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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer kwartalnika Wieści 

Łopuszna. Tradycyjnie opisaliśmy realizowane obecnie inwe-
stycje, których jest bardzo wiele. Minione miesiące przyniosły 
finał przebudów wielu odcinków dróg, którym towarzyszy-
ły odbiory techniczne i uroczyste otwarcia z licznym udziałem 
społeczeństwa, za co gorąco dziękuję. Niezwykle satysfakcjo-
nujący i motywujący jest dla nas widok zadowolonych miesz-
kańców. Wszelkie uwagi z Państwa strony pomagają nam le-
piej wypełniać nasze obowiązki i w efekcie lepiej realizować 
inwestycje. 

Przebudowa placu targowego wchodzi w finalną fazę. 
Zakończył się pierwszy etap budowy 93 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Trwa procedura wyłonienia wyko-
nawców bardzo ważnej inwestycji, jaką jest budowa oczysz-
czalni ścieków dla aglomeracji Łopuszno. Podobnie jest 
w przypadku budowy odnawialnych źródeł energii (oze) 
dla mieszkańców gminy. Termin realizacji tej inwestycji zo-
stał przedłużony do września 2019 roku. 

Nasze starania o pozyskanie środków zewnętrznych na 
realizację kolejnych inwestycji przyniosły wspaniałe efekty. 
Gmina otrzymał środki na realizację programu rewita-
lizacji miejscowości Łopuszno. Projekt, którego realizacja 
rozpocznie się w najbliższych miesiącach, opiewa na kwotę 
ponad 5 milionów złotych. W ramach tych środków zreali-
zowana zostanie kolejna część przebudowy placu targo-
wego, utworzenie giełdy samochodowej, parkingów oraz 
remont basenu i wymiana domków na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Gruntowną moderni-
zację przejdzie również najważniejsze w Łopusznie miej-
sce pamięci – wzgórze „kościółek”.

Powiat kielecki zrealizuje wartą blisko milion zł inwesty-
cję polegającą na budowie nowego mostu na rzece Czarna 
Stara w miejscowości Skałka Polska. Powiat na przebudo-
wę otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa. Zakończe-
nie robót planowane jest na 30 listopada 2018 roku.

Doskonałą informacją na temat kondycji finansowej naszej 
gminy podzieliła się w ostatnich dniach gazeta Echo Dnia, któ-
ra przygotowała ranking zadłużenia gmin powiatu kieleckie-
go. W zaprezentowanym zestawieniu nasza gmina jest na 
drugim miejscu (na 19) najmniej zadłużonych w powiecie 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pomimo tak licznych 
inwestycji w obecnej kadencji nie było potrzeby zaciągania 
kredytów. Mało tego, przez ostatnie blisko 4 lata spłaciliśmy 
prawie 2 miliony zł kredytów zaciągniętych w poprzednich 
kadencjach. To zasługa efektywnego pozyskiwania pieniędzy 
z zewnątrz.

Miniony kwartał ob-
fitował w wydarzenia 
kulturalne i patriotycz-
ne. Z okazji obchodów 
100 rocznicy odzyska-
nia niepodległości zor-
ganizowaliśmy wyjąt-
kowe wydarzenie – Pa-
radę niepodległości. 
Był to wspaniały, barw-
ny, liczący blisko tysiąc 
osób korowód, który 
przemaszerował ulica-
mi Łopuszna. Uczest-
nicy, z których wielu 
ubranych było w barwy 
narodowe, niosąc fla-
gi państwowe, przy dźwiękach piosenek patriotycznych gra-
nych przez orkiestrę strażacką OSP Łopuszno, prowadzeni 
przez ułanów na koniach przemaszerowali wesoło na teren 
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, gdzie cze-
kał na nich piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Obchodzi-
liśmy 75 rocznicę pacyfikacji wsi Skałka Polska, podczas 
której dokonano odsłonięcia i poświęcenia kamienia, o któ-
ry według zeznań świadków niemiecki żołnierz zabił kilku-
godzinne niemowlę. Podczas uroczystości zaprezentowano 
wydaną specjalnie na tą okazję publikację opisującą tragicz-
ne losy wsi. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali nieod-
płatnie egzemplarz książki. Uroczystości patriotyczne odbyły 
się również w Dobrzeszowie oraz Naramowie. W tym roku po 
raz pierwszy zdecydowaliśmy się zorganizować uroczystość 
dnia ojca. Z tej okazji odbył się piknik, podczas którego miały 
miejsce: pokaz mody „Ojciec i syn”, występy artystyczne, tur-
niej strzelania z łuku oraz widowiskowy pokaz młócenia zbo-
ża cepem. Kontynuowaliśmy rozpoczęty 4 lata temu cykl ob-
chodów dnia matki z honorowaniem kobiet, które urodziły 
określoną ilość dzieci. W tym roku przyszła kolej na Panie, któ-
re urodziły czwórkę dzieci. W tym wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 300 Pań, wszystkie otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
kwiaty oraz gratulacje od przybyłych na uroczystość gości. 

O wspomnianych zadaniach inwestycyjnych oraz wydarze-
niach kulturalnych przeczytacie Państwo więcej na kolejnych 
stronach gazety. 

Zapraszam do lektury!
wójt Gminy Łopuszno

irena marcisz

26 marca 2018 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy 
w  Łopusznie. W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz osoby 
zaproszone. Otwarcia obrad sesji dokonała Przewodnicząca 
Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisława Zimna, która powi-
tała zebranych, a następnie na podstawie listy obecności rad-
nych stwierdziła quorum wymagane przy podejmowaniu pra-

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
womocnych uchwał. Na sekretarza obrad sesji radni wybrali 
radną Bożenę Sochacką. W kolejnych punktach radni jedno-
głośnie przyjęli plan sesji oraz protokół z poprzedniego po-
siedzenia sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złoży-
ła informację z działalności między sesjami. Poinformowała,
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iż w lutym uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo- wybor-
czym OSP w Łopusznie. Nadmieniła, iż Młodzieżowa Drużyna 
Straży Pożarnej działa bardzo prężnie, przeprowadza pokazy 
udzielania pierwszej pomocy. W marcu uczestniczyła w spo-
tkaniu z okazji „Dnia Kobiet” organizowanym w Łopusznie, 
w  spotkaniu w Snochowicach, „Akademii Zdrowia” i „Kier-
maszu Wielkanocnym”. Przewodnicząca Rady Gminy uczest-
niczyła w pracach Komisji Rady Gminy oraz przygotowywa-
ła sesję. 24 marca odwiedziła razem z Panią Wójt najstarsze-
go mieszkańca gminy pochodzącego ze Snochowic, który ob-
chodził 98. rocznicę urodzin. 

Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złoży-
ła informację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż 
w ostatnim czasie analizie podlegał budżet Gminy Łopusz-
no. Podała kwoty spłaconych kredytów zaciągniętych w po-
przedniej kadencji, zaznaczając, że do tej pory obecna rada 
nie zaciągnęła kredytów, realizując szereg niezbędnych inwe-
stycji. Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu w Eustachowie do-
tyczącym przeprojektowaniu świetlicy. Świetlica jest już w sta-
nie surowym, do końca roku inwestycja ma być zakończona.

Ponadto Pani Irena Marcisz odbyła spotkanie z Wójtem Kra-
socina. Rozmowy dotyczyły kontynuacji prac melioracyjnych. 
Uczestniczyła w „Balu karnawałowym” zorganizowanym 
przez Łopuszański klub Sportowy. Pani Wójt nadmieniła, 
iż Rada przeznaczyła 50 tys. zł dotacji na utrzymanie klubu 
sportowego.

Inauguracją obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości był  „konkurs Pieśni Patriotycznej”. W konkursie zwy-
ciężyła Diana Wijas i otrzymała nagrodę w kwocie 200 zł, któ-
rą ufundowała Pani Wójt z prywatnych funduszy. W komisji 
konkursowej zasiadał p. Andrzej Wolski. Pani Irena Marcisz po-
dziękowała pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrod-
ka Sportowo - Wypoczynkowego za profesjonalne przygoto-
wanie konkursu.

W okresie między sesjami Pani Wójt prowadziła rozmowy 
z  autorami przygotowywanej „monografii Łopuszna”. Od-
było się  również spotkanie z mieszkańcami Gnieździsk z 
inicjatywy radnego Krzysztofa Błachuckiego. Głównym tema-
tem rozmów były kwestie niedociągnięć i usterek przy pra-
cach drogowych w Gnieździskach, których inwestorem był 
powiat. Ponadto Pani Irena Marcisz przeprowadziła naradę 
z dyrektorami szkół, podczas której poruszano sprawę ru-
chów kadrowych w szkołach. Analizowano, ilu nauczycieli jest 
w wieku emerytalnym. Dyrektorzy szkół otrzymali regulaminy 

konkursów organizowanych przez p. Marcisz. Następnie Pani 
Wójt poinformowała, iż Gmina Łopuszno staje się prawowi-
tym właścicielem kolejnych gruntów i cały czas prowadzone 
są procesy komunalizacyjne.

Pani Wójt odbyła spotkanie z Wójtem Radoszyc p. Pękalą 
w sprawie drogi z radoszyc do Sarbic. Wójt Pękala zapew-
nił, że podejmą działania w celu uzyskania prawa własności. 
Następnie Pani Irena Marcisz oznajmiła, iż Żłobek Gminny 
otrzymał 135 tys. zł dotacji z programu „maluch”. Spowo-
duje to pomniejszenie kosztów utrzymania żłobka. Nadmieni-
ła, że Gmina ma możliwość skorzystania z dofinansowania, do 
95 % kosztów, do wymiany okien, elewacji i zmiany ogrzewa-
nia w Urzędzie Gminy. Ponadto złożono wniosek na wydanie 
broszurki o Skałce Polskiej. 13 maja uroczyście obchodzić 
będziemy 75. rocznicę pacyfikacji wsi. Wszystkich zaprosiła 
na uroczystość.

Pani Wójt przedstawiła analizę demografii Gminy Ło-
puszno. w gminie przybywa mieszkańców, najwięcej w Ło-
pusznie, bo aż 36 osób. 

Dokonano także analizy liczby zamontowanych na terenie 
gminy przydomowych oczyszczalni ścieków. rozstrzygnięto 
przetarg na budowę kolejnych „przydomówek”. W 2018 
roku zostanie wybudowanych 96 nowych instalacji, co zna-
cząco poprawi sytuację w gminie. Na 2020 rok planujemy bu-
dowę kolejnych.

Pani Irena Marcisz odbyła spotkanie z właścicielem pałacu 
w Łopusznie. Rozmowy dotyczyły przyszłości tego budynku. 
Ponadto odwiedziła najstarszą mieszkankę Łopuszna, która 
obchodziła 95. rocznicę urodzin.

Pani Wójt odbyła naradę z sołtysami, podczas której 
analizowano budżet i potrzeby w sołectwach. Zebrano in-
formacje, co do liczby potrzebnych lamp solarnych. Zorgani-
zowano uroczyste obchody „dnia kobiet”, w którym licznie 
uczestniczyły mieszkanki naszej gminy. 

Młodzieżowa drużyna OSP w Łopusznie pozyska tor prze-
szkód i stroje. Ponadto odbyło się spotkanie spółki wodnej, 
podczas którego podsumowano prace wykonane w 2017 
roku i podjęto decyzję o planowanych pracach na rok kolej-
ny. Pani wójt razem z p. Piotrem Żołądkiem wizytowali 
szkoły i  wręczali gry, warcaby i szachy, w ramach projek-
tu „Świętokrzyska Szkoła edukacji Szachowej”. W ramach 
projektu do 124 placówek w regionie trafi 1 100 zestawów sza-
chów. Nasze szkoły są już wyposażone w zestawy gier, a  na-
uczyciele odpowiednio przeszkoleni. Następnie Pani Wójt po-
informowała, iż odbył się XViii Gminny konkurs ortogra-
ficzny zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła ii w Łopusznie. 11 marca odbyło się spotkanie w ra-
mach „Akademii zdrowia”, tematem przewodnim był wpływ 
jodu na organizm. 

rozstrzygnięty został przetarg na targowisko w Ło-
pusznie. W ramach inwestycji zostanie utwardzona po-
wierzchnia targowiska. Powstaną zadaszone pawilony 
i   otwarte pawilony handlowe. Ceny za korzystanie z targo-
wicy nie ulegną zmianie. Złożony został wniosek do Minister-
stwa Sprawiedliwości o 2 defibratory, jeden dla  OSP w Gnieź-
dziskach drugi dla Łopuszna. Złożono też wniosek do mini-
sterstwa o zamontowanie siłowni plenerowej na ulicy Stra-
żackiej. 
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15 marca Pani Wójt była na spotkaniu organizowanym przez 
Fundację z Uśmiechem pod nazwą „wiara nadzieja miłość”. 
Również 15 marca spotkała się z sołtysami  w ramach obcho-
dów dnia Sołtysa. Przyjęła delegację mieszkańców z Rudnik w 
sprawie przejazdu przez drogę. Fragment drogi jest prywatną 
własnością mieszkańca z Rudnik, który, w wyniku zaistniałego 
sporu z sąsiadami, zabronił korzystania z nieruchomości.

Pani Irena Marcisz odbyła spotkanie z właścicielem firmy E.C 
Poland. Firma obecnie zatrudnia 80 osób, docelowo zatrud-
nienie ma wzrosnąć do 300 osób. Firma przymierza się do bu-
dowy hotelu pracowniczego. Przedsiębiorstwo wyraża chęć 
uczestniczenia w życiu Łopuszna poprzez współfinansowanie 
imprez. 

Odbył się „Turniej Sołectw” w piłkę nożną. zwyciężyła 
drużyna z eustachowa. Pani Wójt dziękowała wszystkim za 
udział i pomoc w organizacji „kiermaszu wielkanocnego”. 
Ponadto w okresie między sesjami Pani Wójt udzielała ślubów, 
przyjmowała mieszkańców oraz reagowała na zgłaszane uwagi. 

Informację o stanie dróg gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich na terenie Gminy Łopuszno złożył Pan Wiesław Gał-
ka. Zaznaczył, iż na początku kadencji było prawie 50 km dróg 
szutrowych. Utrzymanie tych dróg było kosztowne, podjęto 
wysiłek, aby jak najszybciej asfaltować drogi żwirowe. Nie było 
to łatwe, bo wymagało uregulowania stanu prawnego tych 
dróg. Prace nadal są prowadzone, dokonano poszerzenia pa-
sów drogowych, aby uzyskać parametry dróg wynikające z roz-
porządzenia. Prowadzone były prace wytyczenia dróg w tere-
nie, usuwania zadrzewień i zakrzewień. Uzyskiwane są kolej-
ne pozwolenia na budowę dróg. Gmina stara się cały czas 
pozyskiwać fundusze i dofinansowanie na kolejne odcin-
ki dróg. Przygotowywane i ogłaszane są przetargi. Nad-
zór nad realizacją inwestycji sprawuje p. Wójt, radni, pracowni-
cy urzędu i sołtysi, dzięki czemu drogi budowane są solidnie. 
20 kilometrów dróg zostało zmienionych na nawierzchnie as-
faltową. Gdyby nie atak zimy, wykonawca wszedłby na kolej-
ne drogi przeznaczone do przebudowy. W trakcie przetargu są 
kolejne 4 odcinki dróg. Pan Wiesław Gałka przekazał szczegó-
ły dotyczące realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych 
na 2018 rok. Zaznaczył, że trwają procesy komunalizacji dzia-
łek i omówił, jak to wygląda. Nadmienił, że przy planowaniu re-
montów drogowych współpracował z komisją budownictwa i 
drogownictwa.

Pan Wiesław Gałka zaznaczył, że w ostatnim czasie gmina 
wspólnie z powiatem kieleckim przeprowadziła wiele remon-
tów dróg powiatowych. Kolejne wspólne inwestycje zaplano-
wane są na ten rok. Odnośnie dróg wojewódzkich na terenie 
naszej gminy - planowana przebudowa drogi 728 jest co-
raz bliżej. Są już wyznaczone drzewa do usunięcia, plany po-
szerzenia drogi i wykupywane grunty od mieszkańców. Będzie 
obwodnica Czałczyna.

Pan Dariusz Sosiński, Kierownik Obwodu Drogowego w Ło-
pusznie poinformował, iż okres zimowy się nie skończył, ale już 
zaczynają sprzątanie ulic i mycie znaków. Największą planowa-
ną inwestycją jest przebudowa drogi 728. Wykonawca ma do 
30 października sporządzić pełną dokumentację. Inwestycja ta 
jest bardzo wyczekiwana, ponieważ obecny stan drogi jest zły. 
Natomiast droga 786 jest w dobrym stanie. W Jedlu na skrzyżo-
waniu kostka zostanie wymieniona na asfalt, co powinno po-

prawić komfort jazdy. Wykonywane są przeglądy gwarancyj-
ne dróg.

 W kolejnych punktach radni przyjęli następujące uchwały:
-  NR XXXIII/276/2018 w sprawie zmiany wieloletniej progno-

zy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za przy-
jęciem uchwały głosowało12 radnych. W wyniku głosowa-
nia uchwała została podjęta jednogłośnie.

-  NR XXXIII/277/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2018 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 rad-
nych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jed-
nogłośnie.

-  NR XXXIII/278/2018 w sprawie zmiany statutu Gminy Łopusz-
no. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie .

-  Nr XXXIII/279/2018 w sprawie podziału gminy Łopuszno na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz licz-
by radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku gło-
sowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

-  NR XXXIII/280/2018 w sprawie podziału gminy Łopuszno na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

-  NR XXXIII/281/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia 
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, 
które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na te-
renie Gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

-  NR XXXIII/282/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia 
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, 
które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na te-
renie Gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

-  NR XXXIII/283/2018 zmieniającej uchwałę Nr VIII/67/2015 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w spra-
wie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie 
,,Żłobek Gminny w Łopusznie”. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 12 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

-  NR XXXIII/284/2018 zmieniającej uchwałę NR XI/98/2015 
w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, mak-
symalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia 
opłat. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 rad-
ny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta większością głosów.

-  NR XXXIII/285/2018 w sprawie Gminnego programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2018 rok. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. W wyniku gło-
sowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
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22 maja 2018 roku odbyła się XXXiV/2018 sesja rady 
Gminy w Łopusznie. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz osoby zaproszone. 
Otwarcia obrad sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy 
w Łopusznie Pani Zdzisława Zimna, która powitała zebranych. 
Następnie na podstawie listy obecności radnych twierdziła qu-
orum wymagane przy podejmowaniu prawomocnych uchwał. 
Na sekretarza obrad sesji radni, zgodnie z wcześniejszymi usta-
leniami, wybrali radnego Wiesława Mazura. W kolejnych punk-
tach radni jednogłośnie przyjęli plan sesji oraz protokół z po-
przedniego posiedzenia sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła in-
formację z działalności między sesjami. Brała udział w uroczy-
stościach patriotycznych w Zespole Szkół Powiatowych w Ło-
pusznie i w Szkole Podstawowej w Łopusznie, a także w miej-
scowościach Dobrzeszów, Nowek, Naramów i Skałka Polska. 
3 maja uczestniczyła w obchodach patrona straży pożarnej. Po-
nadto brała udział w pracach Komisji Rady Gminy oraz praco-
wała przy planowaniu kolejnej sesji. 

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację 
z działalności między sesjami. Zaznaczyła, że w dużym stopniu 
poprawiła się infrastruktura drogowa na terenie gminy. 
Po analizie inwestycji stwierdziła, iż 50 km dróg uzyskało na-
wierzchnię asfaltową. W tym 14 km dróg powiatowych i 3 km 
dróg wojewódzkich. Kolejnym zadaniem są odnawialne źródła 
energii. Gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie do 
OZE. Niestety, ogłoszony przetarg nie został rozstrzygnięty. Na 
inwestycję zaplanowano około 5 milionów, natomiast firma, 
która przystąpiła do przetargu, złożyła ofertę droższą o 1 mi-
lion 700 tys. zł. W związku z tym  przedłużono termin  realiza-
cji zadania do września 2019 roku. Ogłoszony zostanie kolejny 
przetarg. 

Pani Wójt poinformowała, iż gmina uzyskała 52 000 zł na 
zakup sprzętu ratującego życie. Wyposażenie otrzyma drużyna 
OSP w Łopusznie . 

Dalej Pani Wójt poinformowała o rozmowach z mieszkańca-
mi Lasocina na temat budowy zbiorowej oczyszczalni ścieków. 
Trwają rozmowy w celu  rozwiązania problemów. W tym mo-
mencie realizowane są prace przy budowie oczyszczalni ście-
ków w 16 miejscowościach. 

