
kielecki na terenie naszej gminy za minimum
50 % ceny po przetargu na w/w chodnik.

1800 mb.

30 000 zł
koszt rur prz- 25 000 zł
epustowych

315
220

2014

702

Razem
drogi - 3 517 mb.
chodnik – 454 mb.

292 685 zł

653 970 zł

Gmina Łopuszno informuje, że realizacja zadania pn.
„Realizacja gminnego programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno
na lata 2012-2032” ” jest dotowana z funduszy:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w 50 % kosztów kwalifikowanych
zadania.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 35 % kosztów
kwalifikowanych zadania.
Wieści Łopuszna
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Finansowanie zakupu gruntów rolnych po nowemu
Ceny gruntów rolnych według danych GUS nadal rosną.
Średnia cena 1 ha gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim w II kwartale bieżącego roku osiągnęła poziom
22 350,20 zł . W porównaniu do I kwartału br. cena 1 ha wzrosła o 7 % zaś w stosunku rok do roku o 8%.
Za dwa lata kończy się okres przejściowy na handel polską
ziemią. Okres ten trwa od roku 2004, czyli od wejścia naszego
kraju do Unii Europejskiej i będzie trwał do końca 2016 roku.
Od 2016 roku ograniczenia w nabywaniu gruntów przez obywateli UE zostaną zniesione. Teoretycznie nie można będzie
blokować obrotu gruntami rolnymi, jednak Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad przepisami, które utrudnią kupno działek rolnych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie za dwa lata,
a projekt specjalnej ustawy ma być gotowy wkrótce.
Do 31.12.2013 roku rolnicy nabywający ziemię rolną w celu
powiększenia swojego gospodarstwa mogli skorzystać z preferencyjnego kredytu z oprocentowaniem 2% rocznie, udzielanego na okres 15 lat, z minimalnym wkładem własnym w
wysokości 10%.
Obecnie można skorzystać z kredytu na zakup ziemi w ramach pomocy de minimis – w przypadku zakupu wyłącznie
użytków rolnych w ramach linii kredytowej nKZ I nGR, które
przeznaczone są wyłącznie na zakup użytków rolnych.
Zakup użytków rolnych może być również finansowany
przy udziale kredytu z linii nIP, nMR, lub nBR15 w części nie
przekraczającej 10% łącznej kwoty nakładów inwestycyjnych
do poniesienia, które zostały wymienione w rozdziale I linii
nIP, nMR lub nBR .

Zwiększeniu uległa możliwa do wykorzystanie przez rolnika kwota pomocy de minimis z 7 500 do 15 000 euro dla gospodarstw rolnych.
Zwiększenie pomocy de minimis dotyczy zarówno kredytów na zakup użytków rolnych jak i kredytów klęskowych.
Maksymalna kwota kredytu na zakup użytków rolnych wynosi 1, 5 miliona zł dla jednego podmiotu. Oprocentowanie
kredytu inwestycyjnego wynosi 3% a prowizja przygotowawcza z tytułu udzielania kredytu wynosi niemniej niż 1 % .
Należy również przypomnieć, że preferencyjne kredyty
klęskowe na likwidację skutków klęsk żywiołowych przyznawane są na podstawie protokołu komisji wojewódzkiej, bez
konieczności uzyskiwania opinii wojewody.
Wprowadzono również możliwość udzielania kredytów
klęskowych obrotowych niezależnie od minimalnego poziomu szkód w gospodarstwie .
Oprocentowanie kredytu klęskowego wynosi 1% w przypadku posiadanego przez kredytobiorcę ubezpieczenia przynajmniej połowy powierzchni upraw w dniu wystąpienia klęski, w przypadku braku takiego ubezpieczenia oprocentowania jest podwyższone do poziomu 2,8% w skali roku .
Szczegółowych informacji w zakresie korzystania z preferencyjnych linii kredytowych udzielają doradcy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Jerzy Krężelewski
doradca ŚODR w Modliszewicach

Dożynki
Dożynki Gminne to jedna z najważniejszych imprez w Łopusznie. To wspaniała okazja do podziękowania za plony
i ciężki trud rolników. Dożynki są okazją do wspólnego świętowania, kultywowania regionalnych tradycji. Tegoroczne
dożynki odbyły się 14 września. Ceremoniom dożynkowym
sprzyjała słoneczna pogoda. Święto Plonów rozpoczęło się o
godzinie 12.00 mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony.
Po mszy, uczestnicy dożynek, na czele z Orkiestrą Dętą OSP
w Łopusznie, Gospodarzami i Starostami dożynek, wyruszyli w barwnym korowodzie na teren Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Tam odbyły się tradycyjne uroczystości – powitanie przybyłych gości przez Gospodarzy Dożynek – wójta Zdzisława Oleksiewicza i przewodniczącą Danutę Łukasik, przekazanie chleba przez pełniących
honory Starostów: Marzenę Stelmaszczyk i Dariusza Szymkiewicza, ośpiewanie wieńców oraz konkursy: na najpiękniejszy
wieniec, najlepszą potrawę regionalną i najsmaczniejszą do-
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mową nalewkę. Starościną
dożynek była pani Marzena
Stelmaszczyk z Dobrzeszowa. Starostą dożynek był
pan Dariusz Szymkiewicz
z Sarbic Drugich. Prezentacja wieńców dożynkowych,
wykonanych z kłosów zbóż,
owoców, warzyw i polnych
kwiatów to z pewnością jeden z najważniejszych elementów imprezy. Każdego roku zachwycają one
bogactwem, różnorodnością i kreatywnością wykonawców. W tym roku wieńce dożynkowe przygoto-