Pani Irena Marcisz przypomniała, iż powstaje „Monografia 
Łopuszna”, która już jesienią zostanie wydana. Następnie nad-
mieniła, iż odbierała uwagi dotyczące rejestracji pacjentów 
w  ośrodku zdrowia. Mieszkańcy, niestety, nie są dostatecznie 
poinformowani, że od godziny 8.00 rejestrowani są pacjenci 

przy okienku, natomiast rejestracja telefoniczna odbywa się od 
godziny 8.30. Pani Wójt prosiła, aby sołtysi i radni poinformo-
wali o tym mieszkańców.

Pani Wójt i radny wiesław mazur spotkali się ze starostą 
michałem Godowskim w sprawie dofinansowania remontu 
dróg w Sarbicach Pierwszych i drugich. Jest możliwość wy-
konania inwestycji. 

9 kwietnia Pani Wójt odbyła naradę z dyrektorami szkół. Bra-
ła udział w obchodach 78. rocznicy Katynia i 8. rocznicy tragedii 
smoleńskiej w Zespole Szkół Powiatowych w Łopusznie. Odbyła 
spotkanie na targowisku z projektantami i wykonawcami in-
westycji. Złożyła podziękowanie sołtysowi z Józefiny za pomoc 
w zaprojektowaniu targowiska. Następnie Pani Wójt podzięko-
wała p. Alicji Kuropatwie za współorganizowanie uroczystości 
dla najstarszych mieszkańców Dobrzeszowa.

Pani Irena Marcisz poinformowała, że w Snochowicach 
przygotowywana jest kolejna inwestycja drogowa o dłu-
gości 999 m. Inwestycja będzie realizowana z Nadleśnictwem 
Kielce, które współfinansuje 48 % kosztów drogi. Przetarg jest 
już ogłoszony. Pani Wójt złożyła podziękowanie mieszkańcowi, 
który wyraził zgodę na przekazanie gruntu pod drogę gminną. 
Mieszkańcy Podewsia będą mogli dojechać na Kuźniaki. Trwają 
regulacje drogi z Józefiny w stronę drogi wojewódzkiej. Regula-
cja nastąpi w sierpniu lub wrześniu. Obecnie nie możemy jesz-
cze ogłosić przetargu.

Pani Irena Marcisz poinformowała, iż odbyły się rozgrywki 
w piłkę nożną „o Puchar Starosty”. drużyna z Łopuszna za-
jęła ii miejsce. Złożyła jej gratulacje.

komisja drogownictwa przeprowadziła kontrole na 
13 odcinkach dróg będących w trakcie zmiany nawierzchni 
na bitumiczną. Komisja wniosła uwagi do wykonawców dróg. 
Pani Wójt zaznaczyła, że stara się przywrócić ruch busów na 
Rynku. Udało się uzyskać wszelkie zgody i ruch busów zosta-
nie przywrócony. W intencji najstarszej mieszkanki Sarbic od-
prawiona została msza święta i przygotowane przyjęcie. Dzię-
kowała sołtys Elżbiecie Karykowskiej za zorganizowanie uro-
czystości. 

Odbyły się rozgrywki „o Puchar wójta Gminy Łopuszno”. 
Nagrodą był wyjazd na kabaret. Odbyła się także uroczystość 
patriotyczna w dobrzeszowie. Pani Wójt złożyła podziękowa-
nie p. Alicji Kuropatwie i p. Zuzannie Woś za organizację imprezy. 

Następnie Pani Wójt nadmieniła, iż uczestniczyła w zakoń-
czeniu roku szkolnego klas maturalnych w Powiatowym Zespo-
le Szkół w Łopusznie. Ufundowała nagrody z prywatnego fun-
duszu dla dwóch uczniów. 
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Kolejne uroczystości patriotyczne odbyły się w Naramowie. 
19 maja zaś Pani Wójt z „klubem Seniora” udali się do mu-
zeum Ludowego w Przedborzu. Pani Wójt odbyła spotkanie 
u notariusza w celu odkupienia działki pod drogi. Następnie po-
informowała, iż młodzieżowa drużyna oSP Łopuszno otrzy-
mała nagrodę „Floriany”.

Pani Wójt brała udział w uroczystości posadzenia „dębów 
katyńskich” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. 

Pani Wójt Irena Marcisz przypomniała, iż odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca pacyfikację Skałki Polskiej. Wydano 
broszurkę na temat wydarzeń w Skałce Polskiej. 

W okresie między sesjami dokonano odbiorów 6 odcinków 
dróg. Pani Wójt dziękowała sołtysom i radnym z miejscowo-
ści, gdzie wybudowano drogi, za pomoc przy inwestycjach. 
Na zakończenie poinformowała, iż podpisano aneksy na ko-
lejne projekty - program „Aktywna tablica” w szkołach w La-
socinie i w Gnieździskach oraz złożono wniosek na pracownię 
ekologiczną do szkoły w Gnieździskach. Pani Wójt wzięła udział 
w  lekcji pokazowej przy użyciu wyposażenia nowej pracowni 
ekologicznej w szkole w Lasocinie.

W kolejnych punktach sesji radni przyjęli następujące 
uchwały:
-  NR XXXIV/285/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania uchwa-
ła została podjęta jednogłośnie.

-  NR XXXIV/286/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-
ny 2018 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. W wy-
niku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

-  NR XXXIV/287/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/237/2017 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

- NR XXXIV/288/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Łopuszno 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali miesz-
kalnych wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności grun-
tu z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta więk-
szością głosów.

W sprawach różnych Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Mar-
cisz wręczyła dyplom i ufundowaną z prywatnych funduszy 
nagrodę dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie 
za reprezentowanie Gminy Łopuszno w eliminacjach XLI edy-
cji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom” i zajęcie III miejsca w kategorii szkoły pod-
stawowe kasy I-III. Następnie wręczyła dyplom i ufundowaną 
z prywatnych funduszy nagrodę dla ucznia Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Łopusznie za reprezentowanie Gminy 
Łopuszno w eliminacjach XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i zajęcie II 
miejsca w kategorii szkoły podstawowe kasy VII-VIII i gimnazja 
klasy II i III.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wręczyła List Gratu-
lacyjny dla Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej 
za to, że jako jedyna drużyna z województwa świętokrzy-
skiego znalazła się w gronie 13 jednostek, które zostały na-
grodzone podczas finału ii ogólnopolskiego konkursu na 
najlepsze inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udzia-
łem oSP i Samorządów FLorianY w  kategorii specjalnej 
„ratujemy i Uczymy ratować”. Pani Wójt wyraziła zadowole-
nie z tego, że Ochotnicza Straż Pożarna działa prężnie, chętnie  
i udziela się społecznie. Młodzieżowa Drużyna otrzymała nowe 
stroje strażackie. Pani Wójt zapowiedziała, że ufunduje straża-
kom ćwiczenia na ściance wspinaczkowej. 

ewa Sztandera

11 czerwca 2018 roku odbyła się kolejna narada Wójta z sołtysa-
mi. Podczas narady Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz trady-
cyjnie zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami gminy. Szczegól-
ną uwagę zwróciła na inwestycje drogowe, których w kaden-
cji wykonano najwięcej. Przedstawiła kwestie planowanych re-
montów dróg na terenie poszczególnych sołectw. Następnie 
przekazała sołtysom informacje na temat projektu instalacji odna-
wialnych źródeł energii. Gmina otrzyma dofinansowanie, niestety 
jest problem z wyłonieniem wykonawcy inwestycji. 

Poinformowała, iż ogłoszony został przetarg na oczysz-
czalnię ścieków, trwa oczekiwanie na oferty. Sprawnie przebie-
gają inwestycje w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Trwają 
prace na targowicy, budowa przebiega w szybkim tempie. 

W następnym punkcie narady omówione zostały etapy re-
alizacji funduszu soleckiego w 2018 roku. Na zakończenie 

Narada Wójta z sołtysami

sołtysi zostali zapoznanie z ofertą wakacyjną jednostek kul-
tury i otrzymali plakaty do wywieszenia w sołectwach.

e. Sz.
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Pierwsze półrocze 2018 roku było bardzo pracowite dla rad-
nych Rady Gminy w Łopusznie. Wszyscy radni współpracowali 
z Panią Wójt Ireną Marcisz i Panią Skarbnik Teresą Poświat przy 
układaniu budżetu gminy na 2018 rok. Pomysłów na nowe in-
westycje było wiele, każdy radny zabiegał, aby w jego okrę-
gu przeprowadzone zostały mniejsze lub większe inwestycje, 
o  które wnioskowali mieszkańcy. Dzięki wspólnej pracy udało 
się jednogłośnie, na sesji 29 stycznia 2018 r., uchwalić budżet 
gminy. Radni, spotykając się na wspólnych posiedzeniach ko-
misji przed każdą sesją, dyskutowali nad proponowanymi do 
przyjęcia projektami uchwał. Ponadto każda komisja realizowa-
ła swoje plany pracy uchwalone na rok 2018.

komisja rewizyjna rady Gminy w Łopusznie przeprowa-
dziła kontrolę wykorzystania przez Samorządowy Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Łopusznie przekazanej dotacji na bie-
żące utrzymanie dróg za 2017 rok. Następnie przeprowadzono 
kontrolę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie 
w zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu gminy za 
2017 rok. Komisja Rewizyjna przeprowadziła również kontrolę 
„Żłobka gminnego” za 2017 rok oraz kontrolę finansową Gmin-
nego Ośrodka Sportowo–Wypoczynkowego w Łopusznie za 
2017 rok. Następnie przeprowadzono kontrolę Samorządo-
wego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie w zakre-
sie gospodarki wodnej. Ponadto komisja wysłuchała informacji 
o stanie gospodarki komunalnej i mienia komunalnego, doko-
nała oceny realizacji budżetu gminy za 2017 rok i wypracowa-
ła wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Wniosek 
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obra-
chunkową.

komisja Budownictwa, drogownictwa, Gospodarki ko-
munalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rady 
Gminy w Łopusznie dokonała oceny działalności Samorządo-
wego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie za 2017 
rok. Następnie oceniła stan techniczny dróg gminnych na po-
siedzeniu wyjazdowym. Radni dokonali komisyjnego objazdu 
i oceny stanu technicznego dróg gminnych. Komisja szczegól-
ną uwagę zwróciła na prowadzone inwestycje i prace remon-
towe na drogach. Skontrolowano prace oraz omówiono dalsze 
plany remontów na 13 odcinkach dróg. Na kolejnym posiedze-
niu członkowie komisji przeanalizowali informację o stanie mie-
nia komunalnego i gospodarki komunalnej Gminy Łopuszno.

komisja oświaty, kultury i kultury Fizycznej rady Gmi-
ny w Łopusznie dokonała oceny działalności Gminnego Ośrod-

Pracowały komisje Rady Gminy

ka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka 
Sportowo- Wypoczynkowego w Łopusznie za 2017 rok. Następ-
nie analizowała wykonanie budżetu gminy w dziale oświaty za 
rok 2017. Szczególną uwagę członkowie komisji zwrócili na pra-
ce remontowe i doposażenie szkół. 

komisja zdrowia i opieki Społecznej rady Gminy 
w Łopusznie analizowała sprawozdanie z działalności Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusz-
nie za 2017 rok. Dokonała oceny realizacji świadczeń społecz-
nych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie za 
2017 r. Podsumowała akcję dożywiania dzieci w roku szkolnym 
2017/2018.

komisja Finansów, Handlu i Usług rady Gminy w Łopusz-
nie dokonała oceny działalności Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Łopusznie za 2017 r., oceniła także  realizację świadczeń 
społecznych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ło-
pusznie za 2017 rok i I Kwartał 2018 roku. Członkowie komisji 
ocenili realizację budżetu gminy za 2017 rok i poparli wniosek 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

komisja rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska 
rady Gminy w Łopusznie zgłaszała wnioski do budżetu gminy 
na 2018 rok. Dokonała oceny wykonania konserwacji urządzeń 
wodno – melioracyjnych na terenie gminy za 2017 rok.

ewa Sztandera

Po rezygnacji z funkcji sołtysa Józefi-
ny Pana Krzysztofa Podgórskiego, Wójt 
Gminy Pani Irena Marcisz zarządziła wy-
bory nowego sołtysa, które odbyły się 
12 kwietnia 2018 roku. Mieszkańcy sołec-
twa zgromadzeni w Centrum Wspierania 
Rodziny jednogłośnie wybrali na sołtysa 
Pana Janusza Pawła Świercza, który był 
jedynym zgłoszonym kandydatem. 

Panu Świerczowi gratulujemy wy-
boru i życzymy sukcesów w pracy, natomiast Panu Podgór-
skiemu dziękujemy za dotychczasową działalność, życząc 
jednocześnie wszystkiego najlepszego. 

m.B.

Nowy sołtys w Józefinie
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23 i 24 czerwca w Wąchocku odbył się 24. zjazd Stowarzysze-
nia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Bardzo ważnym momentem zjaz-
du było ogłoszenie wyników konkursu Sołtys roku w woje-
wództwie świętokrzyskim, wręczenie wyróżnionym sołtysom 
cennych nagród i pucharów. Rywalizacja polega na wyłonieniu 
najlepszych sołtysów w poszczególnych gminach naszego woje-
wództwa i trzech najlepszych w województwie. Miło nam poin-
formować, że iii miejsce w konkursie „Sołtys roku 2017” zajął 
przedstawiciel naszej gminy, sołtys sołectwa Czartoszowy 
Pan Paweł Palacz. 

Pan Paweł Palacz wywodzi się z rodziny o długoletnich trady-
cjach związanych z pełnieniem funkcji sołtysa. Sam piastuje to 
stanowisko dopiero pierwszą kadencje, ale już udało mu się wie-
le dobrego zrobić dla sołectwa. Dzięki interwencji sołtysa w so-
łectwie zostały dostawione znaki i tablice informujące o nume-
rach posesji. Sołtys zainicjował regulację stanu prawnego działki 
gminnej, aby  wybudować świetlicę wiejską. 

Od 2015 roku część zadań w sołectwie realizowanych jest z fun-
duszu sołeckiego, który został przywrócony w gminie. Sołtys do-
kłada wszelkich starań, aby zadania te były perfekcyjnie wykona-
ne. Dba o porządek i estetykę sołectwa, odmalowanie przystan-
ków, ustawienie koszy na śmieci na przystankach. Dzięki jego 
staraniom uporządkowany został teren działki, z której wspólnie 
korzystają mieszkańcy. Pan Paweł organizuje ogniska integrują-
ce lokalną społeczność, bierze udział i współorganizuje rajdy ro-
werowe, koordynuje prace przy przygotowaniu stoiska sołectwa 
na „Gminnych dożynkach”, jako kapitan drużyny reprezentuje so-
łectwo w turnieju sołectw organizowanym w czasie dożynek. Pod 
jego kierownictwem sołectwo wygrało 3 turnieje z rzędu!!!

Pan Paweł Palacz jest członkiem stowarzyszenia „nasze 
Czartoszowy”. Stowarzyszenie prężnie działa, korzysta z fundu-
szy europejskich oraz z wkładu własnego członków stowarzysze-
nia. Przykładowe działania stowarzyszenia:
-  realizowany projekt ze środków unijnych „Budowa placu edu-

kacyjnego Kolorowa Sowa”, który ma na celu integrację rodzin 
z dziećmi,

-  realizowany projekt „Środowisko ponad wszystko” przewidu-
je edukację środowiskową poprzez wspólne wykłady na temat 

Sołtys Roku 2017
segregacji śmieci, ochro-
nę środowiska, połączo-
ną ze zbieraniem śmieci 
w pobliżu miejscowości, 
tj. las, Jezioro Elżbiety,

-  wspólne sadzenie drze-
wek na działce w sołec-
twie, zakupionych w ra-
mach realizowanego 
projektu.

Sołtys był jednym z 
inicjatorów budowy no-
wej kaplicy u styku 3 so-
łectw. Jako członek komi-
tetu rozbudowy kaplicy 
„miłosierdzia Bożego” 
w Czartoszowach Pan Paweł Palacz brał czynny udział w pra-
cach przygotowawczych dokumentację budowlaną, w zbieraniu 
środków finansowych na realizację inwestycji oraz wraz z innymi 
mieszkańcami pracował podczas wznoszenia budynku.

Sołtys chętnie współpracuje z władzami gminy. Z dużą sta-
rannością wykonuje obowiązki sołtysa. Pilnuje terminowego 
wywieszania ogłoszeń w sołectwach. Doskonale wypełnia rolę 
łącznika pomiędzy urzędem a mieszkańcami sołectwa. Podczas 
realizowania zadań finansowanych z funduszu sołeckiego ścisłe 
współpracuje z pracownikami urzędu oraz dokłada dużej staran-
ności, aby realizowane zadania były wykonane zgodnie z wolą 
mieszkańców sołectwa. Sołtys na bieżąco przekazuje do urzędu 
potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

Mimo tak wielu zajęć i inwestycji zrealizowanych z sukcesem, 
sołtys jest osobą skromną, zawsze zaznacza, że  wszystko, co 
udało się dokonać, to nie tylko jego zasługa, lecz grona osób, któ-
re chętnie poświęcają swój czas dla dobra sołectwa Czartoszowy 
oraz Gminy Łopuszno. 

ewa Sztandera

Radni jednogłośnie „za” w sprawie absolutorium dla wójta
26 czerwca 2018 roku podczas sesji Rady Gminy w Łopusz-

nie radni jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie finanso-
we wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 
rok. Wykonanie zostało zaopiniowane pozytywnie zarów-
no przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewi-
zyjną. Następnie radni jednogłośnie udzielili absolutoriom 
wójt Gminy Łopuszno p. irenie marcisz. Głosowanie nad za-
twierdzeniem sprawozdania i absolutorium poprzedzone było 
przedstawieniem przez Panią skarbnik sprawozdania z realiza-
cji budżetu gminy oraz zadań gospodarczych za 2017 rok. Rad-
ni zostali zapoznani z informacją o stanie mienia komunalnego 
i  gospodarki komunalnej. Nie zabrakło podsumowania inwe-
stycji dokonanych w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Po otrzymaniu absolutorium Wójt Gminy Łopuszno p. Ire-
na Marcisz podziękowała radnym za dokonanie oceny reali-
zacji budżetu i za jednogłośne udzielenie absolutorium, które 
jest wyrazem aprobaty dla dotychczasowej pracy Wójta. Za-
znaczyła, że dobra kondycja gminy i liczne  inwestycje są 
wspólnym sukcesem, gdyż tylko dzięki zgodzie i współpra-

cy tyle już udało się zrobić. Pani Wójt zapewniła, że ma jesz-
cze wiele pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, które 
chciałaby zrealizować.

e.Sz. 
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W tym roku przypada jubileusz 20-lecia istnienia powiatu 
kieleckiego. Z tej okazji zaplanowano szereg wydarzeń m.in. 
wystawę poświęconą ludziom samorządu powiatu kieleckie-
go, uroczystą mszę świętą w Bazylice Mniejszej na Świętym 
Krzyżu, rocznicową sesję Rady Powiatu w Kielcach w Centrum 
Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach, a także jubileuszo-
wą galę w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Starostwo 
Powiatowe ogłosiło również konkurs, którego tematem było 
stworzenie logo - znaku graficznego, który będzie znakiem 
rozpoznawczym i promocyjnym obchodów 20 – lecia istnie-
nia powiatu kieleckiego.

W uroczystej mszy świętą w Bazylice Mniejszej na Świętym 
Krzyżu z okazji 20-lecia powiatu wzięli udział Wójt Gminy Ło-
puszno p. Irena Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusz-
nie p. Zdzisława Zimna oraz Zastępca Wójta p. Wiesław Gałka. 

Do wspólnego świętowania zaproszono radnych wszyst-
kich pięciu kadencji Rady Powiatu w Kielcach, przewodniczą-
cych, wiceprzewodniczących, starostów i członków Zarządu. 
Na uroczystość zaproszeni zostali również posłowie, dyrekto-
rzy powiatowych jednostek organizacyjnych, służby munduro-
we, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatowych oraz pracow-
nicy Starostwa Powiatowego w Kielcach. We wspólnej modli-
twie uczestniczyło 27 pocztów sztandarowych służb munduro-
wych, jednostek OSP oraz Powiatowych Zespołów Szkół w Chę-
cinach, Chmielniku, Łopusznie i Bodzentynie, którymi dowodził 
major Andrzej Szostak z Centrum Przygotowań do Misji Zagra-
nicznych. Jubileuszowe obchody na Św. Krzyżu uświetnił Chór 
Masłów na czele z dyrygentem Michałem Kopciem.

Po mszy świętej w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom 
w Ciekotach odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Kiel-
cach, podczas której radni przyjęli uchwałę w sprawie upa-
miętnienia Jubileuszu 20-lecia Powiatu Kieleckiego. Jubile-
usz był także doskonałą okazją do spotkania w szerszym gro-
nie, do wspomnień i podsumowania ostatnich lat funkcjono-
wania samorządu. Był to też czas na podziękowania i życze-
nia dla osób, które przyczyniły się do powstania i sprawnego 
funkcjonowania powiatu. Dziś po latach możemy z odpowie-
dzialnością stwierdzić, ze reforma samorządu terytorialnego 
była konieczna. Istotą reformy byli ludzie, a władza miała być 
bliżej ludzi,  słuchać ich i umieć realizować ich pomysły. Pol-
ski samorząd odrodził się dzięki ludziom z wyobraźnią,  wie-
dzą i pasją.

ewa Sztandera

20 lat powiatu kieleckiego

 22 maja 2018 r. wójt Gminy Łopuszno oraz rada Gminy 
w Łopusznie przekazała uroczyście stroje koszarowe dla mło-
dzieżowej drużyny Pożarniczej działającej przy oSP w Ło-
pusznie. Zakupione stroje umożliwią członkom Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej reprezentację Gminy Łopuszno oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej podczas uroczystości patriotycznych, fe-
stynów okolicznościowych, pokazów akcji ratowniczych. 

Koszt całkowity zakupionych strojów wyniósł ponad 6 tys. zł.

Ubrania koszarowe  
dla młodych strażaków
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18 kwietna 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskie-
go rozstrzygnął konkurs Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ra-
mach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 
W ramach konkursu 26 gmin z województwa świętokrzyskiego 
otrzymało dofinansowanie, w tym również Gmina Łopuszno. 

W ramach projektu p.n. ,,rewitalizacja miejscowości Ło-
puszno’’ zostaną zrealizowane zadania, m.in.: Poprawa 
infrastruktury rekreacyjnej wokół terenu Trzech krzyży, 
budowa chodnika na ul. Strażackiej (partner projektu - 
Powiat kielecki), budowa miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 
(partner projektu - województwo Świętokrzyskie), bu-
dowa parkingu na terenach poprzemysłowych, demon-
taż starych budynków i nowy montaż 5 domków letnisko-
wych, budowa basenu letniego, wykreowanie nowego 
produktu gospodarczo - turystycznego - ,,Jarmarku Ło-
puszańskiego’’, rozbudowa obiektu gastronomicznego 
wraz z montażem instalacji fotowoltanicznej. 

5 milionów zł dla Gminy Łopuszno na rewitalizację

Zadania w ramach projektu zostaną zrealizowane w latach 
2018-2023. Projekt opiewa na ponad 5 milionów zł. 

ewelina obarzanek

Co zrobić  
ze zużytymi foliami?

Folie po sianokiszonce, worki, sznurki są to odpady, które 
powstają w gospodarstwach rolnych. Niniejsze odpady nale-
ży traktować jako odpad powstały z działalności gospodar-
czej. Ten rodzaj odpadów nie jest odbierany z odpadami ko-
munalnymi. Odpady rolnicze, takie jak np. folie rolnik ma obo-
wiązek zagospodarować sam, tak jak jest to  w przypadku pa-
dłych zwierząt, kompostu czy też szamba.

 Obowiązkiem rolnika jest oddanie folii do utylizacji lub re-
cyklingu. Aby spełnić ten obowiązek, należy podpisać umo-
wę z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez wójta Gminy Łopuszno. Koszt utyli-
zacji foli z jednego balotu wynosi 0,50-0,60 zł.

iwona Janik

Kilkumiesięczna praca polegająca na gromadzeniu doku-
mentacji, konsultacjach z mieszkańcami, przeprowadzeniu 
przetargu nareszcie przynosi widoczne efekty. Budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno 
wkroczyła w końcowy etap. Realizacja zadania trwa, jesteśmy 
już po pierwszych odbiorach. mieszkańcy korzystają już 
z 40 podłączonych instalacji. kolejne instalacje są w trak-
cie montowania. Cieszymy się, że pogoda sprzyja przepro-
wadzanym pracom. Łącznie w ramach projektu wykonamy 
95  instalacji. Koszt realizacji to przeszło 1,5 miliona 
złotych, z czego około 770 tys. zł to dotacja udzielona przez 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, 279 tys. złotych 
udział mieszkańców, a 490 tys. złotych przeznaczono 
z budżetu gminy.

iwona Janik

Budowa 95 przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

na terenie gminy Łopuszno 

Informacja
Program „zorza” realizowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska w Kielcach, edycja 2018 dofinansowa-
nie do pieców,  został  zakończony 08.06.2018 r.
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Od 2017 roku kontynuujemy program ukwiecenia terenów 
wokół instytucji publicznych na terenie Gminy Łopuszno.

W tym roku komisja w składzie: Halina Sochacka – miesz-
kanka gminy Łopuszno, prezes stowarzyszenia „Kobiety Ło-
puszna, Barbara Nalepa – mieszkanka gminy Łopuszno, pre-
zes Klubu Seniora, Iwona Janik – pracownik Urzędu Gminy – 
oceniła  enklawy roślinności na terenie:
- Gminnego Ośrodek Kultury,
- świetlicy w Piotrowcu,
- świetlicy w Snochowicach,
- świetlica w Gnieździskach,
- świetlicy w Rudnikach,
- świetlicy w Lasocinie,
- świetlicy w Gnieździskach,
- Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Ło-

pusznie,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
- Gminnej Biblioteki w Łopusznie,
- Żłobka Gminnego w Łopusznie,
- Ośrodka Zdrowia w Łopusznie,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Antonielowie,
-  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie,
- Szkoły Podstawowej w Łopusznie Filia w Lasocinie,

MIEJSCE I
Żłobek Gminny w Łopusznie

Ukwiecona gmina

MIEJSCE II
Gminny Ośrodek Sportowo -Wypoczynkowy w Łopusznie

MIEJSCE III
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieżdziskach

 
Gratulujemy pomysłowości.

Wraz z nastaniem wiosny ruszyły intensywne prace drogo-
we na terenie naszej gminy. Już w grudniu poprzedniego roku 
wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz podpisała umowy 
z firmami kami oraz dukt na wykonanie 13 odcinków dróg. 
Kiedy tylko pogoda pozwoliła na rozpoczęcie prac, te ruszyły 
„z kopyta”. Już w kwietniu komisja drogownictwa podczas ob-
jazdu dróg, oglądała nowo wyasfaltowane jezdnie w Mariano-
wie, Jedlu, Czartoszowach i Grabownicy. Z każdym kolejnym ty-
godniem wykonawcy realizowali kolejne odcinki.  Jako pierwsza 
zgłoszenie do odbioru swoich prac zgłosiła firma Dukt, która od-
powiadała za wykonanie następujących odcinków: Fanisławicz-
ki-Hucisko 420 metrów, ulicy Zagóra w Snochowicach 162 me-
try, Jedle koło boiska 191 metrów, Zasłońce-Okrajek 710 metrów, 
Eustachów Duży – Eustachów Mały 822 metry, Czartoszowy 190 

Drogowa wiosna w Łopusznie!

- Szkoły Podstawowej w Łopusznie Filia w Grabownicy,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie,
- Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie Filia w Sarbicach,
- Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździ-

skach.
Wybrała instytucje pokoazane na zdjęciach:

metrów oraz ul. Armii Krajowej w Łopusznie 143 metry. war-
tość robót wykonanych przez firmę dukt to ponad 690 tys. 
zł. Odbiór robót wykonanych przez firmę Kami nastąpił na po-
czątku czerwca. Firma wykonała prace polegające na wyasfalto-
waniu: części ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie 622 metry, Karo-
linów-Marianów 338 metrów, Antonielów-Wojciechów 201 me-
trów, Grabownica-Rosochy 910 metrów, Fanisławiczki 160 me-
trów oraz ul. Spacerowa w Łopusznie 352 metry. wartość prac 
wykonanych przez firmę kami to ponad 610 tys. zł.

Kolejne inwestycje zrealizowane w ostatnich miesiącach to 
dwa odcinki dróg w Antonielowie 398 metrów oraz 740 metrów, 
blisko kilometrowy odcinek ul. Imielnia w Łopusznie oraz470 
metrów jezdni w Nowku. Wykonawcami tych zadań były fir-
my Fart z Kielc oraz Dukt z Nowin, a ich koszt to 555 tys. zł.
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Najdłuższą i zarazem najkosztowniejszą inwestycją drogo-
wą ostatnich miesięcy był mierzący ponad 1,7 km i kosztujący 
prawie 700 tys. zł odcinek drogi gminnej Dobrzeszów-Nowek 
(od Snochowic do Dobrzeszowa), który został zakwalifikowany 
i otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej. Dotacja, którą gmina otrzy-
ma na realizację tej inwestycji, wyniesie niemal 400 tysięcy zł.

Dzięki porozumieniu z Lasami Państwowymi wspólnie bu-
dujemy i finansujemy kilometrowy odcinek drogi w Snocho-

wicach, ul. Leśna. Przebudowę wykonuje firma Dukt za kwotę 
434 tys. zł,  Gmina oraz Nadleśnictwo Kielce wyłoży po 50% tej 
kwoty. Łączna wartość wszystkich wymienionych powyżej 
robót to blisko 3 miliony zł. dzięki tym inwestycjom przy-
było ponad 9,5 km dróg asfaltowych. Jesteśmy przekonani, 
że wykonane prace przyczynią się do znacznego wzrostu bez-
pieczeństwa i komfortu mieszkańców naszej gminy.

redakcja

Odbiór techniczny drOgi w Jedlu kOłO bOiska

Odbiór techniczny drOgi w nOwku

Odbiór techniczny ul armii kraJOweJ w łOpusznie

Otwarcie drOgi snOchOwice zagóra

Otwarcie drOgi w antOnielOwie

Otwarcie drOgi w czartOszOwach
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Otwarcie drOgi w Fanisławiczkach

Otwarcie drOgi w Jedlu

Otwarcie drOgi zasłOńce-OkraJek

wyremOntOwana drOga w Fanisławiczkach

Otwarcie ul. górki i ŻwirOweJ w łOpusznie

urOczyste Otwarcie drOgi eustachów duŻy - euatachów mały

urOczysty Odbiór drOgi grabOwnica-rOsOchy

drOga dObrzeszów-snOchOwice wybudOwana ze wsparciem 
z prOgramu rOzwOJu gminneJ i pOwiatOweJ inFrastruktury 
drOgOwej
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W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: 
„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  
turystycznej  lub  rekreacyjnej,  lub  kulturalnej” – 11 czerw-
ca  2018 roku województwo Świętokrzyskie reprezento-
wane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w oso-
bach: adam Jarubas – marszałek województwa Święto-
krzyskiego, Piotr Żołądek – Członek zarządu wojewódz-
twa Świętokrzyskiego podpisało umowę ze Stowarzysze-
niem Ludowy zespół Sportowy Lasocin reprezentowanym 
przez Sławomira Staszczyka – wiceprezesa oraz dominika 
Pioruna – sekretarza o przyznaniu pomocy na utworzenie 
miejsca rekreacji umożliwiającego aktywny wypoczynek 
mieszkańcom miejscowości Lasocin.

Na podstawie  zawartej umowy zakupione i zamontowane zo-
staną: sauna, zjazd linowy i lampy solarne. Bezpieczeństwa korzy-
stających i sprzętu „pilnował będzie” całodobowy monitoring. 

Wartość realizowanego projektu to 80.000,00 złotych, 
jest to znaczna kwota, której Stowarzyszenie Ludowy Zespół 
Sportowy Lasocin wprawdzie nie posiada jako środki własne, 
ale otrzymało dofinansowanie dzięki swojej aktywnej działal-
ności i wsparciu Województwa Świętokrzyskiego.  

Wydaje nam się, iż proponowana forma wypoczynku jest 
pomysłowa i oryginalna. 

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Lasocin to ak-
tywna grupa „zapaleńców”, którzy sami potrafią działać i in-
nych do tego działania zachęcić.

Kontynuując działania mające na celu rozwój naszej „małej oj-
czyzny”, Gmina Łopuszno złożyła wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie wspar-
cia w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”.

Rekreacyjnie i pomysłowo w Lasocinie
nOwa drOga w snOchOwicach, wyremOntOwana wspólnie z 
lasami państwOwymi

Z propozycją realizacji ww. projektu wyszło Stowarzysze-
nie Ludowy zespół Sportowy Lasocin. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regio-
nu, 28 czerwca 2018 roku podczas XLVI sesji radni Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego przyjęli projekt uchwały w spra-
wie zatwierdzenia listy rankingowej projektów przeznaczo-
nych do realizacji w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzy-
skiej na 2018 rok” finansowanego ze środków własnych samo-
rządu województwa świętokrzyskiego. Spośród 229 propozycji 
złożonych przez 90 gmin naszego województwa wybrano 136 
projektów – w tym nasz na „Wykonanie punktu widokowego 
na zbiorniku wodnym w miejscowości Lasocin”. 

Dzięki wsparciu władz gminnych oraz dofinansowaniom 
otrzymanym w poprzedniej edycji ww. konkursu oraz Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w Lasocinie utworzony został wcześniej plac 
wypoczynku (wiata rekreacyjna, boisko do gry w piłkę plażo-
wą, plac zabaw), z którego często korzystają mieszkańcy wsi 
i  okolic. Punkt widokowy (pomost w kształcie litery L z barie-
rami ochronnymi) stworzony na znajdującym się tu zbiorniku 
wodnym zwiększy atrakcyjność tego miejsca.

Realizacja tych dwóch działań wpłynie pozytywnie 
na atrakcyjność sołectwa Lasocin.

dziękujemy!
Sławomir Staszczyk 

dominik Piorun

ulica spacerOwa w łOpusznie pO przebudOwie
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Ochotnicza Straż Pożarna z Łopuszna jako jedyna jednost-
ka z województwa świętokrzyskiego otrzymała statuetkę 
Florian w kategorii „ratujemy i Uczymy ratować. Jednost-
ka przeszkoliła 936 uczniów z udzielania pierwszej pomocy. 
Łopuszańscy ochotnicy zostali nagrodzeni w piątek, 11 maja. 
W hali widowiskowo-sportowej „Torwar” w Warszawie odbyła 
się gala będąca podsumowaniem i finałem ii edycji ogólno-
polskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla Społecz-
ności Lokalnych z udziałem ochotniczych Straży Pożar-
nych i Samorządów „Floriany 2018”, zorganizowana przez 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej i redakcję miesięcznika „Strażak”. 

W gali wzięła też udział Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena 
Marcisz, która bardzo ucieszyła się z dokonania „swojej” stra-
ży pożarnej. – Jestem bardzo dumna z „moich” strażaków. Nie 
tylko ratują, kiedy zajdzie potrzeba, ale organizują też różne 
spotkania i szkolenia dla mieszkańców – podkreśliła.

Łopuszańscy strażacy-ochotnicy zostali nagrodzeni  
za przeszkolenie największej liczby uczniów w województwie!

Pierwszego lipca 2018 roku ruszył w Gminie Łopuszno rzą-
dowy program „Dobry Start”. Realizacją zadań programu zaj-
mował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

wnioski można złożyć on-line od 1 lipca, natomiast 
w formie papierowej od 1 sierpnia, w Gminnym ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łopusznie.

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w 
siedzibie GOPS lub dzwoniąc pod numer telefonu 41/ 3812751

pOdczas gali wręczenia FlOrianów 2018

Dobry Start
„dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz 

w roku wszystkim uczniom.
Świadczenie  przysługuje dla dzieci rozpoczynających rok 

szkolny do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24. roku życia.

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na 
dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno 
w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Szanowni Państwo! W poprzednim numerze Wieści Ło-
puszna informowaliśmy, że nasz projekt polegający na mon-
tażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w ramach pro-
jektów parasolowych na terenie Gminy Łopuszno zakwalifi-
kował się do dofinansowania i rozpocznie się jego realizacja. 
Pierwotnie przewidywaliśmy, że to zadanie obejmujące mon-
taż 226 szt. instalacji fotowoltaicznych, 22 szt. paneli słonecz-
nych i 146 szt. powietrznych pomp ciepła zakończy się do 
31.12.2018 roku. Jednak ze względu na fakt, że dwa postępo-

Informacja dla uczestniczących w projekcie OZE
wania przetargowe nie przyniosły wyłonienia wykonawcy dla 
tej inwestycji, zdecydowaliśmy wystąpić do Urzędu Marszał-
kowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji do sierp-
nia 2019 roku, na co otrzymaliśmy zgodę. Inwestycja rozpocz-
nie się, gdy tylko wykonawca zostanie wybrany i zawarta zo-
stanie umowa. Wtedy skontaktujemy się z wszystkimi osoba-
mi, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie i wykonały 
audyty energetyczne. 

Mamy doskonałą informację dla mieszkańców naszej gmi-
ny. W najbliższym czasie ruszy kolejna inwestycja związana z 
poprawą infrastruktury drogowej. Chodzi o budowę mostu na 
rzece Czarna Stara w ciągu drogi powiatowej nr 0403T Jasień-
-Antonielów w miejscowości Skałka Polska. Inwestycja realizo-
wana będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, któ-
ry już wyłonił wykonawcę. Realizować ją będzie Przedsiębior-
stwo Produkcyjno Usługowe „KAWECKI” z Ćmińska. Zgodnie 
z dokumentacją przetargową roboty mają być wykonane do 

30 listopada 2018 roku. Koszty tej inwestycji zostaną pokry-
te przez powiat ze środków własnych, z otrzymanego przez 
powiat wsparcia z budżetu państwa, a gmina Łopuszno wyło-
ży na realizację tego zadania 350 tys. zł. Gmina i powiat usta-
liły, że wyremontowany zostanie również kilometrowy odci-
nek drogi powiatowej w Skałce Polskiej. Ogłoszenie przetargu 
na wykonanie tego zadania ma nastąpić w najbliższych tygo-
dniach. 

redakcja

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

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

Program jest elementem polityki społecznej państwa w za-
kresie:

wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań wła-
snych o charakterze obowiązkowym,

poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
W ramach Programu wsparcia udziela się w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymie-

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

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zasto-
sowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc może 
być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny do-
chód netto nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodo-
wego, tj. kwoty 951 zł w przypadku osoby samotnie gospoda-
rującej i kwoty 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

wnioski o bezpłatne posiłki w szkole będą przyjmowa-
ne w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie 
od sierpnia 2018r. 

osoby które złożą wniosek do  20 sierpnia 2018r. będą 
miały przyznane dożywianie od września 2018r, nato-
miast osoby, które złożą wniosek w późniejszym terminie 
otrzymają decyzję przyznającą dożywianie od  paździer-
nika 2018, jeśli spełnią kryteria uprawniające do przyzna-
nia pomocy w formie posiłku. 

ewelina Stachura  
wioleta kramarczuk

Świadczenie dobry Start nie przysługuje na dziec-
ko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przed-
szkolnego tzw. „zerówki”.

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to 
zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających 
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowaw-
cze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już 
od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empa-
tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich 

banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao 
SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz 
wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank 
Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, 
Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA 
oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyj-
ną (papierową).

ważne! wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodzi-

ny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. 
małgorzata Bugno 

anna nyga

„RODZINA 500 PLUS” - NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Program „Rodzina 500 plus” wprowadzono ustawą o po-

mocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kolejny okres zasił-
kowy, tj. 2018/2019 trwa  od 1 października 2018r. do 30 wrze-
śnia 2019r. Podstawowe zasady realizacji programu nie ulegną 
zmianie. Cały czas świadczenie wychowawcze będzie wynosić 
500 zł miesięcznie i będzie przysługiwać na każde drugie i  ko-
lejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody rodziny. 
Kryterium dochodowe będzie zaś obowiązywać w przypadku 
osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko. Tak 
jak do tej pory będzie wynosić 800 zł miesięcznie  w przelicze-
niu na członka rodziny lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie wychowuje 
się niepełnosprawne dziecko.

wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019, można składać 
od 1 sierpnia 2018r, a w przypadku wniosków składanych 
on-line – od 1 lipca 2018r. w Gminnym ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łopusznie.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wnio-
sku w lipcu lub       w sierpniu  daje gwarancję ciągłości otrzy-
mywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowaw-
czego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik 
nastąpi do 31 października.

Jednak w niektórych przypadkach wnioski o świadczenie 
wychowawcze są  przekazywane do Wojewody. Taka proce-
dura występuje w sprawach, gdzie jeden z członków rodziny 
przebywa lub pracuje za granicą. Dotyczy to państw, w któ-
rych mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego. Prawo unijne zakazu-
je jednoczesnego pobierania pełnej kwoty świadczeń na te 
same dzieci w dwóch państwach w tym samym czasie.

Sprawami dotyczącymi koordynacji zajmują się urzędy wo-
jewódzkie.

małgorzata Bugno 
anna nyga
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od wielu 
już lat współpracuje z Gminą Łopuszno- Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Łopusznie, w szczególności skupiając 
się na działaniach skierowanych do rodzin zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym z terenu naszej gminy. 