z życia gminy
wały wsie: Czałczyn, Marianów, Lasocin, Gnieździska, Piotrowiec, Snochowice, Eustachów, Przegrody, Dobrzeszów, Józefina. Nagrodę główną w konkursie na najpiękniejszy, tradycyjny wieniec otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach. Wcześniej, 30-ego sierpnia panie z Koła Gospodyń ze
Snochowic reprezentowały naszą gminę z wieńcem na dożynkach powiatowych w Bielinach. W konkursie na najsmaczniejszą potrawę regionalną nie było przegranych. Spośród czterech stoisk, komisja uhonorowała: Rudniki - nagrodą za zalewajkę z grzybami, Piotrowiec - nagrodą za żeberka w kapuście, Eustachów – nagrodą za gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami, Snochowice - nagrodą za prazoki. Po ocenie komisji,
uczestnicy dożynek mogli potwierdzić wysokie walory smakowe potraw, biorąc udział w ich degustacji. Kolejnym konkursem dożynkowym był konkurs na najlepszą domową nalewkę.
Konkurs skierowany był do sołtysów gminy Łopuszno. Wzięło w nim udział dziewięciu sołtysów. Tytuł „Sołtysówki”, czyli
nagrodę główną komisja przyznała panu Kazimierzowi Ogonowskiemu - sołtysowi z Marianowa. I miejsce, II i III miejsce
kolejno zdobyli: Danuta Zimna z Eustachowa, Wiesław Szymoniak ze Snochowic i Anna Gad z Piotrowca. Ocen we wszystkich konkursach dokonało jury w składzie: Grzegorz Grzywna – kierownik biura LGD ”Nad Czarną i Pilicą”, Zuzanna Woś
– kierownik Gminnej Biblioteki w Łopusznie, Zenon Głowala-pracownik Urzędu Gminy w Łopusznie, Antoni Lesiak – pracownik Urzędu Gminy w Łopusznie i Małgorzata Soboń-pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
W części artystycznej dożynek wystąpiły zespoły śpiewacze, działające przy KGW w Snochowicach i Lasocinie, kapela
Andrzeja Kmiecika, Orkiestra Dęta OSP w Łopusznie. Występ
Chóru Parafialnego „GLORIA” zakończył część artystyczną
w wykonaniu zespołów z terenu gminy Łopuszno. W programie artystycznym zabrakło w tym roku Zespołu Pieśni i Tańca
„Gnieździska”, ponieważ w tym dniu reprezentował on naszą
gminę na dożynkach wojewódzkich w Busku Zdroju, a tydzień
później na dożynkach prezydenckich w Spale. Zespół z Gnieździsk reprezentując województwo świętokrzyskie wspólnie
z autorami pięknego wieńca dożynkowego z Miedzianej Góry,
przyczynił się do zdobycia I miejsca w konkursie wieńców dożynkowych w Spale. A to za sprawą pieśni dożynkowych, wykonanych przez zespół w ramach ośpiewania wieńców podczas ich konkursowej prezentacji. Serdecznie gratulujemy Zespołowi Pieśni i Tańca „Gnieździska”. Wracając do relacji z dalszej części dożynkowego programu artystycznego, pragnę

zwrócić Państwa uwagę na
program „ Od seniora do juniora czyli co Józefiankom
w duszy gra” . Program ten
przygotowała grupa z Domu
Pomocy w Józefinie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Fundacja z Uśmiechem.
Z myślą o najmłodszych, zaproszono aktorów ze spektaklem „Jaś i Małgosia”. Dla
nich również zorganizowano
nieodpłatnie atrakcje „Wesołego miasteczka”. Kibice piłki
nożnej mieli możliwość obejrzeć o godz.16.00 mecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami:
TOPSPRINg PROMNIK oraz Łopuszański Klub Sportowy. Około godziny 18.00 na placu uroczystości było około 1000 osób.
Większość z nich przybyła specjalnie na koncert znanego artysty, Jerzego Połomskiego, by na żywo wysłuchać Jego największych prze -bojów. Tradycyjnie na zakończenie obchodów Święta Plonów, w godz.19:00 – 23:00 odbyła się dyskoteka. Do tańca przygrywał zespół „ K2”. Obchodom Święta Plonów towarzyszyło wiele innych atrakcji: rękodzieło wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie
Zajączkowskiej, prace artystyczne wykonane przez uczestników warsztatów prowadzonych w GOK, przysmaki z grilla,
przygotowane przez WiR Łopuszno.
Organizatorzy Dożynek Gminnych 2014 tj. Urząd Gminy
w Łopusznie, Rada Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie, składają serdeczne podziękowania sponsorom dożynek
gminnych:
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Soboń” Spółka Jawna –
Krzysztof Soboń,
Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie,
Piekarni Kozak - Aleksander Kozak,
Dorocie i Wiesławowi Zasada z Ewelinowa,
Wiesławie i Stanisławowi Bober z Łopuszna,
Zakładom Mięsnym „WiR”,
PPHU ”SKORPION” - Jan Łukasik.
W imieniu organizatorów:
Barbara Pawelczyk

Wieści Łopuszna

9

z życia gminy

I Łopuszańska Konferencja Senioralna
Dnia 17 września 2014 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „ Markiz” w Łopusznie odbyła się I Łopuszańska Konferencja Senioralna, której organizatorami byli: Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”, Urząd Gminy Łopuszno i Biuro Poselskie Renaty Janik, poseł na Sejm RP. Wydarzenie poświęcone
było zdrowiu, aktywności, bezpieczeństwu i jakości życia seniorów. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: Prezes Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna„ – p. Halina Sochacka , Wójt
Gminy Łopuszno – p. Zdzisław Oleksiewicz i poseł na Sejm RP
– p. Renata Janik , która zapoznała obecnych z założeniami
polityki senioralnej w Polsce. Dla ponad 120 seniorów z Łopuszna i okolicznych sołectw zaproszeni goście wygłosili swoje prelekcje.
- Kierownik USC w Łopusznie p. Szymon Jarzyna, opowiedział o sytuacji seniorów w gminie Łopuszno. Dowiedzieliśmy
się , że społeczeństwo naszej Gminy, podobnie jak w całym
kraju starzeje się, liczba osób w wieku poprodukcyjnym stale
wzrasta i władze Gminy powinny stworzyć warunki dla seniorów, aby czuli się potrzebni i zaktywizowani. Ze statystyk wynika, że co piąty mieszkaniec województwa świętokrzyskiego
jest obecnie na emeryturze, rośnie długość życia, maleje liczba urodzeń; stanowi to jedno z największych wyzwań stojących przed samorządami terytorialnymi i polityką regionalną.
–Zaciekawienie zebranych wzbudziło wystąpienie specjalisty reumatologa, lekarza chorób wewnętrznych i medycyny
społecznej w Słupi Jędrzejowskiej, p. Stanisława Grzyba. Ze
swojego doświadczenia w kontaktach z pacjentami, seniorami wie , że potrzebują oni aktywności fizycznej i umysłowej,
zainteresowania sobą i dlatego zalecał wszystkim aktywny
tryb życia, kontakty rodzinne, środowiskowe, towarzyskie –
jako lek na samotność. Regularne ćwiczenia po 50 roku życia
mają ogromne znaczenie; zapobiegają utracie masy mięśniowej, wpływają na ruchomość stawów, na nastrój, samopoczucie, a w szczególności na pracę mózgu.
– O skutecznej obronie przed oszustami, o ich metodach,
o łatwowierności i zbytniej ufności osób starszych , mówiła
w kolejnej sesji , podinspektor Aneta Litwin, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Przede
wszystkim ostrzegała przed metodą „na wnuczka„, bo tu naj-
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częściej gubi oszukiwanych silna więź rodzinna i emocjonalna reakcja. Apelowała o większą rozwagę , zdrowy
rozsądek i czujność.
Zawsze bowiem można odciągnąć w czasie
przekazanie żądanej
gotówki i zawiadomić
niezwłocznie policję. Te
właśnie kwestie stanowiły, między innymi, temat swobodnych dyskusji i rozmów podczas
przerwy kawowej i poczęstunku .
– Następny prelegent p. Robert Cholewiński, dyrektor biura
„Stowarzyszenie i Rozwój„ w Kielcach, opowiedział o projekcie „Seniorzy w akcji„, który jest realizowany wśród seniorów
w Kielcach. Jest to projekt z atrakcyjnym programem zajęć,
uwzględniający potrzeby zdrowotne, społeczne jak i indywidualne zainteresowanie seniorów. Duży nacisk został położony na działania integrujące między i wewnątrz pokoleniowe
oraz rozwój osobisty.
– Przykłady dobrych praktyk – działania na rzecz seniorów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, to tematy,
które poruszyła w swojej prelekcji dyrektor Ośrodka p. Magdalena Gościniewicz. Przedstawiła jak powstają i działają Kluby Seniora w Kielcach oraz w jaki ciekawy sposób osoby starsze spędzają wolny czas i uczestniczą w różnych zorganizowanych zajęciach.
– Wyjątkowe, bo pełne humoru było wystąpienie dr hab.
nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Marzeny Marczewskiej. Opowiadała o starości,
która nie musi być smutna i, że w każdym wieku 60+ również
można znaleźć radość życia. Swobodnie i żartobliwie mówiła
o relacjach w rodzinie, sytuacjach małżeńskich, o rozbieżnościach w postrzeganiu codzienności, co spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników konferencji .
– W podsumowaniu konferencji wójt Zdzisław Oleksiewicz
i poseł na Sejm RP Renata Janik podziękowali prelegentom za
ciekawe wystąpienia, a zebranym za liczne przybycie.
– Pani Halina Sochacka – prezes Stowarzyszenia „Kobiety
Łopuszna” podziękowała seniorom naszej gminy za wzięcie
udziału w konferencji, bo frekwencja na sali świadczyła o zainteresowaniu tematem zdrowia, aktywności i kondycji fizycznej w starszym wieku.
Podziękowała za pomoc w przygotowaniu konferencji:
- wójtowi Gminy p. Zdzisławowi Oleksiewiczowi,
- prezesowi WIR-u p. Witoldowi Szprochowi,
- pracownikom Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego
„Markiz” z p. Asią Marcinkowską na czele ,
- Koleżankom ze Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”.