W związku z tą wieloletnią współpracą mieszkańcy Gminy 
Łopuszno mieli możliwość uczestniczyć  w wielu projektach 
realizowanych przez PCPR w Kielcach we współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie.

PCPR w Kielcach, realizując w 2013 r. projekt ,, RÓWNI LECZ 
RÓŻNI’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, aktywizując społecznie i zdrowotnie rodziny za-
grożone lub doświadczające przemocy, włączył we współpra-
cę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie.

 Dzięki temu projektowi rodziny z terenu Gminy Łopuszno 
zostały objęte w szczególności wsparciem specjalistów/ te-
rapeutów ds. przemocy, mediacjami rodzinnymi, warsztata-
mi umiejętności wychowawczych, poradnictwem rodzinnym, 
wyjazdem wakacyjnym dla dzieci/ młodzieży oraz uczestnic-
twem w piknikach integracyjnych dla wszystkich beneficjen-
tów. Dużym wsparciem dla rodzin okazały się korepetycje 
dla dzieci/ młodzieży w wieku szkolnym, zajęcia korekcyjno- 
kompensacyjne oraz wycieczki edukacyjno- kulturalne. 

Na realizację powyższych zadań przeznaczono ponad 
62 000.00 zł pozyskanych z Funduszy Europejskich.

Godna podkreślenia jest również współpraca międzyinsty-
tucjonalna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej podjęta w latach 2014 
i 2015 w ramach projektu ,, SCHEMATOM STOP!”. 

Projekt ten obejmował działania dla rodzin z terenu Gmi-
ny Łopuszno m.in., remont wraz z wyposażeniem mieszka-
nia, poradnictwo specjalistyczne, terapie indywidualne, kursy, 
szkolenia i warsztaty, wizyty studyjne, zakup wyprawek szkol-
nych, festyny rodzinne, półkolonie dla dzieci, zakup usług sto-
matologicznych, treningi interpersonalne, rodzinne wyjścia 
do kina i na basen. Całkowita, zrealizowana wartość projek-
tu to 856 478,78 zł. Wsparcie przypadające na jedną rodzinę 
biorącą udział w projekcie wynosiło około 15 000 zł. Z terenu 
Gminy Łopuszno  w realizację projektu zaangażowano cztery 
rodziny.

Imponująca współpraca PCPR Kielce z GOPS Łopuszno

Obecnie Powiat Kielecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kielcach współpracuje z gminą Łopuszno - Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie realizując jedno-
cześnie dwa projekty.

Projekt ,, mYŚLąC o rodzinie” obejmuje wsparciem 5 ro-
dzin z terenu gminy Łopuszno, które spełniły kryteria naboru. 
W trakcie trwania projektu podopieczni systematycznie ko-
rzystają z konsultacji małżeńskich, warsztatów umiejętności 
rodzicielskich, warsztatów manualnych, wyjazdów integracyj-
nych, poradnictwa specjalistycznego oraz grup wsparcia. 

wartość projektu: 1 481 148,00 zł
GOPS Łopuszno partneruje obecnie również w projekcie 

,,CenTrUm aSYSTenTUrY SPoŁeCzneJ- krok w STronĘ 
SamodzieLnoŚCi”.  Wsparciem w ramach tych działań objęto 
6 osób niepełnosprawnych i 4 opiekunów z terenu naszej gmi-
ny. Uczestnicy oraz ich opiekunowie uzyskują kompleksowe  
i zindywidualizowane wsparcie, pomoc asystenta osoby nie-
pełnosprawnej, zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, 
usługi dowozu do lekarzy oraz konsultacje specjalistycz-
ne, uwzględniające wszystkie aspekty funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. 15 czerwca odbyła się uroczysta konferencja po-
święcona realizacji projektu, połączona z poświęceniem sa-
mochodu zakupionego na potrzeby beneficjentów.  

Wspólna realizacja projektów to kolejne przykłady impo-
nującej współpracy Gminy Łopuszno/ Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łopusznie ze Starostwem Powiatowym/
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Aktyw-
ne działania i  współdziałania międzyinstytucjonalne niosą 
pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
z naszej gminy. Wiele rodzin otrzymało już pomoc, ale także 
wiele rodzin taką pomoc na pewno jeszcze otrzyma. 

Współpraca PCPR w Kielcach z GOPS w Łopusznie w spo-
łeczności lokalnej odgrywa bardzo ważną rolę, pozwala ro-
dzinom wykluczonych społecznie podjąć działania mające na 
celu przezwyciężenie trudnych chwil, w jakich się znaleźli. 

Mamy nadzieje, że mimo wieloletniej współpracy to dopie-
ro początek dobrego współdziałania międzyinstytucjonalne-
go, które przynosi wymierne korzyści dla każdej ze stron. 

Barbara Gołębiowska-Prędota
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3 czerwca 2018 roku w Łopusznie z okazji Dnia Dziecka od-
był się Festyn Rodzinny z licznymi atrakcjami dla całych rodzin 
oraz Parada Niepodległości ulicami Łopuszna zorganizowana 
w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski. O godz. 
14.00 w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusz-
nie odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców gmi-
ny, którą celebrował ksiądz proboszcz Ireneusz Jakusik.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Łopuszno Pani 
Irena Marcisz,  Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek 
Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie przy współpracy 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Po mszy ulicami Łopuszna przemaszerowali mieszkańcy 
gminy. Na czele barwnego i radosnego korowodu jechali uła-
ni, następnie podążała młodzież niosąca kilkunastometrową 
flagę Polski,  poczty sztandarowe i Orkiestra Dęta OSP, samo-
rządowcy,  dzieci i młodzież szkolna z dyrekcją i pracownikami 
wszystkich szkół z terenu gminy, panie z Klubu Seniora  i Sto-
warzyszenia Kobiet Łopuszna - ubrane w stroje z lat 20. i 30. 
- Koła Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowa Drużyna OSP z wo-
zem strażackim,  a także Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno.

Uczestnicy korowodu udali się na teren Gminnego Ośrod-
ka Sportowo-Wypoczynkowego na  piknik rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka.

W programie obchodów Dnia Dziecka nie zabrakło atrak-
cji. Studio Teatralne Krak-Art. z Krakowa przedstawiło spek-
takl – legendę „Złota Kaczka”. Odbyły się występy dzieci ze 
szkół z terenu gminy, liczne animacje i konkursy z nagrodami. 
Główną nagrodą w jednym z konkursów był rower ufundowa-
ny przez Wójta Gminy Łopuszno.

Na głównej płycie boiska rozgrywał się mecz piłki nożnej 
ŁKS Łopuszno- Mniów, a zaraz po nim zawody sportowe dla 
dzieci przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycz-
nego ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, a były to: turniej  
piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy, wyścig kolarski sekcji ko-
larskiej przy SP Łopuszno, zawody lekkoatletyczne oraz gry 
i zabawy dla najmłodszych. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
medale, dyplomy i puchary. Natomiast  wszystkich najmłod-
szych udekorowano medalami za uczestnictwo.

Poza tym dzieci nieodpłatnie korzystały z urządzeń weso-
łego miasteczka, licznych stoisk edukacyjno – zabawowych. 
Były to stoiska Komendy Miejskiej Policji w Kielcach i Poste-
runku Policji w Strawczynie oraz stoisko OSP w Łopusznie.  Do-
datkowa atrakcja to malowanie twarzy. Ponadto każde dziec-
ko otrzymało nieodpłatnie watę cukrową i popcorn oraz mo-
gło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w foto-budce ufundowa-
nej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Piotra 
Żołądka oraz radnego Rady Powiatu Kieleckiego – Krzysztofa 
Smolarczyka.

Podczas festynu wręczono nagrody w konkursie literackim 
pt. „Myśląc Ojczyzna” zorganizowanym przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną oraz w konkursie recytatorskim poezji Marii 
Konopnickiej  zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Łopusznie. 

Wszystkie nagrody w konkursach ufundowali liczni spon-
sorzy z  gminy Łopuszno i gmin ościennych oraz z Kielc. 

W Dzień Dziecka maszerujemy dla Niepodległej

urOczystOść rOzpOczęła się mszą świętO w łOpuszńskim kOściele

barwy narOdOwe widOczne były z daleka

młOdzieŻ z pOwiatOwegO zespOłu szkół niOsła OgrOmną Flagę

zwycięzcy lOterii FantOweJ, w któreJ główną nagrOdą  
był rOwer uFundOwany przez wóJt irenę marcisz
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27 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie odbyło się spotkanie dla matek z Gminy Łopusz-
no z okazji ich święta. Inicjatorem tego niezwykłego wyda-
rzenia była Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz. Tłumnie 
przybyła publiczność oglądała program artystyczny w wyko-
naniu: Szkoły Podstawowej w Gnieździskach, Szkoły Podsta-
wowej w Łopusznie oraz Powiatowego Zespołu Szkół. 

W tym roku gratulacje z rąk Pani Wójt przyjęły matki, które 
urodziły, wychowały bądź wychowują czworo dzieci. Na każ-
dą zaproszoną czekał List Gratulacyjny, kwiaty oraz upomi-
nek. Dla pań przygotowano także słodką niespodziankę w po-
staci tortu i lampki szampana. 

Uroczystość zakończył koncert Zespołu Wokalno-Instru-
mentalnego Politechniki Świętokrzyskiej ,,Misic Lab”. W uro-
czystości uczestniczyło ponad 400 kobiet.

Gminne Obchody Dnia Matki 2018

Miło nam poinformować, że na terenie naszej gminy zawią-
zał się  Klub Seniora. Na pierwsze spotkania przybyło około 50 
osób. Seniorzy zainicjowali powstanie klubu, by móc spoty-
kać się i wspólnie podejmować działania, które przyczynią się 
do uatrakcyjnienia oferty spędzania czasu dla osób starszych. 

Na drugim spotkaniu klubu wybrano zarząd. Prezesem zo-
stała Pani Barbara Nalepa. Klub zostanie podzielony na sekcje, 
aby każdy mógł uczestniczyć w zajęciach, które najbardziej 
odpowiadają jego preferencjom. Dotychczas członkowie 
klubu zorganizowali wspólny wyjazd do Muzeum Ludowe-
go w Przedborzu oraz Centrum Japońskich Sztuk Walki Dojo 
w Starej Wsi. Zorganizowano także instruktaż strzelania z łuku. 

Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 
W  chwili obecnej klub spotyka się na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Działanie klubu silnie 
dopinguje oraz wspiera Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena 
Marcisz, włączając się w organizację kolejnych przedsięwzięć. 

Seniorzy wspólnie spędzają czas

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do zapisania 
się do klubu.

Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem.- Te słowa 
wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego nie tracą aktualności. 
Przekazywanie treści patriotycznych, należyty szacunek i pa-
mięć o wydarzeniach historycznych jest naszym wspólnym 
obowiązkiem. Dzięki pielęgnowaniu i przekazywaniu historii 
kolejnym pokoleniom dbamy o naszą tożsamość narodową.

Uroczystość w dobrzeszowie
w niedzielę 22 kwietnia w parafii  Świętego  Józefa Robot-

nika w Dobrzeszowie uczciliśmy pamięć ofiar II wojny świato-
wej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji po-
ległych,  którą celebrował  wikariusz parafii Łopuszno ksiądz 
Krzysztof  Patrzałek. Po mszy świętej  dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzeszowie  i w Sarbicach przedstawiły część arty-
styczną, recytowały wiersze i zaśpiewały pieśni patriotyczne. 

Pamięć fundamentem narodowej tożsamości

urOczystOść patriOtyczna w dObrzeszOwie wóJt irena marcisz 
wraz przewOdniczącą rady gminy zdzisławą zimną Oraz radnym 
wiesławem mazurem składaJą kwiaty przy pOmniku

z życia gminy
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Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w swoim wystą-
pieniu podkreślała znaczenie  pamięci o historii naszego 
narodu dla wychowania młodego pokolenia. 

Następnie zebrani udali się do Nowka, gdzie  delegacje zło-
żyły wieńce  na grobie Józefa Garusa , poległego w pierw-
szych dniach II wojny światowej.

W obchodach udział wzięli także:  Przewodnicząca Rady 
Gminy Pani Zdzisława Zimna, delegacja leśników Nadleśnic-
twa Kielce, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, 
szkół, partii politycznych, przedstawiciele placówek oświa-
towych, jednostek organizacyjnych gminy oraz liczna grupa 
mieszkańców. 

75. rocznica pacyfikacji wsi naramów
29 kwietnia  przy pomniku ofiar odbyły się  uroczyste 

obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi naramów. w uroczy-
stości wzięły udział władze samorządowe, poczty sztan-
darowe organizacji kombatanckich, partii i szkół oraz 
mieszkańcy.

obchody rocznicowe każdego roku na nowo ożywia-
ją w pamięci tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce 
27 kwietnia 1943 roku, kiedy niemcy dokonali pacyfikacji 
naramowa. To właśnie w intencji ofiar  została odprawio-
na  uroczysta msza święta  przez księdza proboszcza pa-
rafii mnin  ireneusza wiktorowicza. 

w homilii ksiądz podkreślał, jak ważne jest poczucie  
własnej tożsamości narodowej, szacunek dla polskiego 
dziedzictwa, znajomość  historii i pamięć o przodkach. 

Po mszy odczytano Apel Poległych, przy pomniku ofiar złożo-
no wiązanki i zapalono znicze. 

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Lasocinie oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
z Lasocina.

runek żandarmerii w Łopusznie, iż chłopi z sąsiedniej wioski 
potajemnie wynoszą żywność partyzantom do lasu. Na decy-
zję o pacyfikacji wsi miało wpływ jeszcze jedno wydarzenie. 
W nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 roku partyzanci z oddziałów 
polskich dokonali morderstwa 16 osób w pobliskim Antonie-
lowie – powodem było to, że sprzedawca odmówił partyzan-
tom prowiantu, którego się domagali. 

Skałka Polska  to szczególne miejsce pamięci, drugie po 
Michniowie. Co roku gromadzimy się przy pomniku ofiar, któ-
ry jest jednym z licznych symboli męczeństwa naszego naro-
du. W tym roku mija już 75 lat od tamtych wydarzeń. 

Jak co roku uroczystości rozpoczęły się mszą św. przy po-
mniku ofiar. Odprawił ją ks. Henryk Podgórski. 

Swoją obecnością zaszczycili organizatorów senator 
pan krzysztof Słoń, członek zarządu Starostwa Powiato-
wego pan Józef Szczepańczyk, radny Sejmiku wojewódz-
twa Świętokrzyskiego pan Tomasz zbróg, radni powiatu 
pan krzysztof Soboń oraz pan krzysztof Smolarczyk. we 
mszy św. uczestniczyły władze samorządowe: pani wójt 
Gminy Łopuszno irena marcisz, przewodnicząca rady 
Gminy pani zdzisława zimna, radni gminy, sołtysi, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele i młodzież szkolna. a przede 
wszystkim wśród licznie zgromadzonych uczestników 
uroczystości były rodziny pomordowanych: Fatalskich, 
Smolarczyków, Łapotów, Gorajców oraz pani Teresa dut-
kiewicz z rodziny komisarczyków.

Na uroczystości stawiły się poczty sztandarowe: Poczet 
Korpusu Armii Krajowej ”Jodła” w asyście Armii Krajowej, Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łopusznie, 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Rado-
szycach, Światowy Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział 
w Olesznie, Poczet Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, 
Poczet Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, Po-
czet Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopuszna.

Podczas mszy św. został odsłonięty obelisk. Umieszczono 
na nim napis: „Pamięć zaklęta w kamieniu. Ze wspomnień 
Józefa Fatalskiego: „...Widziałem, jak na oczach oszalałej z roz-
paczy matki żandarm zastrzelił 4- letnie dziecko, a drugie, młod-
sze roztrzaskał o kamień i wrzucił do palącego się domu”. We-
dług przekazów ocalałych z pacyfikacji wsi Skałka Polska to 
właśnie o ten kamień żandarm roztrzaskał główkę małego 
dziecka. Miało to miejsce rankiem 11 maja 1943 roku. Kamień

przewOdnicząca rady gminy zdzisława zimna, radny kazimierz 
bernat, wóJt irena marcisz złOŻyli kwiaty przy pOmniku w 
naramOwie

Pamięć zaklęta w kamieniu  
75. rocznica pacyfikacji Skałki Polskiej

Rankiem 11 maja 1943 roku Niemcy dokonali pacyfikacji 
wsi Skałka Polska. Bestialsko zamordowali 93 osoby, w tym 
23 kobiety, 18 dzieci w wieku do 7 lat oraz 21 młodocianych 
w wieku od 7 do 18 lat. Wieś ograbiono i doszczętnie spalo-
no. Jedną z przyczyn likwidacji Skałki Polskiej - według wspo-
mnień Józefa Fatalskiego - były donosy kolonistów na poste-

pamięć zaklęta w kamieniu - pOczczas urOczystOści OdsłOniętO 
kamień, O który pOdczas pacyFikacJi wsi niemiecki ŻOłnierz 
zabił kilkugOdzinne niemOwle

z życia gminy
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znajdował się wówczas przed kuźnią należącą do rodziny Fa-
talskich. Przechodniu pomódl się za dusze pomordowanych. 
Łopuszno, dnia 11.05.2018 r.”

W trakcie uroczystości pamiątkowym dyplomem uhonoro-
wano panią Marię Fatalską – żonę ocalałego z pożogi Józefa 
Fatalskiego.

Po mszy św. Apel Poległych odczytał Prezes Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” pan Dionizy Kraw-
czyński, po czym oddano salwę honorową. Delegacje złożyły 
wiązanki i znicze. Następnie odczytano Apel Pokoju i wypusz-
czono gołębie.

Z kolei został odczytany  list Wojewody Świętokrzyskiego 
pani Agaty Wojtyszek, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i  Osób Represjonowanych pana Jana Józefa Kasprzyka, głos 
zabrał również pan senator Krzysztof Słoń, pan Józef Szcze-
pańczyk oraz pani Wójt Irena Marcisz.

Na tę okoliczność została wydana książka autorstwa pana 
profesora Stefana Pastuszki „Skałka Polska. Symbol patrioty-
zmu i martyrologii wsi polskiej”, którą bezpłatnie otrzymali 
uczestnicy.

Uroczystość uświetniła obecność Orkiestry Dętej Ochotni-
czej Staży Pożarnej z Łopuszna. Wzruszającą część artystycz-

urOczysta masza święta pOdczas ObchOdów 75 rOcznicy 
pacyFikacJi wsi skałka pOlska

ną przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej z Łopusz-
na wraz z chórem szkolnym. Wystąpiły również panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Lasocina.

zuzanna woś

26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Łopusznie odbyło się uroczyste posadzenie Dębów Pamię-
ci poświęconych Bohaterom Katyńskim związanym z naszą 
miejscowością: starszemu posterunkowemu Policji Państwo-
wej Bolesławowi Barcickiemu i aspirantowi Policji Państwowej 
Wojciechowi Kozłowskiemu.  

Starszy posterunkowy Bolesław Barcicki urodził się 
w  1898 roku Czałczynie w gminie Łopuszno, służył w odro-
dzonym Wojsku Polskim, a następnie - od 1923 roku – w Po-
licji Państwowej. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Brązo-
wym Medalem za Długoletnią Służbę. Zamordowany w 1940 
r. przez NKWD, pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Bykowni.

Aspirant wojciech kozłowski urodził się w 1900 r. w Bieże-
niu w województwie poznańskim, walczył w  powstaniu wiel-
kopolskim, pełnił służbę wojskową w odrodzonej Polsce; od 
1924 roku w Policji Państwowej. Od 1936 r. do września 1939 r. 

KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

zastępca komendanta Posterunku w Łopusznie. Odznaczo-
ny Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Medalem za 
Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Nie-
podległości,  Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę i Brą-
zowym Krzyżem Zasługi. Zamordowany w Twerze, pochowa-
ny w Miednoje.

Uroczystości związane z posadzeniem Dębów Katyńskich 
były ukoronowaniem uczestnictwa  szkoły w programie edu-
kacyjnym „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Celem projektu 
jest kultywowanie pamięci o Bohaterach Katyńskich poprzez 
posadzenie 21.857 Dębów Pamięci, archiwizowanie doku-
mentów, zdjęć, informacji. Dzięki tym działaniom młodzi lu-
dzie  poznają ważne fakty historyczne i składają hołd ludziom, 
którzy oddali życie za Ojczyznę.  

W ramach programu edukacyjnego uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie brali udział w lekcjach 
poświęconych losom żołnierzy polskich w czasie II wojny
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światowej ze szczególnym uwzględnieniem Zbrodni Katyń-
skiej. Wychowawcy klas zapoznali uczniów z prezentacją mul-
timedialną na temat  Zbrodni Katyńskiej.  W trakcie roku szkol-
nego były organizowane wycieczki, podczas których ucznio-
wie zwiedzali m.in. Muzeum Katyńskie w Warszawie, a także 
uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Centrum 
Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.  Młodzież  
brała również udział w konkursach historycznych i plastycz-
nych poruszających problematykę katyńską: w Ogólnopol-
skim Konkursie Plakatu „Katyń - pamiętam. PL” i „Na nieludz-
kiej ziemi… Losy Polaków w ZSRR po 17 września 1939 roku”.  
W szkole zorganizowana została wystawa poświęcona star-
szemu posterunkowemu Bolesławowi Barcickiemu i aspiran-
towi Wojciechowi Kozłowskiemu, a także ekspozycja „Mied-
noje – policyjny Katyń” przygotowana przez IPN Delegaturę 
w Kielcach.  

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed budynkiem szko-
ły, skąd uczniowie  i nauczyciele wraz z pocztem sztandaro-
wym oraz licznie przybyli goście przemaszerowali do kościoła 
parafialnego. O godzinie 11.00 rozpoczęła się msza w intencji 
ofiar Zbrodni Katyńskiej, a w szczególności starszego poste-
runkowego Bolesława Barcickiego i aspiranta Wojciecha Ko-
złowskiego. Następnie uczniowie zaprezentowali część arty-
styczną, w której zostały przypomniane wydarzenia wiosny 
1940 r., kiedy to na polecenie najwyższych władz ZSRR roz-
strzelano około 22 tysiące polskich obywateli. To wśród nich 
byli pochodzący z Łopuszna policjanci.

Kolejna część uroczystości odbyła się przed budynkiem 
szkoły, gdzie uczniowie odczytali życiorysy Bohaterów Ka-
tyńskich, a następnie przedstawiciele rodzin policjantów Pani 
Małgorzata Arendarska – wnuczka aspiranta Wojciecha Ko-
złowskiego i Pan Leszek Barcicki – bratanek starszego poste-

runkowego Bolesława 
Barcickiego posadzili 
Dęby Pamięci i odsło-
nili tablicę upamiętnia-
jącą zamordowanych, 
którą poświęcił ksiądz 
proboszcz Ireneusz Ja-
kusik.

Wśród obecnych na 
uroczystości gości byli: 
Rodziny Bohaterów Ka-
tyńskich, Wójt Gminy 
Łopuszno Pani Irena 
Marcisz, przedstawi-
ciel IPN Pan Marek Joń-
czyk, Prezes Oddziału 
Świętokrzyskiego War-
szawskiego Stowarzy-
szenia „Rodzina Poli-
cyjna 1939” Pani Graży-
na Szkonter,  Prezes Stowarzyszenia „Kielecka Rodzina Katyń-
ska” Pani Anna Łakomiec, Pan Wiktor Kowalski reprezentujący 
Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek, przed-
stawiciel Posterunku Policji w Strawczynie, radni powiatowi 
i  gminni, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek samorządo-
wych, sołtysi, rodzice uczniów i mieszkańcy Łopuszna.

aneta Błaszczyk
Dziękujemy Rodzinom starszego posterunkowego Bolesława Barcickie-
go i aspiranta Wojciecha Kozłowskiego, Pani Grażynie Szkonter z Od-
działu Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Poli-
cyjna 1939”, a także  Panu Markowi Jończykowi z Biura Edukacji IPN De-
legatura w Kielcach za przekazane informacje, dokumenty i fotografie.

Mimo deszczowej pogody ojcowie w Gminie Łopuszno świę-
towali w niedzielę 24 czerwca swoje święto podczas Pikniku In-
tegracyjnego na terenie Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego .

Były występy młodzieży ze szkoły podstawowej w Łopusz-
nie i Gnieździsk. Żłobek Gminny przygotował pokaz mody oj-
ciec  i syn. Nie zabrakło życzeń od pani wójt Ireny Marcisz.

Pojawił się też element rywalizacji między ojcami, którzy 
wzięli udział w turnieju łuczniczym poprowadzonym przez pana 
Leszka Mozera – kieleckiego trenera . Były pamiątkowe puchary, 
dyplomy ufundowane przez panią  Barbarę Chudą  i upominki. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz młócenia zbo-
ża przygotowany przez sołtysa sołectwa  Grabownica panią 
Elżbietę Jarząbek  , każdy uczestnik mógł spróbować sił w 
tym niełatwym zadaniu. Na najmłodszych uczestników cze-
kało wesołe miasteczko. Nie zabrakło  tez wspólnego biesia-
dowania przy ognisku, gdzie na wszystkich uczestników cze-
kała pyszna kiełbasa.

Dzień Ojca
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w szkOle pOdstawOweJ w lasOcinie zOrganizOwanO lekcJę 
pOkazOwą z wykOrzystaniem sprzętu z pracOwni ekOlOgiczneJ, 
zakupiOneJ w ramach dOFinansOwania z wOJewódzkiegO Funduszu 
OchrOny śrOdOwiska w kielcach. w lekcJi uczestniczyli równieŻ 
uczniOwie ze szkOły w grabOwnicy. pO zakOńczeniu pOkazu 
uczniOwie z Obu szkół integrOwali się przy wspólnym grillu.

pani stanisława stelmaszczyk pOchOdząca z dObrzeszOwa Jest 
naJstarszą działaczką światOwegO związku armii kraJOweJ w 
łOpusznie. w dniu 11 kwietnia ObchOdziła urOdziny. z teJ OkazJi 
kOledzy z łOpuszańskiegO kOła ak zamówili mszę za Jubilatkę. 
w urOczystOści uczestniczyła pani irena marcisz – wóJt gminy 
łOpusznO

w mieJscOwOści Fanisławice gmina łOpusznO wspólnie z 
pOwiatem kieleckim przeprOwadziły inwestycJę pOlegaJącą 
na wykOnaniu 350 mb. rOwu przydrOŻnegO wykładanegO 
płytami aŻurOwymi wraz z przebudOwą 8 przepustów. wartOść 
inwestycJi tO 70 tys. zł. wkład gminy wyniósł 35 tys. zł

wóJt gminy łOpusznO irena marcisz, zastępca wóJta wisław 
gałka, kierOwnik zgk Jacek palacz Oraz inspektOr zenOn 
głOwala wizytOwali teren inwestycJi, któreJ wykOnawcą był 
samOrządOwy zakład gOspOdarki kOmunalneJ w łOpusznie

pOdczas gminnych ObchOdów dnia matki 2018 wszystkie panie, 
które urOdziły lub wychOwały czwOrO dzieci Otrzymały listy 
gratulacyJne z rąk wóJta gminy łOpusznO pani ireny marcisz

grupa teatralna amadera ze szkOły w gnieździskach w 
skład któreJ wchOdzą zarównO uczniOwie Jaki nauczyciele 
wystawiła dla uczestników gminnegO dnia matki przedstawienie 
O śpiąceJ królewnie.

publicznOść z zaciekawieniem Oglądała występy artystyczne 
uczniów szkOły w gnieździskach przygOtOwane z OkazJi dnia matki

ObchOdy dnia matki Odbyły się równieŻ w szkOle w sarbicach. 
niektóre mamy pOstanOwiły uwiecznić te chwile na Filmie.



pOdczas pikniku z OkazJi ObchOdów dnia OJca zOrganizOwanO 
turnieJ strzelania z łuku. wóJt gminy łOpusznO irena marcisz 
stanęła w szranki. tO był strzał w 10!

pOwiatOwy zespół szkół w łOpusznie cOrOcznie OrganizuJe 
eurOpicnic. urOczystOść pełna atrakcJi zawsze przyciąga 
wielu gOści. nie inaczeJ byłO w tym rOku.

trwaJą intensywne prace przy budOwie nOweJ siedziby dla 
pOwiatOwegO zespOłu szkół w łOpusznie

kOszt budOwy nOwegO Obiektu edukacyJnegO tO pOnad 
15 miliOnów zł.

centrum wspierania rOdziny z uśmiechem w JózeFinie w dniu 23 
maJa zOrganizOwałO piknik, pOdczas któregO zaprezentOwałO 
wspaniały, humOrystyczny występ artystyczny. uczestniczący 
w imprezie zaprOszeni gOście zOstali wcieleni w róŻne rOle. 

wóJt gminy łOpusznO irena marcisz była uczestnikiem 
prOgramu sprawa dla repOrtera a burmistrz radOszyc michał 
pękala wraz z panem aleksandrem kOzakiem wystąpili w the 
VOice OF pOland wykOnuJąc piOsenkę budki suFlera takie tangO. 

w dniu 14 czerwca na placu budOwy nOweJ siedziby 
pOwiatOwegO zespOłu szkół Odbyła się urOczystOść 
wmurOwania aktu erekcyJnegO i kapsuły czasu. pO zakOńczeniu 
urOczystOści uczestnicy zrObili sObie zdJęcie w JednakOwych 
kOszulkach z napisem „cel tO marzenie z datą realizacJi”

pOdczas urOczystegO Otwarcia drOgi grabOwnica-rOsOchy 
uczestnicy przed OFicJalnym przecięciem wstęgi wspólnie 
pOmOdlili się przy pObliskim krzyŻu. 
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5 czerwca br. z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej od-
było się spotkanie najmłodszych czytelników z panią Edytą 
Zarębską -  bajkopisarką i ilustratorką. Nosiło ono tytuł „ Śpie-
wająca biblioteka”.

Pani Edyta jest autorką takich książek dla dzieci jak: „Antek 
i stara jabłonka”, „Mój pamiętnik”, „Zosia i fiołkowy kapelusz”. Za 
swoją debiutancką książkę „Opowieści babci Gruni” otrzyma-
ła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie im. Astrid Lindgren, 
który zorganizowała Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i dru-
giej  Szkoły Podstawowej w Łopusznie. Pani Edyta opowie-
działa dzieciom o dziecięcych marzeniach, o swojej pasji, zdra-
dziła, co spowodowało, że zaczęła pisać i ilustrować książki. 
Zaprezentowała również swoje umiejętności plastyczne. Na 
żywo tworzyła ilustracje do książki, malując suchymi pastela-
mi i farbami olejnymi.

W spotkaniu uczestniczył mąż autorki pan Robert Zarębski, 
muzyk i kompozytor, który włączył się do zabawy, przeczytał 
dzieciom bajeczkę, jednocześnie prezentując swój kunszt ak-

Spotkanie literacko – muzyczne „Śpiewająca biblioteka”

torski, śpiewał z dziećmi autorską piosenkę „Mądra rzeka”, któ-
ra  opowiada o marzeniach i bibliotece. Dzieciom podobały 
się zagadki, zabawy ruchowe,  a na zakończenie można było 
nabyć książeczkę autorki wraz z autografem.

małgorzata Gawęda

Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie ogłosiła konkurs 
literacki, którego celem było uczczenie 100 - lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, kształtowanie poczucia własnej 
tożsamości narodowej oraz właściwych postaw patriotycz-
nych, oddanie hołdu bohaterom oraz wzbudzenie szacun-
ku do lokalnych bohaterów  wydarzeń historycznych, a także 
rozwijanie uzdolnień literackich oraz dbałość o piękno języka 
polskiego. Jak co roku honorowy patronat nad konkursem ob-
jęła Wójt Gminy pani Irena Marcisz.

Konkurs miał charakter otwarty. Był adresowany do dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Wzięło w nim udział 35 autorów nie tylko z terenu naszej 
gminy, ale napłynęły również prace z Krakowa, Wieliczki, Ka-
towic i Nowej Huty; w sumie 45 prac - wierszy i opowiadań. 

Prace oceniała komisja powołana przez organizatora: Mag-
dalena Łuszczyńska – nauczyciel bibliotekarz, Małgorzata Ga-
węda – pracownik GBP i Barbara Pawelczyk – dyrektor GOK.  

Po lekturze prac komisja była pod wrażeniem wnikliwości, 
wiedzy i szczerego przywiązania młodych ludzi do rodzin-
nych stron. Wszystkie prace były piękne, a wybór tych najlep-
szych nie był łatwy. Po długich analizach i konsultacji z polo-
nistką  postanowiono przyznać kilka równoległych nagród i 
wyróżnień. 

W kategorii „dzieci i młodzież” uhonorowano: Weronikę 
Walas, Natalię Knap, Wiktorię Stępień - ( I miejsce), Jakuba Pi-
chetę, Wiktora Sypniewskiego, Karola Gutytera - (II miejsce), 
Michalinę Perz, Julię Stępień, Darię Piersiak -  (III miejsce).

W  kategorii „osoby dorosłe” – panią Annę Piliszewską z 
Wieliczki (I miejsce), panią Katarzynę Wiktorię Polak z Krakowa 
(II miejsce) oraz pana Jarosława Nygę z Łopuszna (III miejsce).

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Myśląc Ojczyzna…”
Bądź dumny! Jesteś Polakiem!

Pozostałym uczestnikom przyznano wyróżnienia. Wszyst-
kich uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. 

Komisja postanowiła również przyznać specjalne podzię-
kowanie dla pani Eleonory Wertki za zaangażowanie i udział 
we wszystkich edycjach konkursów literackich organizowa-
nych przez GBP w Łopusznie.

3 czerwca br. podczas festynu z okazji Dnia Dziecka na 
Ośrodku Sportowo –Wypoczynkowym odbyło się podsumo-
wanie konkursu. Dyrektor biblioteki pani Zuzanna Woś odczy-
tała werdykt jury, zaś wręczenia dyplomów i nagród dokonała 
pani Wójt Irena Marcisz. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zachęcamy 
do dalszej twórczej pracy. Zwycięzcom gratulujemy! 

małgorzata Gawęda

Mężczyzna
Przewija w głowie wspomnień kliszę,
Przywołując łąki usłane makami.
Wraca i widzi tę błogosławioną ciszę, 
Zmieszaną ze łzami, zagłuszoną strzałami.
Wznosi ku chmurom spojrzenie zmęczone,
Wzdychając do czasów, gdy brakowało chleba.
Pamięta towarzyszy twarze przerażone,
Których Bóg dobry zabrał już do nieba.
Żyje ze świadomością przelanej krwi,
Mieszkańców niejednej wioski spalonej.
Śni mu się, jak Niemiec z uśmiechem drwi
Z Polski ranami wielu ludzi okupionej.
Jak przez mgłę odwiedza czasami
Rodzinny dom matki- skąd go zabrali.
Pamięta, jak za stodołą się chowali
Przed nadjeżdżającymi hitlerowcami.
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Czuje wciąż karabin u swego boku,
I dumę, że służbie ojczyźnie sprostał.
Trud walki żołnierskiej po zmroku,
Pomimo czasu ten sam pozostał.
Idąc powoli, myśli siła go niesie,
Tam, gdzie nauczył się kochać.
Kawałek serca pozostawił w lesie,
W którym walczył, by w modlitwie szlochać.
Jest postrzegany jako typ mężczyzny, 
Będącego przez całe życie w żałobie.
Nie przestanie on nigdy kochać ojczyzny,
A gdy umrze, leżeć z nią będzie w grobie.

weronika walas 
ruda zajączkowska

Pejzaż polski
Tyś jest najcudowniejszy, wszechmogący Świątkarz
- pełno jest brzóz na drodze mojej, pełno dębów-
Otom jest niwa wieśnia, podsłoneczna grządka…

Renesansowy Psałterz, święty Jan Paweł II

Kiedy myślę „Ojczyzna”, zamykając oczy,
Furtka domu otwiera się z ciszy skrzypieniem,
Pies przybiega do kolan, przefruwa jaskółka
Której gniazdo jabłonka krzywa chroni cieniem…
Zachmurzyło się niebo – suną sine czółna:
Deszcz – zabębnił i zmywa kurz z sierpniowych kłosów-
W łanie mak się urodzi- jak krwawa latarnia:
Słuchaj ziemi!, gdy w pola nogi cię poniosą.
Idzie kosiarz i kosę przeciąga osełką,
Będzie ścinał zielone łodygi w mozole –
Słuchaj łąki – bo dana przez Boga, więc święta:
Milcząc, podda się ostrzu, choć będzie ją boleć.
Ziemia dźwiga pod darnią pamiątki i blizny;
Czaszki i stóp odciski rozmaitych stanów,
Zardzewiałe bagnety, szabel krwawe klingi,
Echa modlitw piechurów i mężnych ułanów…
To prawdziwa historia, choć kurzem i pyłem
Czas oprószył zdarzenia i szramy rubieży.
Jeśli ucho nadstawisz, wicher wyszeleści
Szczęk oręża, czapraków i zbroi rycerzy…

(fragment) Anna Piliszewska 

Pani Wójt chce jak najlepiej poznać potrzeby wszystkich 
mieszkańców Gminy Łopuszno. Dlatego korzystając z każdej 
okazji, spotyka się z uczniami szkół, nauczycielami, z kobieta-
mi czy najstarszymi mieszkańcami. Tym razem przyszedł czas 
na spotkanie ze szczęśliwymi mamami oraz najmłodszy-
mi mieszkańcami.

W spotkaniu uczestniczyły mamy oraz ich pociechy,  któ-
re urodziły się od października do połowy czerwca.  Tylko w 
tym czasie liczba mieszkańców naszej gminy zwiększyła 
się o niemal 60 osób.  Mamy, które przybyły na spotkanie, 
dzieliły się wrażeniami dotyczącymi wychowania, rodziciel-

Przybywa mieszkańców w Gminie Łopuszno!
Uroczyste spotkanie z najmłodszymi!

stwa, udzielały sobie nawzajem porad oraz zawierały nowe 
znajomości.  Każda z mam była zadowolona, że takie spotka-
nia mają miejsce. Można wtedy zabrać głos na temat  potrzeb 
młodych mam w stosunku do samorządu lokalnego, choć wy-
daje się, że tych jest coraz mniej. W Gminie Łopuszno istnieją  
już po prostu korzystne warunki sprzyjające przyrostowi na-
turalnemu.  Mamy żłobek, w którym dzieci wspaniale się roz-
wijają, oddziały przedszkolne i przedszkole, place zabaw, spo-
tkania integracyjne oraz środowiskowe, wspaniałych opieku-
nów- wychowawców oraz nauczycieli.  
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10 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie 
odbył się kolejny,  XV Gminny Konkurs Recytatorski poezji Ma-
rii Konopnickiej. Recytatorów oceniała Komisja w składzie:   
Elżbieta Barańska- przewodnicząca komisji,  Małgorzata Ga-
węda-członek komisji,Barbara Pawelczyk – członek komisji.

SPOTKANIA Z POEZJĄ MARII KONOPNICKIEJ

Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja... Słucham często 
piosenki Andrzeja Rybińskiego, bo podoba mi się prostota jej 
przekazu. Niezgoda na przemijanie, odmierzanie czasu liści 
kolorami. Optymizm i wiara, że zostanie po mnie ślad. 

W zabieganym świecie pełnym pośpiechu i zmian czasem 
udaje nam się przystanąć. Te przystanki to pierwsza  praca, 
ślub, narodziny dzieci, a potem coraz więcej rocznic. Takim 
przystankiem dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 
w Łopusznie, rocznik 1988 stała się 30. rocznica ukończenia 
szkoły. Postanowiliśmy spotkać się i spojrzeć wstecz.

Dla wielu z moich koleżanek i kolegów był to powrót w kraj 
lat dziecinnych, który opuścili po ukończeniu szkoły. Stąd peł-
ne sentymentu wspomnienia, stąd pełne radości uściski, stąd 
pełne ciekawości przyglądanie się sobie po latach.  

Zjazd absolwentów rozpoczęliśmy od mszy św. Nieprzy-
padkowo. Od wejścia do świątyni moje pokolenie rozpoczy-
nało każdy dzień. Przed lekcjami wchodziliśmy do kościoła, 
aby choć chwilę się pomodlić. Przez nikogo nieprzymusza-
ni. Modliliśmy się o dobrą ocenę z wypracowania, by ominę-
ło nas pytanie z biologii. Takie uczniowskie intencje. Dlatego 
także z Bogiem chcieliśmy mieć to spotkanie po latach. Boża 
Opatrzność to sprawiła, że zjazd zaplanowany na piątek, wy-
padł w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jemu 
więc powierzaliśmy siebie, nasze rodziny, profesorów i tych, 
co odeszli na zawsze, nie doczekawszy naszego jubileuszu.

Szkoła średnia, jak żaden inny etap edukacyjny, wywiera 
największy wpływ na młodego człowieka. To wtedy nawiąza-
ne przyjaźnie okazują się najtrwalsze, to tam zdobyta wiedza 
stanowi fundament tego, co osiągnie się w przyszłości. To tam 
człowiek zapuszcza korzenie, rozpoczyna budowanie własnej 
tożsamości – o czym pięknie w homilii mówił nasz kolega Ma-
rek Jarząbek.   