z życia gminy
Szczególne podziękowania skierowała do pani poseł na
Sejm RP Renaty Janik i Jej asystentek z Biura Poselskiego.
Symbolem wdzięczności były ręcznie wykonane aniołki,
które otrzymali prelegenci i organizatorzy . Na zakończenie
wystąpił zespół z Klubu Seniora w Józefinie „Józefianki” z piosenką „Jakie życie jest piękne”, którą świetnie wpasował się
w uczucia i myśli uczestników konferencji.

Przyjazne rozmowy, sympatyczna atmosfera, wspólne
zdjęcia i miłe pożegnanie na pewno zmotywuje Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” do organizowania podobnych spotkań senioralnych.
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”

Świetlica wiejska w Gnieździskach
W dniu 14.04.2014 r. Gmina Łopuszno złożyła wniosek do
Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” o przyznanie
pomocy w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn.
„Remont budynku remizy strażackiej w zakresie pomieszczeń
przeznaczonych na świetlicę wiejską w Gnieździskach””. Następnie Rada LGD uznała projekt za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i wybrała tą inwestycję do dofinansowania.
Na Sesji Rady Gminy Łopuszno w dniu 28.05.2014 r. została podjęta Uchwała Nr XXX/200/2014 Rady Gminy Łopuszno
w sprawie zmian w budżecie w celu realizacji zadania pn. „Remont budynku remizy w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską w Gnieździskach”.
W dniu 16.09.2014 r. Gmina Łopuszno podpisała Umowę
o przyznanie pomocy Nr 00354-6930-UM1330422/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze
LSR, realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Nad Czarną i Pilicą” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Remont budynku remizy strażackiej w zakresie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę wiejską w Gnieździskach”. W ramach tej
umowy gminie Łopuszno została przyznana pomoc, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w wysokości
138 325 zł.
Zakres prac obejmuje:
- wymianę podłóg drewnianych na posadzki betonowe
z płytką ceramiczną,
- wymianę pokrycia dachowego z blachy płaskiej na blachę
dachówkową wraz z obróbkami blacharskimi,
- remont przewodów kominowych, dymnych i wentylacyjnych,

- demontaż i montaż instalacji wod-kan. elektrycznej i odgromowej, oraz wykonanie instalacji komputerowej,
- wykonanie tynków cementowo – wapiennych wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych wraz z malowaniem,
- termomodernizację budynku wykonaną systemem lekkim
(docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 12 cm i wykonanie warstwy tynku),
- utwardzenie terenu wokół budynku: polegające na remoncie istniejących opasek betonowych,
- zakup wyposażenie świetlicy tj. biurek pod komputer, stolików, krzeseł, regałów, zestawów komputerowych, drukarek.
Wykonawcą wyżej wymienionego zamierzenia inwestycyjnego jest wybrane w drodze przetargu nieograniczonego
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „KOMPLEKS” Sławomir Mróz ul. Działkowa 4A, 26-026 Morawica z którym została podpisana umowa w dniu 30.09.2014 r.
Termin rozliczenia inwestycji upływa z dniem 31.12.2014 r.
Małgorzata Barcicka

Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie
W dniu 27.10. br. odbyło się otwarcie Centrum Wspierania
Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie, gmina Łopuszno prowadzonego przez naszą Fundację. Centrum jest nowoczesną placówką integracyjną, skupiającą przedstawicieli wszystkich pokoleń od dzieci w wieku szkolnym po seniorów. Główną formą
działalności Centrum jest Środowiskowy Dom Samopomocy,
który jest dzienną formą wsparcia dla 40 osób niepełnosprawnych. W ofercie Centrum znajduje się ponadto Integracyjna
Świetlica Środowiskowa oraz Klub Seniora. Na co dzień Centrum obejmuje wsparciem ponad 100 osób.