Po mszy św. w kościele parafialnym absolwenci w towa-
rzystwie profesorów udali się do pałacu, gdzie przywitała nas 
dyrektor Powiatowego zespołu Szkół Pani Teresa Pasow-
ska. Zaprosiła do zwiedzenia siedziby szkoły, opowiedziała 
także o najbliższych planach palcówki w związku z budową 
nowego obiektu. W pałacu rozpoznaliśmy wszystkich obec-
nych na zjeździe absolwentów oraz podziękowaliśmy Profe-
sorom. Naszym wychowawczyniom: Pani Profesor Grażynie 
matuszewskiej, Pani Profesor Teresie Supernat oraz Pani 
Profesor Barbarze Ciepielewskiej, Pani Profesor Józefie 
Ciesielskiej, Panu Profesorowi ryszardowi Jarosińskie-
mu, Panu Profesorowi Feliksowi Pawelcowi, Panu Profe-
sorowi Cezariuszowi najmrodzkiemu. Jesteśmy im bardzo 
wdzięczni, że przyjęli nasze zaproszenie i tak licznie przyby-

Zjazd Absolwentów LO w Łopusznie Rocznik 1988

li na uroczystość. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani 
wójt, irena marcisz wiele mamy do zawdzięczenia nauczy-
cielom. W środowisku wiejskim kilkadziesiąt lat temu odgry-
wali oni dużo bardziej znaczącą rolę niż pedagodzy współ-
cześnie. Byli intelektualną elitą, przekazywali nie tylko wiedzę, 
ale także postawy i wartości. Nie mając konkurencji w posta-
ci wszechobecnych dziś mass mediów, wyznaczali kierunki, 
uczyli zasad współżycia społecznego, dobrego zachowania, 
pokazywali, jak uczestniczyć w kulturze. Dlatego z serca im 
dziękujemy.

Po wizycie w pałacu absolwenci udali się na biesiadę do ho-
telu Markiz. Tam był czas na swobodne rozmowy, wymianę te-
lefonów i zabawę jak za młodych lat. Do białego rana.

agnieszka Palacz

Uczestnicy zjazdu, klasa IV a: Sabina Stępień (z d. Ciszek),  
iwona nowacka (z d. Łuszcz), renata doroszko (z d. Si-
wek), s. iwona Skrzypczyk, Joanna kowalska, Beata Jarząb 
(z d. Szymanek), elżbieta Jarząbek (z d. Cisowska), ewa La-
skowska, zuzanna Stępień (z d. zimna), Joanna Czupryń-
ska (z d. Jaworska), danuta wychowaniec (z d. Picheta), 
ewa dymek (z d. Szustak), anna dróżdż (z d. Szustak);

klasa  IV b: dariusz drążkiewicz, Teresa kurczyńska – 
dobosz, dorota Polichleb (z d. zimna), elżbieta Żmuda 
(z d. Stępnik), małgorzata Gwóźdź (z d. Sobczyk), Jarosław 
rodzim, zbigniew Palacz, mirosław wawrzoła, ks. marek 
Jarząbek, zbigniew kowalczyk, Jacek Szymański, zbi-
gniew wójcik, robert Płaneta, Tomasz Palacz, agnieszka 
Palacz (z d. kozieł).

W konkursie uczestniczyło 27 recytatorów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych. I grupa to klasy I – III szkół podstawo-
wych,  II grupa wiekowa - klasy IV-VII.

A oto laureaci konkursu:
Kategoria I:
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21 kwietnia 2018 roku odbyła się msza święta z okazji 94. 
urodzin najstarszej mieszkanki Sarbic, pani Janiny Ciszek. We  
mszy uczestniczyli najbliżsi Jubilatki, Wójt Gminy Łopuszno 
Pani Irena Marcisz oraz sołtys sołectwa Sarbice Drugie Pani 
Elżbieta Karykowska. Po zakończeniu mszy wszyscy udali się 
do domu Jubilatki, by przekazać jej najlepsze życzenia, pre-
zenty, wspólnie odśpiewać 200 lat oraz skonsumować pyszny 
urodzinowy tort.  

 Gratulujemy Pani Janinie zarówno otaczającej ją wspania-
łej rodziny, jak i dobrego stanu zdrowia oraz życzymy jeszcze 
wielu tak pięknych uroczystości.

Jubileusz 94. urodzin Pani Janiny

W końcu kwietnia odbyło się wyznaczenie granic drogi 
gminnej przy ul. Źródlanej. O pomoc w wyznaczeniu granic 
ulicy wnioskowali sami mieszkańcy. Ulica Źródlana jest ulicą 
ślepą,  samochody pozostawiane na poboczach obok pose-
sji utrudniały przejazd innym użytkownikom ruchu oraz unie-
możliwiały wykonanie manewru zawracania. Kilkakrotnie in-
terweniowała nawet policja. Po wyznaczeniu granic drogi zo-
stały wkopane słupki betonowe. Przeprowadzona interwen-
cja zażegnała nieporozumienia, których powodem była błęd-
na interpretacja granic drogi. 

Wyznaczenie drogi przy ulicy Źródlanej

I miejsce-magdalena młynarska ze Szkoły Podstawowej 
w Lasocinie,
II miejsce-Filip Pniewski ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie,
III miejsce- weronika Biała ze Szkoły Podstawowej w Sar-
bicach.
Kategoria II:
I miejsce- michał rowiński ze Szkoły Podstawowej w Ło-
pusznie,
II miejsce – milena wawrzeńczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Łopusznie,
III miejsce – magdalena Biały ze Szkoły Podstawowej w Ło-
pusznie.

W związku z wyrównanym poziomem prezentacji utworów 
Marii Konopnickiej wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za-
równo w pierwszej  jak i w drugiej  kategorii, otrzymali równo-
rzędne wyróżnienia. 

Nominacje na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski otrzyma-
li laureaci pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach wie-
kowych. Wręczenie nagród miało miejsce 3 czerwca podczas 
obchodów Gminnego Dnia Dziecka na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego.

W Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej, 
które odbyły się 22 maja w Przedborzu, I miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej wywalczyła milena wawrzeńczyk z SP w Ło-
pusznie. Do konkursu przygotowywała uczennicę pani Agniesz-
ka Palacz. Z kolei michał rowiński, również z Łopuszna, pod-
opieczny pani Katarzyny Włodarczyk, otrzymał wyróżnienie.
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Żłobkowy  ogródek
Powitanie wiosny zaowocowało w naszym żłobku pomy-

słem na własny, warzywny ogródek. Przygotowaliśmy teren, 
na którym wspólnie z naszymi pociechami posialiśmy wcze-
sne warzywa. Dzieci z nieukrywaną radością uczestniczyły 
w  pracach, które wykonywały po raz pierwszy. W ogródku 
mogły zasiać swoje ulubione warzywa: marchewkę, rzodkiew-
kę, sałatę, ogórki i wiele innych tradycyjnie wykorzystywa-
nych w kuchni. Widząc ogromne zaangażowanie dzieci i ich 
satysfakcję,  podjęliśmy decyzję, że ogródek stanie się stałym 
elementem otoczenia żłobka. Najmłodsi chętnie doglądali i 
podlewali swoje warzywa i niebawem pojawiły się pierwsze 
zbiory. Owoce naszych wspólnych prac zostały  wykorzystane 
do przyozdobienia samodzielnie wykonanych zdrowych, ko-
lorowych kanapek.

My się w żłobku nie nudzimy!
na niespodzianka, mianowicie możliwość przejażdżki brycz-
ką po żłobkowym placu. Dzieci chętnie korzystały z tej okazji, 
pod opieką mamy Kacperka, zachowując odpowiednie zasa-
dy bezpieczeństwa. To była dla wszystkich wspaniała zabawa 
i niezapomniane przeżycie.

 dzień otwarty
Kolejnym wydarzeniem, które na stałe gości w naszym ka-

lendarzu, jest corocznie organizowany Dzień Otwarty. W tym 
roku odbył się 20 maja. Organizację poprzedziliśmy akcją pro-
mocyjną, przygotowaliśmy kolorowe plakaty informujące o 
zbliżającym się wydarzeniu. Zaproszenie spotkało się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem i odwiedziło nas wiele rodzin. 
Dla przybyłych gości przygotowaliśmy materiały informa-
cyjne, prezentacje oraz udostępniliśmy sale, w których na co 
dzień maluchy spędzają czas,  aby rodzice naocznie zapoznali 
się z panującymi warunkami oraz żłobkowym rozkładem dnia. 
Dla najmłodszych gości zorganizowaliśmy różne gry i zabawy, 
które sprawiły, że czas spędzony w żłobku był dla nich bardzo 
atrakcyjny. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek. 

Nabór do żłobka odbywa się przez cały rok, jednak liczba 
miejsc jest ograniczona.

ogólnopolski dzień koni
Ciekawym wydarzeniem w naszym żłobku stał się Ogólno-

polski Dzień Konia, kolejne święto z kalendarza świąt niety-
powych, które wspólnie obchodziliśmy. Z tej okazji przygo-
towaliśmy wspólnie z rodzicami Kacperka niezwykłą niespo-
dziankę dla naszych podopiecznych. Pan Sobczyk odwiedził 
nasz żłobek, do którego przyjechał pięknym gniadym koniem 
z  bryczką. Nasi milusińscy z zachwytem podziwiali zwierzę, 
które w dzisiejszych czasach jest rzadkością na polskiej wsi. Po 
krótkiej prelekcji na temat koni i ich pielęgnacji, czekała kolej-

 dzień rodziny
W czerwcu obchodzimy Dzień Rodziny. Jak co roku nasze 

maluchy przygotowały prezenty i niespodzianki dla swoich 
rodziców, a także piękny program artystyczny. Jesteśmy dum-
ni z naszych podopiecznych, że tak wspaniale zaprezentowali 
się przed szeroką publicznością, wśród której obecni byli do-
stojni goście: Pani Irena Marcisz - Wójt Gminy Łopuszno, Pan 
Piotr Żołądek - Członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego, Pan 
Zenon Janus - Wicestarosta Kielecki oraz Pan Krzysztof Ku-
mański - Dyrektor SP im. Jana Pawła II w Łopusznie. Dodat-
kową radość dla nas stanowiły słowa uznania dla umiejętno-
ści aktorskich i doskonałego opanowania tekstów  przez na-
szych milusińskich. W programie imprezy znalazło się  także 
wiele innych atrakcji. Po raz pierwszy z tej okazji odbył się kon-
kurs "Mody Rodzinnej", w którym wzięło udział 11 par. Malu-
chy wraz z rodzicami zaprezentowały piękne stroje sporto-
we i galowe. I miejsce zostało przyznane Julkowi i jego tacie,
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II miejsce zajęły Natalka i Zuzia z mamą, III miejsce- Franuś 
z tatą. Wszyscy biorący udział w konkursie zostali obdarowani 
słodkościami. Fundatorami nagród w konkursie byli Pani Irena 
Marcisz i Pan Piotr Żołądek. Na nasze maluchy czekały też pre-
zenty w postaci kolorowych piłek ufundowanych  przez Panią 
Dyrektor. 

Kolejnym punktem programu było wręczenie statuetek 
„Przyjaciel Żłobka” tym,  którzy w szczególny sposób przyczy-
nili się do rozwoju naszej placówki. Całość wydarzenia uatrak-
cyjnił muzycznie tata Julki, który na żywo zaprezentował nam 
największe polskie i zagraniczne przeboje. O słodki poczęstu-
nek zadbali niezastąpieni rodzice, przynosząc przekąski i upie-
czone przez siebie ciasta. Wyczekiwaną przez dzieci atrakcją 
były „dmuchańce” zafundowane również  przez rodziców. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom 
tego fantastycznego wydarzenia: Pani Irenie Marcisz i Panu 
Piotrowi Żołądkowi za nagrody w konkursie „Moda Rodzinna”, 
Panu Zenonowi Janusowi  oraz Panu Krzysztofowi Kumańskie-
mu za słodkie upominki dla naszych najmłodszych,   Pizzerii 
„U Grubego” i Kieleckiej Kuchni Kateringowej. Szczególnie 
dziękujemy naszym niezastąpionym, wspaniałym rodzicom, 
którzy zawsze niezawodnie uczestniczą w organizacji różnych 
imprez. Największe podziękowania i słowa uznania należą się 
jednak naszym podopiecznym, z których jak zawsze jesteśmy 
bardzo dumni. Szczególną radość budzi w nas fakt, że każde 
ich występy artystyczne wywołują zachwyt i wzruszenie pu-
bliczności.

Pysznie, zdrowo i kolorowo!
Zgodnie z kalendarzem Świąt Nietypowych zorganizowa-

liśmy w naszym żłobku  Dzień Czekolady oraz Dzień Soku. 
Z okazji Dnia Czekolady przygotowaliśmy  maluszkom atrak-
cję w postaci czekoladowej fontanny, dzięki uprzejmości fir-
my Foto - Pstryk Fotobudka Kielce. Dzieci ze smakiem zajada-
ły różne smakołyki w pysznej, ciepłej, czekoladowej polewie. 
Dla dzieciaków było to zdecydowanie najsłodsze święto, jakie 
dotychczas obchodziliśmy!

 Z kolei z okazji Dnia Soku  maluchy przygotowywały wy-
śmienite, zdrowe napoje owocowo – warzywne. Mieliśmy tak-
że możliwość poznania wartości zdrowotnych owoców i wa-
rzyw. Dzieci z zaciekawieniem poznawały wygląd, zapach 
i smak serwowanych soków, co sprawiało im wiele radości. 
Uśmiechnięte buzie i kolejka po dolewkę świadczyły o tym, że 
ta inicjatywa przypadła im do gustu. Radość była tym większa, 

że samodzielnie uczestniczyły w obsłudze sokownika, wkła-
dając do niego kawałki owoców i warzyw. Każdy mógł spró-
bować soku z osobiście ułożonych kompozycji smakowych. 

Kolejnym słodkim przysmakiem były  zdrowe, owocowe 
lody, własnoręcznie przygotowane przez dzieci. Wykorzystali-
śmy do tego świeże, wcześniej zamrożone banany i truskawki, 
które następnie dzieci zmiksowały, uzyskując stosowną kon-
systencje. Dzień upłynął w fantastycznej atmosferze radości 
i zadowolenia.  

Próbna ewakuacja
Bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest dla nas za-

wsze wartością najważniejszą. Traktując poważnie różnego 
rodzaje ryzyka, stale podnosimy nasze kwalifikacje związane 
z BHP i udzielaniem pierwszej pomocy. Istotnym aspektem 
przeprowadzanych szkoleń jest także dla nas sprawna i szyb-
ka ewakuacja żłobka. W związku z tym co roku organizujemy, 
zgodnie z wymogami prawa, ćwiczenia próbnej ewakuacji, 
chcąc upewnić się, że w nagłym przypadku wszyscy bezpiecz-
nie i spokojnie opuszczą budynek.  W ćwiczeniach pomagali 
nam strażacy z OSP w Łopusznie oraz Policja reprezentowana 
przez  mł. asp. Tomasza Sobonia z KP w Strawczynie. Cała ak-
cja przebiegła bardzo sprawnie, a nasi najmłodsi wykazali się 
niezwykłą odwagą.

dzień Strażaka
W Dzień Świętego Floriana wybraliśmy się z wizytą do  za-

przyjaźnionych strażaków z OSP w Łopusznie. Dzięki ich 
uprzejmości mogliśmy zobaczyć trzy ogromne samochody
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gaśnicze, wnętrze i wyposażenie strażnicy,  a także przymie-
rzyć bojowe i galowe mundury strażackie. Chętne maluchy 
mogły przymierzyć hełm, wziąć udział w gaszeniu  pożaru, 
czyli, wykorzystując  prawdziwy wąż gaśniczy, podlać trawę w 
sąsiedztwie strażnicy . Jednak największą atrakcję stanowiła 
możliwość włączenia syreny strażackiej. 

Czas upłynął nam nie tylko na beztroskiej zabawie, ponie-
waż podczas zwiedzania dzieci poznały i zapamiętały nume-
ry alarmowe: 112 oraz 998. W podziękowaniu za tak wspaniałe 
przyjęcie oraz z okazji święta naszych ulubionych strażaków 
obdarowaliśmy koszem słodyczy. Dziękujemy za dotychcza-
sową współpracę. Pragniemy także poinformować, że po tej  
niezwykłej wycieczce wszyscy nasi żłobkowicze chcą zostać 
strażakami.

Kościół parafialny w Łopusznie było dobrze wyposażony. Na 
wyposażeniu parafii było około 60 sztuk bielizny kościelnej (ka-
płańskiej, ministranckiej). W posiadaniu parafii było 18 różnego 
rodzaju ksiąg liturgicznych, w tym Pisma Święte Nowego i Sta-
rego Testamentu, kancjonały i śpiewniki. W kościele znajdo-
wało się wiele „innych przedmiotów” służących do sprawowa-
nia różnego rodzaju religijnych obrzędów, nabożeństw i mszy 
świętych. Wśród tych „innych przedmiotów” były ,,krucyfiksy 
ołtarzowe, kilkanaście chorągwi i sztandarów religijnych, stacje 
drogi krzyżowej, różne figury świętych” itp.  W parafii znajdowa-
ło się Archiwum Parafialne, a w nim księgi urodzonych, zaślu-
bin, zmarłych od 1810 r. aż po rok 1947 r. Całe kościelne wypo-
sażenie było utrzymane w dobrym stanie. Podobnie było z za-
krystią, gdzie znajdowały się szafy na „aparaty kościelne”. Prze-
chowywano tam także naczynia liturgiczne w należytym stanie 
oraz klęczniki. 

W tabeli 1 przedstawiono liczbę i rodzaj posiadanych przez 
parafię naczyń liturgicznych. 
tabela nr 1. naczynia liturgiczne w paraFii kOściOła 
rzymskOkatOlickiegO w łOpusznie (Vi 1947r.)

Nazwa przedmiotu Ilość Nazwa przedmiotu Ilość
Kielichy 6 Kociołki do wody święconej 1
Pateny 6 Piscynki ołtarzowe 1
Monstrancje 1 Kadzielnice 1
Puszki 2 Łódki 1
Kustodie 1 Tacki 3
Naczynia do chorych 2 Kropielniczki 1
Hostiarki 1
Ampułki metalowe -
Ampułki szklane 4
Naczynia do olejów 
świętych 3

Naczynia do wody 
chrzcielnej 1

Razem 27 Razem 8
Źródło: AD w K Parafia Łopuszno sygnatura 4/2 Stan gospodarczo 
– majątkowy parafii Łopuszno 24.VI.1947r. s. 3

W kościele tym znajdowały się również zachowane w dobry 
stanie i w wystarczającej liczbie szaty liturgiczne. Ich stan licz-
bowy obrazuje tabela nr 2. 
tabela nr 2. szaty liturgiczne w kOściele paraFialnym w łOpusznie 
(25 Vi 1947)

Nazwa przedmiotu Ilość
Ornaty białe w stanie używalności 4

Ornaty białe zniszczone -
Ornaty czerwone w stanie używalności 4
Ornaty czerwone zniszczone -
Ornaty fioletowe w stanie używalności 2
Ornaty fioletowe zniszczone -
Ornaty zielone w stanie używalności 3
Ornaty zielone w zniszczone -
Ornaty czarne w stanie używalności 4
Ornaty czarne zniszczone -
Kapy białe w stanie używalności 2
Kapy białe zniszczone -
Kapy czerwone w stanie używalności 2
Kapy czerwone zniszczone -
Kapy zielone w stanie używalności 2
Kapy zielone zniszczone -
Kapy fioletowe w stanie używalności 2
Kapy fioletowe zniszczone -
Kapy czarne w stanie używalności 2
Razem 27
Stuły białe na  uroczystość.
Stuły białe na  uroczystość.
Stuły białe zniszczone 3
Stuły fioletowe 1
Tuwalnie 1
Konopea 3
Welony 9
Sukienki na Sanctissim 5
Nakrycie na ołtarze 4
Bursy do chorych 3
Paski białe 4
Paski kolorowe 3
Woreczki na olej święty 4
Pelerynki ministrantów 15
Razem 53
Źródło: AD w K Parafia Łopuszno sygnatura 4/2 stan gospodarczo 
– majątkowy parafii w Łopusznie 25.VI.1947 r. s.4

W kancelarii parafii w Łopusznie znajdowało się kilkanaście 
rodzajów ksiąg kancelaryjnych, jak: Księga Nowożeńców, Kro-
nika Parafialna, Księga Wizytacji Kanonicznych, Księga Bieżącej 
Korespondencji, Księga Tematów Wygłoszonych Kazań, Księga 
Bierzmowanych, Księga I Komunii Świętej, Księga Obcych Kapła-
nów, Księga Cmentarna, Księga Kasowa, Księga Budów i Remon-
tów, Księga Akcydensów, Księga Zapowiedzi, Księga Misji Parafial-
nych, Roczniki Przeglądów Diecezjalnych. W zasobach kancelaryj-
nych były również portrety papieży, biskupów kieleckich, plany 
gruntów plebańskich, akta rejentalne, spisy inwentarza archi-

Życie religijne w Parafii Łopuszańskiej po II wojnie światowej (część II)
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walnego. Jak każda kancelaria tak i ta miała wyposażenie biu-
rowe. Jak zapisał ksiądz dziekan dekanatu piekoszowskiego, w 
skład którego wchodziła parafia w Łopusznie,  najbardziej za-
bytkowym przedmiotem w kościele w Łopusznie był „ornat ró-
żowy jedwabny z 1840 r., w stanie dobrym”. 