Inwestycja rozpoczęła się w 2009r. Na chwilę obecną do
użytku oddany został parter budynku. Kolejne dwa piętra czekają na remont.
Swoim przybyciem uroczystość uświetnili posłowie na Sejm
RP: pani Renata Janik, pan Marek Gos, pan Jan Cedzyński, dyrektor ROPS pani Barbara Jakacka Green, wójtowie gmin: pan
Zdzisław Oleksiewicz – wójt Gminy Łopuszno, pan Tadeusz Tkaczyk – wójt Gminy Strawczyn, pan Krzysztof Nowak – wójt gminy Słupia Jędrzejowska, burmistrz miasta i gminy Sędziszów
pan Wacław Szarek, Radni, dyrektorzy instytucji z terenu gminy
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Kultura i oświata
Łopuszno i gmin ościennych, mieszkańcy gminy Łopuszno, darczyńcy, przyjaciele Fundacji i rodziny naszych podopiecznych.
Przecięcia wstęgi dokonali: posłowie na Sejm RP: pani Renata Janik, pan Marek Gos, pan Jan Cedzyński, dyrektor ROPS
pani Barbara Jakacka Green, wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz, prezes Fundacji pani Wioletta Zdeb. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii Łopuszno pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Ireneusz Jakusik.
Ostatnim punktem uroczystości był występ artystyczny,
zaprezentowany przez uczestników poszczególnych form
wsparcia.
Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za
ich obecność i serdeczne słowa uznania.
Swoją działalność Fundacja „Z Uśmiechem” rozpoczęła w
grudniu 2007 roku. W centrum jej zainteresowań jest pomoc
rodzinie, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Istotne jest przede
wszystkim wsparcie udzielane rodzinom z małych miejscowości oraz ludziom niepełnosprawnym. Na stałe otaczamy opie-

ką 72 osoby w wieku od 1 roku do 36 lat, z terenu całej Polski,
wymagające nie tylko ciągłej rehabilitacji, ale także pomocy
materialnej. Ponadto udzielamy doraźnej pomocy wszystkim
potrzebującym.

Piękno inspiruje
,,Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało’’- to słynny cytat poety Cypriana Kamila Norwida. Taki między innymi cel przyświeca łopuszańskim plenerom organizowanym od 1986 roku. Tegoroczny plener odbył się po raz drugi w Snochowicach i trwał od 18
do 31 sierpnia.
Uczestnikami pleneru byli: Czesław Góralski, Wacław Makocki, Roman Kornecki, Aleksandra Nyga , Agnieszka Sztandera, Anna Wojnowska-Orzeł, Piotr Pawelczyk, Halina Gołąbczak
- Pela, Mieczysław Pela, Marzanna Wojda oraz malarze z Ukrainy-z Odessy: Tatiana Michajłowa i Andriej Gierasymiuk.
Pogoda bardzo zmienna nie sprzyjała malowaniu na świeżym powietrzu. Malowaliśmy głównie w salach. W życzliwej,
twórczej atmosferze, powstawały kolejne prace na płótnie.
Plenery to wymiana doświadczeń, umiejętności, technik malowania a wszystko to w celu w celu doskonalenia sztuki. Wiemy, co oznacza ,,świeże spojrzenie” gdy kolega lub koleżanka
podchodzi do naszego obrazu i wskazuje błąd trudny do zauważenia przez malującego . W niedzielę 24 sierpnia już wystawiliśmy pierwsze prace w świetlicy wiejskiej w Lasocinie.
W czwartek, 28 sierpnia można było oglądać obrazy na
Rynku w Łopusznie. Była też możliwość zakupu .
12
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W sobotę 30 sierpnia odbył się wernisaż, na którym gościliśmy władze Łopuszna: przewodniczącą Rady Gminy – Danutę
Łukasik, wójta gminy – Zdzisława Oleksiewicza, sekretarz Urzędu Gminy – Małgorzatę Barcicką i przedstawicieli Rady Gminy.
Na podstawie wystawy goście ocenili plener jako bardzo
owocny. Tematyka była różnorodna: pejzaże leśne, widoki

Kultura i oświata
z elementami drewnianej zabudowy z przeszłości, pałac Dobieckich, kościółek, widoki na Łopuszno, widok na Górę Dobrzeszowską z wioskami: Snochowice lub Sojawa na pierwszym planie, stara drewniana szkoła w Snochowicach.
Malarzy inspirowały także kwiaty pól i ogrodów. Malowane były także postacie. Od zarania dziejów uwieczniona uroda
kobiet –także w obrazach naszych malarzy na swój oddźwięk.
Rozwój naszych pasji zawdzięczamy nie tylko chęciom
rozwijania naszej pracy artystycznej, ale tym wszystkim
ludziom, którzy przyczyniają się do organizowania plenerów
i wernisaży, za co z serca dziękujemy.
Życzymy czytelnikom znalezienia pasji, by spełniać się,
czuć się szczęśliwym i te promyki przekazywać światu.
Uczestniczka XXXIV pleneru malarskiego
Marzanna Wojda

Artystyczne spotkanie twórcze
23 VIII 2014r Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie przy
współpracy Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie zorganizował artystyczne spotkanie twórcze dla mieszkańców wsi Lasocin. Do
udziału w imprezie organizatorzy zaprosili zespoły folklorystyczne z terenu Gminy Łopuszno. Były to: Zespół Śpiewaczy
KGW Lasocin, Zespół Śpiewaczy KGW Snochowice, Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska oraz Kapela Zygmunta Jakubowskiego
z Rudy Zajączkowskiej. Zespoły te miały możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego przed zgromadzoną
publicznością. Ponadto każdy z przybyłych gości miał okazję
odkryć w sobie i rozwinąć swoje zdolności manualne. Do dyspozycji uczestników były stoiska z rękodziełem przygotowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Pracownicy GOK
służyli instruktażem i pomocą w robieniu kwiatów z bibuły,
wyplataniu z wikliny papierowej oraz zdobieniu techniką decoupage. Zajęciom warsztatowym towarzyszyła wystawa malarstwa przygotowana przez artystów malarzy goszczących na
XXXIV Ogólnopolskim Plenerze Plastycznym w Snochowicach.
Impreza ta miała charakter integracyjny i upłynęła w miłej
i przyjaznej atmosferze. Na koniec odbył się poczęstunek,

na którym spróbować można było pysznych wypieków pań
z KGW Lasocin oraz grochówki przygotowanej przez sołtysa
H. Łapota i radnego S. Staszczyka.
m.g.

Wakacje 2014 w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym
W miesiącu lipcu w Ośrodku Sportowym w Łopusznie odbywały się bezpłatne zajęcia wakacyjne o charakterze sportowo - rekreacyjnym, które prowadzili Justyna Marszalik i Sławomir Stelmaszczyk.
Zajęcia były współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W zajęciach tych uczestniczyło 80 dzieci z terenu gminy
Łopuszno. Dzieci zostały podzielone na 4 grupy (turnusy) po
20 osób.
Program pn. „Atrakcyjne i bezpieczne wakacje 2014” był bardzo
urozmaicony, m.in. zorganizowano następujące zajęcia:
- sportowe,
- plastyczne,
- muzyczne,

-

Fitness,
krajoznawcze (rajd, questing),
zajęcia pokazowe nauki jazdy konnej,
wyjazd na pływalnie,
konkursy z nagrodami,
pokaz strażacki i nauka udzielania pierwszej pomocy,
pogadanki profilaktyczne prowadzone przez specjalistę,
poszukiwanie ukrytych skarbów,
ognisko.
Każdego dnia dzieci miały zapewniony ciepły posiłek oraz
deser.
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz medal za aktywne uczestnictwo w zajęciach.
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Ognisko na pożegnanie wakacji 2014
Dnia 28.08.2014r. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zorganizował dla dzieci imprezę pn.Pożegnanie Wakacji 2014.
W trakcie imprezy odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz ognisko. Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz piłki nożnej rozegrany w zespołach mieszanych (chłopcy/dziewczynki) oraz słynne przeciąganie liny.
Ponadto dzieci chętnie prezentowały przy ognisku swoje zdolności wokalne i taneczne oraz brały udział w różnych
grach i zabawach.
Impreza odbyła się w miłej i wesołej atmosferze, a wzięło
w niej udział 60 dzieci z terenu gminy Łopuszno.

„Sztuka na kółkach” w Łopusznie
30 września 2014 roku w godzinach 9.00-13.00 - w naszym
parafialnym kościele – miały miejsce warsztaty zabytkoznawcze z zakresu sztuki i dziedzictwa kulturowego. Uczestniczyli
w nich uczniowie Gimnazjum przy ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Zajęcia prowadziły profesjonalne animatorki kultury:
absolwentki historii sztuki UJ, edukacji artystycznej ASP – jednocześnie przewodniczki Muzeum Narodowego w Krakowie.
„Sztuka na kółkach” - to przedsięwzięcie o charakterze objazdowym. Animatorki „odwiedzają” miejsca, w których mogą
znaleźć obiekty o charakterze zabytkoznawczym.
Ideą projektu jest wykreowanie w przestrzeni zabytków
bliskich i znanych lokalnej społeczności, na przykład w miejscowej świątyni lub pałacu, swego rodzaju przestrzeni „muzealnej”, atrakcyjnego miejsca, od którego można zacząć swoją
przygodę ze sztuką.
Uczniowie mogli zetknąć się (w trakcie interaktywnych
warsztatów) z różnymi zagadnieniami z zakresu ikonografii,
architektury. Przypomnieli sobie niektóre style i techniki artystyczne. Mogli połączyć wiedzę i umiejętności – stricte architektoniczne - z zagadnieniami z zakresu turystyki, ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego promowania kultury swojego regionu.
W trakcie rozmowy z uczniami animatorki wspólnie wyjaśniły różne pojęcia związane ze sztuką, np. architektura sakralna, kościół, klasztor, meczet, cerkiew, dziedzictwo kulturowe,
zabytek. Uczestnicy oglądali kościół na zewnątrz i wewnątrz.
Nazywali poszczególne części kościoła, wprowadzając pojęcia: nawa, prezbiterium, transept.
Omówione zostały pojęcia związane z wyposażeniem kościoła: ołtarz, ambona, konfesjonał, chrzcielnica.
Przyglądając się obrazom i rzeźbom w kościele uczniowie
wyjaśnili, co to jest ikonografia. W nawiązaniu do obrazów
i rzeźb, które uczestnicy warsztatów oglądali, autorki projektu
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demonstrowały przybory i materiały plastyczne: dłuta, płatki
złota, różne rodzaje pędzli oraz farb, modele rzeźbiarskie służące do wykonywania dzieł sztuki oraz ich konserwacji.
Przybyłe z tak ciekawą propozycją artystyczną animatorki
postanowiły „wydostać” sztukę z ram i udowodnić, że można z nią obcować w różnych miejscach: nie tylko w muzeach
i galeriach dużych miast, ale także w miasteczkach, na wsi „u siebie”.
Wszystkim nam zależało na tym, aby na przykładzie kościoła w Łopusznie uczniowie nauczyli się patrzeć i „czytać” dzieła
sztuki. Pokazano uczniom, że podziwianie dzieł Michała Anioła, gotyckich katedr i obrazów Pabla Picassa zaczyna się od
Łopuszna.
Mamy nadzieję, że to dopiero pierwszy krok do świata sztuki, do której nie zawsze możemy lub chcemy „iść”; tym razem
to sztuka przyszła do nas, oby na dłużej.
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Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
1 września 713 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II rozpoczęło rok szkolny 2014/2015. O godz. ósmej dyrekcja, poczet sztandarowy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w uroczystej mszy św. Nabożeństwo celebrował oraz homilię wygłosił ksiądz Dariusz Węgrzyn. Potem nauczyciele, uczniowie i liczna grupa rodziców spotkali się na sali gimnastycznej,
gdzie pan dyrektor Krzysztof Kumański zainaugurował nowy
roku szkolny. Społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy, a następnie pan dyrektor powitał włodarzy gminy: przewodniczącą RG panią Danutę Łukasik i wójta gminy pana Zdzisława Oleksiewicza, odczytał list pani kurator Małgorzaty Muzoł, życzył uczniom i nauczycielom owocnej pracy, a potem
zaprosił uczniów do klas na spotkanie z wychowawcami.

Szkoła w liczbach

W skład ZS im. Jana Pawła II wchodzi szkoła podstawowa
z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum oraz dwie szkoły filialne. W czterech oddziałach przedszkolnych bawi się i uczy
99 dzieci. Klasy I – VI to 319 uczniów w 13 oddziałach. Oddziałów jest o jeden więcej niż w latach ubiegłych, a to za sprawą
reformy edukacji, która wprowadziła obowiązek szkolny dla
dzieci sześcioletnich. W związku z tym mamy w szkole w Łopusznie trzy klasy pierwsze, jedną złożoną wyłącznie z dzieci sześcioletnich. W gimnazjum uczy się 226 uczniów w 9 oddziałach. Placówka zatrudnia 61 nauczycieli. Szkoła filialna
w Lasocinie liczy 23 uczniów, w Grabownicy 46 uczniów. Pracuje w nich 9 nauczycieli.
Większość dzieci jest dowożonych do szkoły, nawet jeśli
odległość z domu do szkoły jest mniejsza niż przewidują przepisy regulujące dowożenie. Podobnie jak w roku ubiegłym
przetarg na dowożenie uczniów wygrała firma pana Orlikowskiego z Włoszczowy. Dzieci dojeżdżają do szkoły pod opieką wykwalifikowanych opiekunek, które są pracownikami zatrudnionymi przez Urząd Gminy.
We wrześniu 465 uczniów korzystało z dożywiania. Są
to śniadania, obiady, podwieczorki w przypadku dzieci
uczęszczających do przedszkola oraz jedno danie gorące dla
uczniów klas I – VI i gimnazjalistów. 132 uczniów było dożywianych bezpłatnie, koszt pokrywał GOPS.