Mimo dość ciężkich warunków powojennych ksiądz kanonik 
Aleksander Jankowski, mający dobry kontakt z parafianami, li-
czący się z ich zdaniem, znajdował poparcie finansowe świad-
czone przez ludność na rzecz parafii. Stan finansów przedsta-
wiono w tabeli 3. Dotyczy ona roku finansowego 1946.

tabela nr 3. stan Finansów paraFii łOpusznO za rOk 1946 (24 Vi 1947r.)

Rodzaj świąt w zł Rodzaj świąt w zł 
Tacy z Bożego Narodzenia 4.000 Tacy z ur. Chr. Króla 3.000
Tacy z 6 stycznia 620 Tacy z ur. Św. Stan K. 3.000

Tacy z Zielonych Świątek 2.600 Tacy z 1 – ej niedzieli 
miesiąca 27.100

Tacy z 29 czerwca 3.000 Tributum 27.701
Tacy z Niedzieli Misyjnej 3.500
Razem 13.720 Razem 60.801
(1) złotówka wówczas uległa procesowi inflacyjnemu.
Źródło: AD w K PŁ sygnatura 4/2 Pismo Dziekana Dekanatu Pieko-
szowskiego z dnia 24 VI 1947 r. s. 34

Jak widać z tabeli nr 3 sytuacja materialna parafii w Łopusz-
nie była dobra. Do kasy kościelnej z parafii Łopuszno w 1946 r. 
z wszystkich tytułów wpłynęło około 74 tysięcy złotych. W tabe-
li nr 3 nie podano danych z niedziel drugiej, trzeciej i czwartej, 
kiedy to także zbierano pieniądze na tacę od wiernych. W tabeli 
tej też nie było danych o opłatach za chrzty, śluby, pogrzeby, a 
także msze intencyjne. Parafia była dobrze ekonomicznie kiero-
wana przez księdza Aleksandra Jankowskiego, a przez to i nale-
życie „zadbana”. Wszystkie jej elementy łącznie z ogrzewaniem, 
oświetleniem kościoła, plebanii, wikariatu, organistówki funk-
cjonowały bez przeszkód.  

Na przełomie 1947/1948 w kilku parafiach rzymskokatolic-
kich w dekanacie piekoszowskim księża podjęli akcję organizo-
wania Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. 
W  parafii Łopuszno miejscowy ksiądz proboszcz Aleksander 
Jankowski także podjął taką inicjatywę. Jak pisał komunistycz-
ny starosta kielecki niemal natychmiast „walkę z tym podjęły 
partie polityczne i Urzędy Bezpieczeństwa”. W parafiach tego 
dekanatu zaczęto dość  powszechnie słuchać „Radia BBC” i ra-
dia amerykańskiego - kto oczywiście miał własne radio - mó-
wiących o tych represjach.  

Jednak początkowo działania antykościelne były mało wi-
doczne, księża wraz z parafianami przejmowali sporo inicjaty-
wy w kwestiach religijnych, kultywowaniu polskich tradycji nie-
podległościowo – religijnych. W parafii Łopuszno obchodzono 
od 1926 r. odpust pod wezwaniem „Znalezienia Krzyża Święte-
go”. Odpust ten przypadał 3 maja i wiązał się z polskim świę-
tem narodowym, czyli rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Ksiądz Aleksander Jankowski prosił kurię kielecką o zachowanie 
tego święta, połączonego zresztą „ze Świętem Królowej Koro-
ny Polskiej”. Ksiądz proboszcz święto to chciał przenieść na naj-
bliższą niedzielę, co zresztą zalecała kuria. Jednak jak pisał do 
kurii: „ludzie Święto 3 Maja ze względu na tradycje, a także [i  ze 
względu na to że -RT]  wypada wobec tego dwa dnia święto-
wania” prosili, aby odpust ten pod wezwaniem „Znalezionego 
Krzyża Świętego” utrzymać i obchodzić w dniu 3 Maja „jak daw-
niej było”. W dniu tym ludność parafii - pisał  ksiądz Jankowski

do kurii - „mimo robót polowych nie pracowała w polu i czci-
ła święto 3 Maja i Odpust Znalezienia Krzyża Świętego”. Osta-
tecznie kuria uznała, że „Odpust Znalezienia Krzyża Świętego 
w Parafii Łopuszno jest drugorzędnym” i  poleciła zastosować 
się Księdzu Proboszczowi do 227 Statutu Synodu Diecezjalne-
go Kieleckiego, który ustanowił, że: ”odpust drugorzędny prze-
nosi się na najbliższą niedzielę”. Poproszono też   księdza pro-
boszcza „aby w dniu 3 Maja odnośnie do Mszy Świętej zacho-
wać przepis ustalony w Diecezji Kieleckiej, czyli odprawić msze 
święte według porządku zwykłego, czyli skróconego.”

W 1948 r. niezwykle ważną sprawą było w parafii konsekro-
wanie kościoła w Łopusznie. Po prawie 20 latach mozolnej bu-
dowy, mimo kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wie-
ku, II wojny światowej w latach czterdziestych i nadciągającej 
ery komunistycznej po jej zakończeniu,  ksiądz kanonik Alek-
sander Jankowski osiągnął swój życiowy cel, świątynię łopu-
szańską ukończył. Powstał niezwykle solidny, trwały, monu-
mentalny budynek kościoła na wzgórzu widoczny z oddali 
w  wielu miejscowościach parafii. Kuria kielecka pismem z dnia 
10 kwietnia 1948 r. skierowanym do księdza kanonika Alek-
sandra Jankowskiego wyraziła zgodę na tę wielką i ważną dla 
parafii uroczystość. Wikariusz Generalny Kurii Kieleckiej pisał: 
„Z Woli Jego Eminencji Najdostojniejszego Arcypasterza Księ-
dza Biskupa Ordynariusza w czasie Wizytacji Kanonicznej w 
Łopusznie winna się odbyć i konsekracja Parafialnego Kościo-
ła”. Ksiądz kanonik  wystąpił  do kurii kieleckiej wsparty przez 
parafian, aby „w związku z konsekracją kościoła i łącznie z tym 
obraniem nowego Patrona Świętego Aleksandra, czyli kościół 
jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Święte-
go Aleksandra Męczennika Patrona Parafii, w ołtarzu złożone 
są relikwie Świętych Męczenników Kostusa i Specjosa proszę 
o napisanie mi dekretu na wieczną rzeczy pamiątkę”. Postano-
wienie o nowym patronie zostało przyjęte na zebraniu parafial-
nym odbytym 22 sierpnia 1948 r. w kościele w Łopusznie. W ze-
braniu tym brało udział 95 wybranych parafian. Przedstawiono 
do wyboru jako patronów: świętą Annę, świętego Józefa i świę-
tego Aleksandra Męczennika. W wyniku głosowania 93 para-
fian było za przyjęciem jako patrona parafii i kościoła świętego 
Aleksandra, za świętą Anną była jedna  osoba i za świętym Józe-
fem też jedna osoba. Z tego też powodu ksiądz kanonik „prosił 
uprzejmie Najdostojniejszego Arcypasterza, aby Dzień Święte-
go Aleksandra był obchodzony 12 grudnia, jako Patrona Kościo-
ła i Parafii”. Pod dokumentem tym podpisali się wszyscy obecni 
na zebraniu parafianie łopuszańscy.  

W związku z uroczystościami konsekracji kościoła w Łopusz-
nie z inicjatywy księdza kanonika Aleksandra Jankowskiego 
ustawiono i poświecono uroczyście Trzy  Krzyże na wzgórzu 
koło Łopuszna, „jako upamiętnienie męczeństwa ludzi i pamię-
ci zbrodni hitlerowskich, które się odbyły w okolicy Łopuszna. 
Trzy Krzyże wyrażają Golgotę” pisał ksiądz proboszcz do Kurii 
Kieleckiej.

Uroczystości konsekracji kościoła zostały poprzedzone Mi-
sjami Świętymi. Odbyły się one od 4 do 12 września 1948 
roku. Misje te prowadzili ojcowie redemptoryści z Wrocławia. 
W związku z tym ksiądz kanonik prosił kurię o udzielenie wła-
dzy rozgrzeszania dla wszystkich spowiedników na czas trwa-
nia Misji, a dla miejscowych księży [w Łopusznie – RT] jeszcze 
na dwa tygodnie po Misjach. Jak to było przyjęte podczas Mi-
sji ksiądz proboszcz otrzymał  od kurii „dyspensę od zapowie-
dzi, gdyby przyszło do ślubu dzikich małżeństw”. Władze kurial-



Wieści Łopuszna34

KUltURa i ośWiata 

ne udzieliły uprawnienia misjonarzom do poświęcenia Krzy-
ża Misyjnego. Wikariusz generalny niemal natychmiast udzielił 
wszystkich potrzebnych zezwoleń, aby Misje Święte mogły się 
odbyć w terminie w parafii łopuszańskiej.  

Wkrótce po zakończeniu Misji Świętych,  które ,,podniosły” 
poziom  życia religijnego w parafii, bo uczestniczyła w nich cała 
społeczność, nastąpiła konsekracja kościoła. 14 września 1948 
r. ksiądz biskup Franciszek Sonik, sufragan kielecki „konsekro-
wał w Łopusznie Kościół Parafialny i Wielki Ołtarz, w którym zo-
stały włożone relikwie Świętych Męczenników Kastusa i Specjo-
za Pod Wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża i Świętego 
Aleksandra Męczennika Patrona Parafii”.

Już wcześniej, bo w trakcie budowy świątyni, poświęce-
nia fundamentów i kamienia węgielnego dokonał w 1927 r. 
ksiądz biskup Augustyn Łosiński, ordynariusz kielecki. Nato-
miast w roku 1933 ten sam biskup  dokonał także konsekracji 
murów kościelnych. Jak zapisał ksiądz biskup Franciszek Sonik: 
,,poprzednią świątynię zniszczyły wojska rosyjskie i austriac-
kie podczas walk nad rzeką Nidą.” Ksiądz biskup Franciszek 
Sonik zapisał także: „po takim strasznym zniszczeniu pomimo 
wielkich strat, jakie poniosła miejscowa ludność dzięki wielkiej 
ofiarności parafian i pomocy ich nie tylko pieniężnej ale i szar-
warkowej i wyjątkowej zapobiegliwości miejscowego plebana 
(tak w tekście – RT) Księdza Aleksandra Jankowskiego Kanoni-
ka Honorowego Kapituły Kieleckiego wspaniała ta świątynia, 
której budowę rozpoczęto w 1926 roku a w 1947 roku zosta-
ła całkowicie wykończona”. Jak zaznaczył ksiądz biskup Franci-
szek Sonik „dzięki Opatrzności Bożej w czasie powtórnej woj-
ny wszechświatowej (1939 – 1945) dzieło to ocalało”. kościół  
parafialny  w Łopusznie  został ostatecznie konsekrowany. 
odtąd  spełniał wszystkie wymogi, które powinna posia-
dać świątynia katolicka.

Kościół w Łopusznie został zaprojektowany przez inżynie-
ra Władysława Borowieckiego z Kielc. Natomiast wnętrza, oł-
tarze, ambonę, chrzcielnicę i stacje Męki Pańskiej zaprojekto-
wał i wykonał artysta rzeźbiarz Wojciech Durek. W czasie bu-
dowy świątyni roboty przy kościele prowadził L. Grimm. Nato-
miast prace malarskie wewnątrz kościoła wykonał artysta – ma-
larz Adam Mikosz. Zgodnie z prośbą księdza kanonika Aleksan-
dra Jankowskiego Kuria Biskupia w Kielcach wystawiła 20 lipca 
1950 roku „Dokument Konsekracji Kościoła”. Podpisany on zo-
stał przez Księdza Biskupa Sufragana Kieleckiego Franciszka So-
nika. W dokumencie tym zapisano ca następuje:

dokUmenT 
KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 

Z polecenia  Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza 
Diecezji Kieleckiej dr Czesława Kaczmarka – My Biskup Sufra-
gan Diecezji Kieleckiej mgr Franciszek Sonik, Biskup Tytularny 
Margeński, dokonaliśmy na prośbę Księdza Kanonika Aleksan-
dra Jankowskiego, Proboszcza w Łopusznie, za którego troską 
i ofiarną pracą powstał nowy Kościół Parafialny, uroczystej k o n 
s e k r a c j i według przepisów zawartych w Pontyfikale Rzym-
skim nowo – wybudowanego Kościoła Parafialnego w Łopusz-
nie w powiecie kieleckim, Dekanacie Piekoszowskim. Akt Kon-
sekracji odbył się dnia 14 września 1948 roku w uroczystości 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Zgodnie z przepisami prawa 
w Akcie Konsekracji ustaliliśmy i nadaliśmy prawnie wybrany na 
wieczne czasy tytuł Kościoła i Wezwanie Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Świętego Aleksandra Męczennika. W ołtarzu głów-
nym umieściliśmy Relikwie Świętych Męczenników Kastusa 
i Specjoza. Świadkami niniejszego Aktu Konsekracji byli nastę-
pujący księża: Ksiądz Kanonik  Tadeusz Kozłowski Dziekan z Pie-
koszowa, Ksiądz Aleksander Jachimowski Proboszcz ze Straw-
czyna, Ksiądz Wacław Zając Proboszcz z Grzymałkowa, Ksiądz 
Franciszek Postułka Proboszcza z Krasocina, Ksiądz Szczepan 
Domagała Proboszcz z Chełmiec, Ksiądz Wincenty Sokoła Pro-
boszcz ze Mniowa i Ksiądz Zacheusz Smolarczyk Proboszcz 
z Mnina. Rocznica Konsekracji Kościoła w Łopusznie będzie ob-
chodzona corocznie w dniu 10 lipca, który to dzień zarządze-
niem Stolicy Świętej jest ustanowiony dla wszystkich kościołów 
w Diecezji Kieleckiej. 

Kielce, dnia 20 lipca 1950 roku
Pieczęć okrągła 

Podpis Biskupa Franciszka Sonika
Podpis Kanclerza Kurii

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Kielcach Parafia Łopuszno sygn.   4/2  
Dokument Konsekracji Kościoła  w Łopusznie  z dnia 14 IX 1948 s. 1 ”.

W ten oto sposób w trudnych czasach,  u zarania epoki stali-
nowskiej parafialny kościół rzymskokatolicki w Łopusznie mógł 
w pełni wypełniać swoją funkcję. Niewątpliwym bohaterem 
budowy świątyni był ksiądz kanonik Aleksander Jankowski. 
Wsparty przez ogół parafian zdołał wbrew wielkim przeciwno-
ściom wznieść wspaniałą świątynię,  która należy do piękniej-
szych w diecezji kieleckiej, a swoją poważną i monumentalną 
bryłą znakomicie wpisuje się w krajobraz Dobrzeszowskiego 
Pasma Gór Świętokrzyskich. 

romuald  Turkowski  
Uniwersytet warszawski

22 maja 2018 r. społeczność SP im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie obchodziła Dzień Patrona, Jana Pawła II.

Obchody rozpoczęły się przemarszem uczniów i nauczy-
cieli z budynku szkoły do kościoła w asyście pocztów sztanda-
rowych SP i ZSP. Tam została odprawiona uroczysta msza św.  

Ważnym momentem  uroczystości był montaż słowno-mu-
zyczny po nabożeństwie przedstawiony przez młodzież gim-

O tym, jak Lolek został papieżem

Obchody Dnia Patrona w SP im. Jana Pawła II w Łopusznie
nazjalną oraz uczniów kl.3c i 4c. Program artystyczny o życiu 
papieża pt. O tym, jak Lolek został papieżem  przygotowały:  
Marzena. Satalecka, Wiesława Król, Bogusława Sypniewska, 
Jarosław Gołuch i Joanna. Nyga-Miśta. Całość była przekazem 
skłaniającym do refleksji nad wartościami, które papież uwa-
żał za fundamentalne w życiu człowieka; drugi człowiek, oj-
czyzna, miłość i głęboka wiara.

wiesława król
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Osiemnastego czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie, filia w Grabownicy odbył się piknik rodzinny 
pod hasłem „ Mama, Tata i Ja”. Mimo deszczowej aury, atmos-
fera była bardzo pogodna i gorąca. Wraz z panią Ireną Marcisz 
- Wójtem Gminy Łopuszno, Panem Krzysztofem Kumańskim - 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, 
Panią Zdzisławą Zimną -  Przewodniczącą Rady Gminy w  Ło-
pusznie, Panią Teresą Mazur - Wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej im Jana Pawła II w Łopusznie, panią Elżbietą Jarząbek – soł-
tysem z Grabownicy oraz całą społecznością szkolną świętowa-
liśmy dzień rodziny. Były występy artystyczne, popisy wokalne 
małych i dorosłych, dużo śmiechu, radości i wrzawy. Dzieci mia-
ły możliwość korzystania z dodatkowych atrakcji: malowania 
twarzy, robienia wymyślnych fryzur i makijaży. 

Druga część pikniku została poświęcona integracji mię-
dzyszkolnej. Już 20 czerwca przybyli do naszej szkoły ucznio-
wie wraz z panią kierownik Małgorzatą Najmrodzką oraz na-
uczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach. Tym razem po-
goda nie sprawiła nam zawodu. Pod bezchmurnym niebem 
dzieci korzystały z placu zabaw, dmuchanych zjeżdżalni, bie-
siadowały przy ognisku, wspólnie się bawiły i zawierały nie-
śmiałe przyjaźnie.

Bawią się znakomicie dzieci i rodzice!

Pożegnaliśmy rok szkolny w atmosferze pikników i dobrej 
zabawy. Było to możliwe nie tylko dzięki zaangażowaniu ca-
łej społeczności szkolnej, ale przede wszystkim dzięki sponso-
rom. To radni, sołtysi, rodzice i lokalni przedsiębiorcy zadbali, 
by na stołach pojawiły się domowe wypieki, kawa i herbata. 
Można było się posilić żurkiem, bigosem oraz kiełbaską. Za co 
z całego serca dziękujemy.

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego działającego 
w Szkole Podstawowej w Łopusznie w marcu i kwietniu zre-
alizowali temat ,,Szkoła w Wielkiej Brytanii”. W związku z tym 
do klas 4 – 6 został zaproszony uczeń klasy siódmej Bartło-
miej mogielski, który kilka lat mieszkał i uczęszczał do szkoły 
w Wielkiej Brytanii. Bartłomiej opowiedział nam,  jak wyglą-
da publiczne szkolnictwo w Wielkiej Brytanii z perspektywy 
polskiego ucznia oraz jakie są różnice między polskim a bry-
tyjskim systemem edukacyjnym. Oto kilka ważnych informacji 
w formie pytań i odpowiedzi:

o której godzinie rozpoczynają i kończą się lekcje 
w wielkiej Brytanii?
Lekcje zaczynają się o 09.00, a kończą się o 15.30.

 ile jest osób w klasie?
Około 30.

ile trwa jedna godzina lekcyjna?
Każda lekcja trwa 60 minut.

Jak długie są przerwy?
Po 15 minut, długa przerwa na lunch trwa od 30 do 40 minut.

Jakie jedzenie oferują brytyjskie stołówki szkolne?
Jest większy wybór, to uczeń wybiera z menu na dany dzień 
posiłek, który chce zjeść.

Czy są sklepiki szkolne?
Nie ma typowych sklepików jak w Polsce. W niektórych szko-
łach są kafeterie, gdzie można kupić coś do jedzenia i picia.

 Jakich języków obcych uczą się Brytyjczycy w szkole?
Najpopularniejsze języki obce to: francuski, hiszpański i niemiecki.

 Czy nauczyciele zadają dużo prac domowych?
Zazwyczaj raz w tygodniu. Uczniowie nie noszą ciężkich ple-
caków z książkami i zeszytami, większość zostawiają w szkole.

Czy podręczniki są darmowe jak u nas w Polsce?

Szkoła w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii wszyst-
kie pomoce dydaktyczne 
: książki, zeszyty, przybo-
ry szkolne są zapewniane 
przez szkołę bezpłatnie. 
Rodzice muszą kupić tylko 
plecak.