Co nowego?

Ten rok szkolny zapoczątkował kolejne zmiany w organizacji kształcenia. Dla najmłodszych wprowadzono bezpłatne
elementarze, które rodzice wypożyczają ze szkoły i które powinny służyć kolejnym rocznikom prze trzy lata. Z kolei szóstoklasiści pisać będą sprawdzian kończący szkołę podstawową na zupełnie nowych zasadach. Pierwsza część to egzamin z języka polskiego i matematyki trwający 80 minut, druga część to 45 – minutowy egzamin z języka obcego, w naszej szkole jest to język angielski. Obie części przeprowadzone
będą jednego dnia. Centralna Komisja Egzaminacyjna już podała termin – będzie to 1 kwietnia.

Szkoła w Łopusznie kładzie duży nacisk na nauczanie języków obcych, stąd już kolejny rok począwszy od klasy czwartej dzieci uczą się drugiego języka obcego, czyli niemieckiego.
Z kolei na poziomie przedszkola od tego roku szkolnego wprowadzono dla wszystkich dzieci naukę języka angielskiego. Są to
zajęcia nieodpłatne, prowadzone w ramach nauczycielskiego
pensum przez nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole.
Podczas wakacji w szkole przeprowadzono drobne remonty, a mianowicie pomalowano 3 pracownie, stołówkę i pomieszczenia kuchenne, wyremontowano wejścia do szkoły.
W ramach projektu unijnego „Moje przedszkole – moje
okno na świat” zmodernizowano oddziały przedszkolne - pozyskano nowe wyposażenie do sal, tj. meble, wykładziny, pomoce dydaktyczne, a także wymieniono armaturę w łazienkach.
Nowy rok to nowe nadzieje. Na piątki i szóstki. Na wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Na sukcesy w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Na wspaniałe imprezy i ciekawe wycieczki. Oby był to dobry rok dla uczniów
i ich nauczycieli.
a.p.
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Projekt „Radosne przedszkolaki”
„Radośnie do przedszkola
co dzień przychodzimy,
skaczemy, śpiewamy
i świetnie się bawimy!”
W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie i w filii w Sarbicach
realizowany jest dwuletni projekt pn. „Radosne przedszkolaki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EuropW ramach projektu zostały utworzone dwa punkty przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie i Filii w Sarbicach, do których uczęszczają w roku szkolnym 2014/2015 dzieci w wieku 3 - 4 lata. Dzieci objęte są całodniowym wyżywieniemw formie cateringu.
Sale przedszkolne zostały doposażone w nowoczesne pomoce edukacyjne, zabawki, sprzęt RTV, meble oraz wiele innych niezbędnych pomocy. Przedszkolaki korzystają również
z placu zabaw, który został doposażony ze środków unijnych.

Oprócz organizacji zajęć z podstawy programowej prowadzone są zajęcia dodatkowe, w których przedszkolaki aktywnie uczestniczą:
- j. angielskiego,
- rytmiki ,
- zajęć ekologicznych,
- zajęć z psychologiem,
- zajęć z logopedą.
Ponadto organizowane są edukacyjne wyjazdy kulturalno-krajoznawcze, do kina, teatrzyku, Bałtowa, Pacanowa, Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach
Przed nami kolejny rok przedszkolnych działań mających
na celu wspieranie dzieci w ich wszechstronnym rozwoju . Nie
zabraknie także atrakcji związanych z wyjazdami organizowanymi w ramach projektu „Radosne przedszkolaki” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Paulina Czupryńska- Kuropatwa

Dzień czytania bajek w Punkcie Przedszkolnym w Sarbicach

Zajęcia z rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Dobrzeszowie

Obserwacje przyrodnicze na zajęciach ekologicznych Nasze eksperymenty z farbami.
prowadzą mali obserwatorzy z Sarbic
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Przedszkolaki na wycieczce
w Europejskim Centrum Bajki Koziołka
Matołka w Pacanowie
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie oraz
filii w Sarbicach „szlifują” swoją wiedzę i umiejętności
W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie oraz filii w Sarbicach
realizowany jest dwuletni projekt pod nazwą „Rozwijamy kompetencje kluczowe”.
W ramach projektu uczniowie naszej szkoły rozwijają i „szlifują”
kompetencje matematyczno- przyrodnicze, polonistyczne, języka
angielskiego, komputerowe, rozwijają uzdolnienia sportowe, poznają kulturę uczestnicząc aktywnie i z zaangażowaniem w kołach
zainteresowań, zajęciach wyrównawczych oraz biorą udział w ciekawych wyjazdach edukacyjnych.

Obóz naukowy w Zakopanem

Mimo, iż rozpoczął się już rok szkolny, z radością wspominamy
wakacje w czasie których uczniowie klas IV- VI wyjechali na obóz
naukowy do Zakopanego w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe”
Siedmiodniowy obóz w którym wzięły udział dzieci klas IV - VI
ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie zlokalizowany był w malowniczym Poroninie, w komfortowym domu wycieczkowym
wyposażonym w bazę rekreacyjno-sportową ( boiska, salę bilardową) chętnie korzystaliśmy. Towarzyszyła nam piękna pogoda,
doskonała widoczność pozwalała nam obserwować pasmo Tatr,
a z okien swoich pokoi patrzyliśmy bezpośrednio na Giewont.
Nie mogliśmy narzekać także na bardzo smaczne wyżywienie,
szykowane przez góralskie kucharki, które starały się, aby na każdym posiłku było coś ciekawego do zjedzenia.
Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Tatrzańskiego i Centrum Przyrodniczego w Zakopanem. Podziwialiśmy piękną, góralską architekturę, zwiedziliśmy m. in. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, kaplicę na Jaszczurówce, zabytkowy cmentarz „Na Pęksowym Brzyzku”. Podziwialiśmy widok na Tatry z Gubałówki. Wędrowaliśmy po Dolinie

Strążyskiej, aż do Wodospadu Siklawica. Maszerowaliśmy dzielnie w Dolinie Kościeliskiej, a w Jaskini Mroźnej musieliśmy się nieźle nagimnastykować, żeby przecisnąć się przez wąskie korytarze. Oczywiście znaleźliśmy też czas na spacer po Krupówkach
i zakup pamiątek.
Na szczególną uwagę zasługuje wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch. Na szczycie zmiana temperatury i pory roku, ale
byliśmy na to przygotowani, ponieważ zabraliśmy czapki i kurtki. Podziwialiśmy szczyty Tatr, a potem kolejką zjechaliśmy w dół.
Następnie udaliśmy się na prelekcję w Dworcu Tatrzańskim dotyczącą kultury Podhala. Poznaliśmy zwyczaje i stroje góralskie
a także mogliśmy zaśpiewać przy akompaniamencie regionalnych instrumentów.
W kolejnym dniu gościliśmy w gospodarstwie góralskim,
w którym zapoznaliśmy się z etapami produkcji sera owczego
i mogliśmy zasmakować tych produktów.
Niezapomnianą atrakcją była przejażdżka dorożkami, ulicami
Zakopanego. Mogliśmy sobie przypomnieć miejsca zwiedzane
w poprzednich dniach.
Podczas tego obozu mogliśmy się wiele nauczyć oraz zobaczyć dużo pięknych zakątków. Poznaliśmy uroki Tatr, Zakopanego. Dzięki wspaniałej pogodzie plan obozu został w pełni zrealizowany, a na twarzach uczniów malował się uśmiech.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów kl. IV-VI

Z myślą o sprawdzianie szóstoklasistów oferujemy naszym
uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących uczniów klasy VI do sprawdzianu z języka polskiego, matematyki i przyrody.
Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań z języka polskiego oraz zajęciach wyrównawczych. Wymierną korzyścią udziału w zajęciach są sukcesy uczniów naszej szkoły w Konkursie Hu-

Wieści Łopuszna

17

Kultura i oświata
manistycznym (laureatka – Klaudia Nowak i finalistka- Daria Piersiak) i Gminnym Konkursie Ortograficznym (I,II,III miejsce). Brawo!
W ramach projektu prowadzone są koła zainteresowań z przyrody w dwóch grupach wiekowych oraz zajęcia wyrównawcze w
kl. IV-VI. Na zajęciach stosowane są różne metody aktywizujące,
ćwiczenia praktyczne z mapą, atlasem, globusem, prowadzone
obserwacje, wykonywane proste doświadczenia między innymi z użyciem mikroskopów. Dzieci korzystają ze środków multimedialnych oraz rozwiązują karty pracy. Podczas lekcji wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe”, mi.n.: globusy, kompasy,
mikroskopy, model budowy anatomicznej człowieka, filmy przyrodnicze, karty pracy.
Duża część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem komputerów i Internetu oraz tablicy interaktywnej. Uczniowie wykazują ogromne zainteresowanie tematyką zajęć, są zaangażowani w rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez nauczyciela.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach
projektu przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności samodzielnego rozwijania wiedzy i zainteresowań oraz wzrostu motywacji
do nauki i systematycznego pogłębiania zdobytych wiadomości.
Uczniowie w sposób niekonwencjonalny zdobywają wiedzę
z zakresu matematyki i rozwijają zainteresowania przedmiotem.
Stają się świadomi konieczności stosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Odczuwają dumę z własnych poczynań.
Zdobywają umiejętność planowania swojej pracy i współdziałania w zespole, a także znajdują różne drogi rozwiązania tego samego problemu. Posługują się sprawnie językiem matematycznym. Potrafią korzystać ze źródeł informacji i tekstów matematycznych. Poza tym wśród uczniów wyzwala się aktywność, dzięki której podnoszą oni swoją samoocenę.

W ramach projektu oferuje się uczniom planowanie własnej
ścieżki zawodowej poprzez zajęcia z doradztwa zawodowego.
W szkole prowadzi się także konsultacje psychologiczno – pedagogiczne, jednak największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia nauki tańca, w których uczestniczą dwie grupy wiekowe.
Chłopcy i dziewczęta wytrwale ćwiczą trudne układy taneczne
po to, by na uroczystościach prezentować w pełnej krasie tańce
regionalne i nowoczesne.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się nauka pływania
organizowana na basenie Olimpic w Strawczynku. Pod okiem
doświadczonego instruktora nauki pływania uczniowie naszej
szkoły poznają i doskonalą różne style pływackie.
Dbamy także o rozwój kulturalny naszych wychowanków, dlatego w ramach projektu uczniowie uczestnicą w wyjazdach do
teatru, kina, zwiedzają zabytkowe miasta.

Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego

W dniu 21.09.2014r. grupa uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie i filii w Sarbicach pojechała na wycieczkę do
Ogrodu Zoologicznego ZOO Safari w Borysewie, która w całości
finansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwijajmy kompetencje kluczowe”.
„ZOO kolejką” - uczniowie zwiedzali świat zwierząt, w obecności przewodnika, oglądali i poznawali wiele gatunków zwierząt. To wyjątkowe miejsce, gdzie można stanąć twarzą w twarz z
egzotycznymi zwierzętami z całego świata. Zachwycała nas wyjątkowa aranżacja przestrzeni, niezapomniane atrakcje i bliskość
natury. Podziwialiśmy tu najgroźniejsze drapieżniki świata - białe
tygrysy bengalskie, białe lwy, panterę śnieżną, serwale, a także
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lemury, bawoły indyjskie, antylopy i zebry oraz małpy. Były także kangury, kajmany, wielbłądy dwugarbne. Mogliśmy nacieszyć
oczy około 80 gatunkami zwierząt. Na specjalnie utworzonej wyspie podziwiać mogliśmy ptactwo wodne, żółwie oraz fokę, która jest ulubieńcem publiczności i chętnie popisuje się przed zgromadzonymi pływackimi umiejętnościami.
Dużą atrakcją było Mini Zoo i bliskość przebywania i zabawy
z miłymi w dotyku, a przy tym bezpiecznymi zwierzętami: kózkami miniaturkami, owieczkami kameruńskimi, alpakami, świnkami wietnamskimi, osiołkami i królikami, a bezpośredni kontakt ze
zwierzętami jest potrzebą ludzką, niezależną od wieku.
Następnie dzieci bawiły się w magicznej „Figlarni”, w której
znajdowały się: gumowe gąsienice, basen z piłkami, trzy kilkumetrowe zjeżdżalnie, żółw do wspinania i trampolina. Następnie po
zjedzeniu dwudaniowego posiłku, dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach przyrodniczych, dotykając i obserwując żółwie,
jaszczurki i węże. Na zakończenie, chętne dzieci jeździły na kucyku, bawiły się z kozami w zagrodzie. Dzieci bardzo szczęśliwe po
atrakcjach całego dnia, późnym popołudniem wróciły do domu.

Wycieczka do Sandomierza zrealizowana w ramach
projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe”

W dniu 28 września 2014roku, odbyła się wycieczka, w której
35 osobowa grupa uczniów klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej
w Dobrzeszowie miała szansę zobaczyć malownicze krajobrazy
okolic Sandomierza. Naszą przygodę w Sandomierzu rozpoczęliśmy od wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej i podziwiania widoków miasta i okolic. Następnie mogliśmy zobaczyć
tajemnicze podziemia Sandomierza, posłuchać miejscowych legend, a w czasie wędrówki podziemnymi korytarzami spotkać
ducha mężnej Haliny Krępnianki.
Zwiedzaliśmy kościoły, jednak uwagę każdego z uczestników
przykuł szczególnie jeden. W katedrze Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny znajdują się obrazy (przedstawiają każdy miesiąc),
dzięki którym mogliśmy zajrzeć nie w przeszłość jak to zazwyczaj
bywa, ale doszukiwać się w nich naszej przyszłości, a w szczególności śmierci lub chorób, które nas będą nękały. Pociechą ca-

łej tej przykrej scenerii jest fakt, iż ci którzy rozszyfrowali swoją postać na obrazie będą mogli się ich ustrzec. Spacerowaliśmy
po Rynku, podziwiając zabytki i płosząc gołębie. Zobaczyliśmy
zbrojownię i sale tortur. Mieliśmy okazję spotkać średniowiecznego rycerza, który z zapałem i w pełni humoru przedstawił nam
„wspaniałe” życie księżniczek i rycerzy, które w rzeczywistości nie
było takie kolorowe, a w walce na śmierć i życie nie było czasu na
zaczesywanie grzywki. Mogliśmy usłyszeć, ciekawostki na temat
różnych rodzajów broni, zbroi, jak również szczegółów mody średniowiecznej. Całe spotkanie przebiegało w atmosferze śmiechu
i zabawnej konwersacji. Widzieliśmy również zamek i spacerowaliśmy po alejkach dyskutując o miejscach, w których został kręcony serial „Ojciec Mateusz”. Na zakończenie naszej wycieczki, trochę zmęczeni i głodni udaliśmy się na dwudaniowy obiad z pysznym deserem. Około godziny szesnastej wyjechaliśmy z Sandomierza do Dobrzeszowa. Na miejscu byliśmy o godzinie 18.30. To
był naprawdę udany dzień i mamy nadzieję, że wspólnie zwiedzimy jeszcze niejedno miasto.
Paulina Czupryńska- Kuropatwa

V Turniej Piłki Nożnej
W dniu 30 sierpnia 2014 roku na boisku Orlika w Łopusznie
odbył się V Turniej Piłki Nożnej pn. „Pożegnanie Lata”.
Na starcie stawiły się 4 drużyny: FC Fanisławice, Lasocin,
GraMy, OSP Łopuszno.
Drużyny zagrały systemem „każdy z każdym”. Współorganizatorem turnieju było Stowarzyszenie Start Łopuszno.
Szczególnie dużo emocji dostarczył ostatni mecz turnieju, w którym o I miejsce zmierzyły się drużyny FC Fanisławice
i Team GraMy. Zakończył się on zwycięstwem drużyny „GraMy” 4:3 i tym samym zwycięstwem w całym turnieju.
Ostateczna kolejność:
GraMy!!!
FC Fanisławice
Lasocin
OSP Łopuszno
Najlepszym bramkarzem został Krystian Niebudek, najlepszym strzelcem Karol Łapot, a najlepszym zawodnikiem Łukasz Niebudek.
Szymon Jarzyna
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Nasi bezkonkurencyjni! Memoriał Zdzisława Stawiarza
18 września 2014r. w Tokarni odbyły się XVII Masowe Biegi
Przełajowe. W biegach wystartowało 350 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego
województwa. Organizatorem imprezy było Świętokrzyskie
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.
Naszą gminę reprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Łopusznie. W klasyfikacji drużynowej szkół
podstawowych bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z Łopuszna, zajmując I miejsce. Nasi zawodnicy zdeklasowali rywali liczbą zdobytych punktów, osiągając wynik 164 pkt. Wystarczy nadmienić, że SP Oblęgorek, która zajęła II miejsce,
zdobyła tych punktów tylko 84. Uczniowie gimnazjum również spisali się dobrze, zajmując IV miejsce i tracąc do podium
zaledwie 2 punkty.
Tomasz Mazur

Aktywni obywatele
LGD „Nad Czarną i Pilicą” złożyła w październiku wniosek
o dofinansowanie projektu pn. „Aktywni obywatele - lepsze
społeczeństwo”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału
i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na obszarze LGD „Nad Czarną i Pilicą” poprzez utworzenie lokalnego centrum aktywizacji obywatelskiej.
Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz obywatele zainteresowani tematyką dotyczącą III sektora, gotowi do założenia stowarzyszenia lub fundacji. Wsparciem zostaną objęte też stowarzyszenia nieformalne w tym koła gospodyń wiejskich oraz jednostki ochotniczej
straży pożarnej z obszaru LGD.
Projekt przewiduje szereg działań m.in.:
URUCHOMIENIE CENTRUM LOKALNEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ w którym będą świadczone usługi z zakresu:
- aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
- pozyskiwania środków;
- zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie
budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności
odpłatnej i gospodarczej;
- tworzenia statutu;
- współpracy miedzy i wewnątrz sektorowej.
SZKOŁA LIDERÓW – organizacja szkoleń z zakresu:
- zarządzania organizacją i zarządzania zasobami ludzkimi
- 20h;
- aspekty prawne zakładania i funkcjonowania NGO - 10h;
- pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań publicznych - 10h;
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marketingu i PR w organizacji pozarządowej - 15h;
komunikacji - 15h.
Uczestnicy szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne przy zakładaniu i prowadzeniu NGO a także ORGANIZACJI
SPOTKAŃ ANIMUJĄCYCH NOWE INICJATYWY OBYWATELSKIE.
Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii
koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych.
WSPARCIE TECHNICZNE/INFRASTRUKTURALNE dla organizacji pozarządowych poprzez: udostępnienie stanowiska
pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, internetu, sali konferencyjnej.
KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ :
- stworzenie strony internetowej na której dostępne będą informacje na temat zadania oraz aktywności obywatelskiej,
- media społecznościowe,
- ulotki w ilości 2000 szt.,
- organizacja spotkań informacyjnych w 5 gminach należących do LGD,
- organizacja konferencji prasowych.
STWORZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO w gminach: Łopuszno, Radoszyce, Fałków, Słupia, Krasocin.
Wszystkie te działania zaangażują do współpracy NGO,
mieszkańców i władze, oraz doprowadzą do wypracowania
wspólnych rozwiązań i wdrożenia strategii na lata 2015 - 2020.
W ramach rozwoju instytucjonalnego planujemy zaadaptować oraz wyposażyć dodatkowe pomieszczenia, w których
mieścić się będzie Centrum Lokalnej Aktywności Obywatelskiej, a także podnieść kwalifikacje pracowników LGD poprzez
szkolenia.
Wartość projektu 350 000,00 zł, dotacja 315 000,00zł, wkład
własny 35 000,00 zł.