 Czy mundurki szkolne 
są obowiązkowe?
Tak, są obowiązkowe. Zwy-
kle jest to ciemna spódni-
ca lub spodnie, biała koszu-
la, sweter lub bluza z logo 
szkoły. Wygląd  mundurka 
szkolnego zależy od trady-
cji, poziomu i rodzaju szko-
ły.

 Czy dziewczyny mogą nosić makijaż do szkoły?
W szkole zabrania się surowo noszenia biżuterii, makijażu, ta-
tuaży i farbowania włosów.

kiedy zaczyna się rok szkolny?
Podobnie jak w Polsce we wrześniu.

kiedy zaczynają się wakacje?
W zależności od statutu i  rodzaju szkoły wakacje zaczynają się 
w połowie lipca.

ile wolnego mają brytyjscy uczniowie w ciągu roku?
Wygląda to zupełnie inaczej. Każdy rok szkolny podzielony 
jest na sześć okresów i po każdym z nich są krótkie ferie, zwy-
kle jedno- lub  dwutygodniowe.

dziękujemy za rozmowę. 
agnieszka nalepa, Bożena komisarczyk
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Kiedy rano przyszedłem do szkoły, nasza nauczycielka po-
wiedziała, że pójdziemy do pasieki pana Marka Kowalczyka. 
Pasieka znajduje się na ulicy Górny Bór. 

Kiedy ruszyliśmy, było bardzo słonecznie. Pan Marek powi-
tał nas i powiedział nam, co to jest podkurzacz. To urządzenie, 
do którego wkłada się spróchniałe palące drewno. Pan wło-
żył drewno jesionu. Kiedy nacisnął specjalną pompkę, dym 
wyleciał z otworu podkurzacza. Powiedział, że pszczoły boją 
się dymu i nie mają siły nas użądlić. Pan Marek pokazał nam, 
jak oderwać odsklepiaczem plastry od samego miodu. Po-
tem włożył plastry z miodem do maszyny zwanej „miodarką”. 
Następnie odkręcił specjalny kranik w miodarce i przecedził 
miód. Dał nam spróbować miodu z waflem. To było przepysz-
ne! Potem rozdał nam upominki. Tym upominkiem był sło-
iczek miodu i  świeczka woskowa w kształcie aniołka.

Piotr Stachura 
klasa iii a Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie

Wycieczka do pasieki, czyli o tym samym z perspektywy ucznia

Lekcja miodobrania
Co to jest miód? Jak powstaje? Na te i inne pytania odpo-

wiadałem uczniom klasy III a SP im. Jana Pawła II w Łopusznie, 
którzy wraz z wychowawczynią, panią Wandą Nowak odwie-
dzili moją pasiekę. 

Miód jest naturalną słodką substancją wytworzoną przez 
pszczoły miodne  z nektaru kwiatów - to miód nektarowy - 
lub soku, który pszczoły pozyskują przy współudziale innych 
owadów, wysysających soki z żywych części roślin – to miód 
spadziowy. Poza wymienionymi miodami rozróżniamy jesz-
cze miody mieszane nektarowo-spadziowe. 

Jak każdy żywy organizm, rośliny dążą do rozmnażania.  
Wspaniałymi kolorami, zapachem i wydzielanym nektarem 
przyciągają pszczoły, które je zapylają. To najważniejsza rola 
pszczół w ekosystemie, o której często zapominamy. Powsta-
wanie miodu zaczyna się w momencie, gdy pszczoła zwia-
dowczyni odnajdzie i zlokalizuje pożytek, czyli rośliny mio-
dodajnie będące źródłem nektaru lub spadź. Po powrocie do 
ula zaczyna wykonywać na plastrze taniec, którym informuje 
pozostałe pszczoły zbieraczki o kierunku, ilości i jakości po-
żytku. Pszczoły zbieraczki pobierają nektar do specjalnego 
zbiorniczka zwanego wolem miodowym i po powrocie do ula 
przekazują go swoim siostrom – pszczołom robotnicom. Przy 
tej czynności nektar zostaje wzbogacony cennymi enzymami 
pszczół. 

Gdy dzieci dowiedziały się już, jak powstał miód, rozpoczę-
liśmy miodobranie.

Miodobranie, czyli wydobywanie miodu z plastrów, prze-
prowadza się najczęściej przez odsklepianie, a następnie od-
wirowanie miodu w miodarkach. Samo miodobranie  zaczę-
liśmy od rozpalenia  podkurzu,  co było już wielką frajdą  dla 
dzieciaków, a następnie  zaprezentowaniu przyrządów nie-
zbędnych podczas miodobrania tj. transportówki,  wózka 
pasiecznego, sit do cedzenia miodu, miodarki i wielu innych 

przyrządów.  Po podebraniu z ula ramek, czyli plastrów z mio-
dem,  dzieci mogły samodzielnie odsklepić plaster z miodem, 
a następnie  samodzielnie wirować miód w miodarce poprzez 
kręcenie korbą, a nie przy użyciu napędu elektrycznego. Pod-
czas cedzenia miodu dzieci  zaobserwowały na sicie  powsta-
jący stożek,  co zawsze świadczy o tym, że podbierany miód 
jest dojrzały. Podczas odsklepiania plastrów z miodem  mali 
pomocnicy próbowali  miodu z woskiem tzw. odsklepin, któ-
re  po wzięciu do ust należy długo żuć,  po czym sam wosk się 
wypluwa. Takie żucie korzystnie wpływa na dziąsła oraz na za-
toki, a samo wchłanianie miodu do układu trawiennego roz-
poczyna się w jamie ustnej. 

Przypominałem uczniom o tym, jak wielką rolę odgrywają 
pszczoły przy zapylaniu roślin. Może o tym świadczyć fakt, że 
na zebranie 1 kg miodu odwiedzają prawie 8 500 000 kwiatów 
akacji  lub 20 milionów kwiatów koniczyny białej. Zwracałem 
uwagę dzieci na masowe pozbywanie się drzew  miododaj-
nych a zastępowanie ich iglakami. W czasie wizyty było dużo 
pytań dotyczących  pszczelarstwa  i pszczół, na które z przy-
jemnością odpowiadałem.

marek kowalczyk
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 12 maja 2018r. już po raz drugi odbył się Dzień Otwartych 
Drzwi w oddziałach przedszkolnych działających w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. W sobotni pora-
nek tłumnie zawitali do nas rodzice i dzieci już uczące się w 
przedszkolu i te, które przedszkolakami staną się od nowego 
roku szkolnego. 

Wszystkich przybyłych powitał Pan Dyrektor Krzysztof Ku-
mański, który przedstawił ofertę edukacyjną naszego przed-
szkola i zaprosił do obejrzenia części artystycznej przygoto-
wanej przez grupy przedszkolne. Na początku, w pięknych 
ludowych strojach, wystąpiły dwie najmłodsze grupy „Kra-
snoludki” i „Muchomorki” i zaprezentowały ludowy taniec do 
utworu „Moja Maryneczka”.  Potem przyszła kolej na główny 
punkt programu – przedstawienie pt. ”Kopciuszek” w wyko-
naniu rodziców i dzieci z grup „Kasztaniaki”, „Smerfy” i „Mądre 
Sówki”. Spektakl został dodatkowo wzbogacony utworami ta-
necznymi i muzycznymi nawiązującymi do treści sztuki. Pięk-
ne kostiumy, scenografia, układy choreograficzne oraz gra ak-
torska zrobiły olbrzymie wrażenie na  oglądających spektakl. 
Innowacyjność przedstawienia polegała przede wszystkim 
na jego musicalowym charakterze, zaangażowaniu niemal-
że wszystkich przedszkolaków do jego przygotowania oraz 
wspaniałym zintegrowaniu świata dorosłych i dzieci. Rodzi-
ce i dzieci wystąpili w przepięknych strojach własnoręcznie 
przez siebie przygotowanych. Włożyli olbrzymi trud w naukę 
ról oraz poświęcili swój wolny czas, aby przybywać na coty-
godniowe próby. Przedstawienie zrobiło również duże wraże-
nie na Przewodniczącej Komisji Oświaty Pani Danucie Łukasik, 
która pogratulowała aktorom cudownego występu.

Dzień Otwartych Drzwi w oddziałach przedszkolnych 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

Po spektaklu rodzice mieli możliwość porozmawiania z na-
uczycielami, obejrzenia sal przedszkolnych, a dzieci miały czas 
na zabawę. Wszyscy goście oglądali prezentacje multime-
dialne z działań edukacyjnych podejmowanych przez każdą 
z grup przedszkolnych. Poszczególne grupy zaprezentowa-
ły zabawy, do kilku z nich udało się włączyć rodziców, którzy 
choć przez chwilę mogli wrócić wspomnieniami do czasów 
dzieciństwa. Dodatkowo na gości czekał słodki poczęstunek, 
a każde dziecko otrzymało drobny upominek oraz mogło zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce Strażaka Sama. 

marta machnik

Mowa o laureatach i finalistach wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych, którzy są dumą Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie. Prezentują szeroką wiedzę z za-
kresu wielu przedmiotów. Są ambitni i pracowici. Rozwijają 
swoje zainteresowania. Przy tym wszędzie ich pełno. Aktyw-
nie uczestniczą w życiu szkoły i lokalnego środowiska. Ich na-
uczyciele wiedzą, że uczą i wychowują przyszłych liderów, in-
telektualną elitę, ale także dobrych, wrażliwych ludzi.

Oto oni:
aleksandra dudzińska z klasy VI b, która uzyskała tytuł 

laureatki I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla 
szkół podstawowych, wyprzedzając wielu starszych od sie-
bie kolegów z klas siódmych. Do konkursu przygotowywała 
ją polonistka, pani Agnieszka Palacz. W tym samym konkursie 
aleksandra Bienias z klasy VII a, uczennica pani Beaty Iwa-
nek,  uzyskała tytuł finalistki. 

Bartłomiej mogielski to triumfator V Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Angielskiego. Do konkursu przygotowywał 
się pod okiem anglistki, pani Katarzyny Korskiej.

Mamy się kim chwalić!

W klasach gimnazjalnych największy sukces odniósł kac-
per Pęczkiewicz z klasy IIC, który został podwójnym laure-
atem: XV Wojewódzkiego Konkursu z Historii oraz XV Woje-
wódzkiego Konkursu Z Geografii. To także sukces jego opie-
kunów: pana Marka Zimnego i pana Krzysztofa Zimnego. 



Wieści Łopuszna38

KUltURa i ośWiata 

Vii  woJewÓdzki  konkUrS  ” kaTYŃ - PamiĘTaJmY!”
Tegoroczna, VII edycja konkursu zorganizowana przez Pu-

bliczną  Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie przyciągnęła uczniów z 10 szkół województwa 
świętokrzyskiego. Celem konkursu było zdobywanie  i popu-
laryzowanie wiedzy historycznej o II wojnie światowej, posze-
rzenie wiedzy i wrażliwości uczniów na temat losów żołnierzy 
polskich i  ich rodzin pod okupacją sowiecką poprzez wykona-
nie pracy plastycznej lub  formy przestrzennej zgodnej z ha-
słem konkursu:

„Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie…”
W kategorii  plakat laureatkami zostały, zdobywając: 

ii miejsce – weronika Żmijewska kl. III A,
iii miejsce- dominika wawrzoła kl. IIC. 

Prace dziewcząt powstały pod kierunkiem pani Bogumiły 
Kamińskiej.

PowiaTowY konkUrS FoToFraFiCznY
„DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI – POMNIKI PAMIĘCI W JED-

NOŚCI Z PRZYRODĄ”
Starostwo Powiatowe w Kielcach z okazji 100. rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodległości zorganizowało konkurs 
fotograficzny    „Droga do niepodległości – pomniki pamię-
ci w jedności z przyrodą”. Na konkurs ten. wpłynęło 65 zdjęć 
z 11 placówek oświatowych. 

Celem konkursu było uczczenie pamięci uczestników po-
wstań i przypomnienie mieszkańcom powiatu miejsc pamięci 
narodowej. Zadaniem uczestników konkursu było odnalezie-
nie i upamiętnienie takich miejsc, które często są zapomniane, 
zaniedbane, ale zawsze wtopione w piękny krajobraz przy-
rodniczy powiatu kieleckiego. 

wśród laureatów znalazła się uczennica z II klasy nasze-
go gimnazjum Katarzyna Soboń, zdobywając II miejsce. Kasia 
– jej nauczycielką jest pani Iwona Rydz -  wykonała zdjęcie po-

Kolejne sukcesy plastyczne gimnazjalistów z Łopuszna

katarzyna sObOń ze swOJą 
pracą

kOnkurs pOwiatOwy

laureatki kOnkursu wOJewódzkiegO

mnika zbiorowej mogiły 43 żołnierzy powstania styczniowe-
go walczących pod dowództwem Mariana Langiewicza, pole-
głych  26 lutego 1863 r. w bitwie w okolicach Ewelinowa, 

Gratulujemy młodym artystom i czekamy na kolejne sukcesy!
Bogumiła kamińska

Kacper został również laureatem Diecezjalnego Konkursu Bi-
blijnego, a jego koleżanka aleksandra Pięta z klasy IIA  fina-
listką tego konkursu. Uczniów przygotowywała katechetka, 
pani Jolanta Szczerek. 

Z kolei pani Anna Serafin jest dumna z uczennicy klasy IIIA, 
małgorzaty resiak, która uzyskała tytuł laureatki XV Woje-
wódzkiego Konkursu z Chemii. W konkursie chemicznym bar-
dzo dobrze zaprezentowały się jeszcze dwie jej uczennice: 

martyna Trela i wiktoria mędrecka, obie z klasy III C, które 
zostały finalistkami.

martyna Trela uzyskała także tytuł finalistki XV Wojewódz-
kiego Konkursu z Matematyki. Do konkursu uczyła się pod 
kierunkiem pani Moniki Obierzyńskiej. Natomiast daria Pier-
siak z klasy IIIC, uczennica pana Marka Zimnego, została fina-
listką XV Konkursu Historycznego.

Laureatom, ich Rodzicom i Nauczycielom gratulujemy!
a.p.

Od 14 do 24 maja 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole 
już po raz X Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia.  W tym roku 
pod hasłem: TWOJE ŻYCIE – TWÓJ WYBÓR. W przedsięwzięcie 
to włączyła się cała społeczność szkolna. Tydzień profilaktyki 
i promocji zdrowia rozpoczęła akcja plakatowa z zakresu pro-

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GNIEŹDZISKACH TWOJE ŻYCIE – TWÓJ WYBÓR

filaktyki i promocji zdrowia, a każdy dzień Tygodnia obfitował 
w wiele atrakcji.

W poniedziałek gościliśmy uczniów z Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Łopusznie, wśród których jest wielu absolwentów 
naszej szkoły. Zaprezentowali oni naszej młodzieży tajniki  
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zawodu barmana i fryzjera. Prezentacja zawodów spotkała się 
z ogromnym zainteresowaniem. U przedszkolaków obcho-
dzono Dzień książki do poduszki,  a każdy z nich chwalił się swo-
ją ulubioną książeczką.

We wtorek  gimnazjaliści przygotowali pokaz zatytułowany 
Mój przyszły zawód. Szkolne Koło LOP zaprosiło na degustację 
owocowych koktajli, natomiast w przedszkolu obchodzono 
Dzień owocowo- warzywny.

W środę gościliśmy pracowników Biblioteki Pedagogicz-
nej w Kielcach, którzy przeprowadzili zajęcia biblioteczne dla 
uczniów kl. I- III SP. Młodzież gimnazjalna kl. III uczestniczyła 
w warsztatach profilaktycznych – Jak mówić NIE narkotykom, 
papierosom i alkoholowi?. Klasa VII przygotowała degustację 
zdrowych smakołyków - Marchewkowe słodkości.

W czwartek w oddziałach przedszkolnych obchodzony był 
Dzień czyścioszka i w związku z tym gościła u nich i u ucz. klas I- 
III pielęgniarka szkolna – p. Zdzisława Zimna z pogadanką: Jak 
żyć zdrowo i aktywnie. Uczniowie kl. V uczestniczyli w warszta-
tach profilaktycznych:  Radzenie sobie z konfliktami, ucz. kl. VI 
i  VII w warsztatach: Smartfon jak narkotyk, natomiast kl. II gim-
nazjum rozwijała postawę asertywną podczas zajęć: Jak od-
mawiać, gdy ktoś zachęca mnie do picia, palenia czy brania nar-
kotyków. Opiekunowie świetlicy szkolnej zorganizowali kier-
masz  Pyszne, zdrowe i kolorowe kanapeczki.

Piątek był wyjątkowym dniem, ponieważ gościliśmy wów-
czas naszego absolwenta – Michała Szymczyka – pasjona-
ta górskich wypraw, ratownika wodnego, który pokazał nam 
piękno gór widziane swoimi oczyma, zaprezentował również 
profesjonalne akcesoria i sprzęt do wspinaczki górskiej. Przy-
bliżył nam zasady bezpiecznego wypoczynku w górach i nad 
wodą oraz zaprezentował pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Spotkanie to spotkało się z ogromnym 
uznaniem całej społeczności szkolnej. 

Tegoroczne obchody Tygodnia Profilaktyki i promocji zdro-
wia trwały nieco dłużej niż w ubiegłych latach, dlatego też 
w kolejny poniedziałek chętni uczniowie naszej szkoły wzię-
li udział w pokazie fryzur, natomiast przedszkolaki doskonali-

ły sprawności logopedyczne podczas zajęć - Gimnastyka buzi 
i języka.

We wtorek 21 maja uczniowie najstarszych klas naszej szko-
ły uczestniczyli w wyjeździe do Sądu Rejonowego we Włosz-
czowie na rozprawę sądową z udziałem młodzieży szkolnej, 
zwiedzanie sądu oraz wywiady z pracownikami tej instytucji. 
Żywa lekcja praworządności spotkała się z ogromnym uzna-
niem młodzieży.

Inicjatywą, która zamykała tegoroczne X obchody Tygodnia 
profilaktyki i promocji zdrowia, był udział w Rowerowym Rajdzie 
Gwiaździstym. Tradycyjnie ogłoszone zostały różnorodne kon-
kursy profilaktyczne, w które zaangażowało się wielu uczniów 
i nauczycieli.

Tegoroczne obchody Tygodnia profilaktyki i promocji 
zdrowia wspierała: Gminna komisja rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Łopusznie, Wojewódzka Bibliote-
ka Pedagogiczna w kielcach oraz Centrum wypoczynko-
wo – rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku.

koordynatorzy: dorota Bała – dudek,  
anna Leśniak, Grażyna Palacz

Do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieź-
dziskach na zaproszenie dzieci przybyli mili goście – Rodzice, 
dla których dzieci przygotowały z serca płynące życzenia oraz 
przedstawienia z okazji wielkich uroczystości z okazji Dnia 
Mamy i Taty. Akademie odbyły się w dwóch turach: 25 maja 
swoich Rodziców gościły przedszkolaki, a 30 maja klasy I – III. 
Wójt Gminy Łopuszno pani Irena Marcisz i dyrektor Małgorza-
ta Trela powitały zebranych gości i złożyły im serdeczne ży-
czenia. Odświętnie ubrane dzieci wyrażały miłość i wdzięcz-
ność swoim drogim Rodzicom. Całość uroczystości przeplata-
na była piosenkami, tańcami i grą aktorską dzieci.. Publiczność 
była zachwycona popisami dzieci, na twarzach zebranych ma-
tek i ojców malowało się wzruszenie, ale także duma ze swo-
ich zdolnych pociech. Po wspaniałych występach wszyscy 
uczniowie wręczyli Rodzicom upominki z okazji ich święta. 

Uroczystość przebiegała w miłej, radosnej atmosferze, 
dzięki czemu wspaniała zabawa i niecodzienna uroczystość 

Dzień Mamy i Taty w Gnieździskach

zostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników. Nad ca-
łością części artystycznej czuwały wychowawczynie kl. I – III.

KUltURa i ośWiata 
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Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rze-
czami.

Jeremias Gotthelf
Festyn pod hasłem „Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom”, 

którego głównym organizatorem jest od lat Szkoła Podsta-
wowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, wpisuje się 
w  ramy działań ukierunkowanych przede wszystkim na rzecz 
integracji rodziny. Nie od dziś wiadomo, że wszystko zaczy-
na się właśnie w rodzinie. Kierując się tą dewizą 17 czerwca w 
Gnieździskach w godzinach 1530 – 1900 po raz kolejny odbył 
się jubileuszowy, niepowtarzalny, bo już 20. festyn, którego 
najważniejszymi odbiorcami byli jak zwykle rodzice, ich dzieci 
oraz każdy, kto tylko miał ochotę na świetną zabawę i wypoczy-
nek na świeżym powietrzu. Pogoda dopisała i z pewnością była 
sprzymierzeńcem fantastycznej, rodzinnej, niesamowitej zaba-
wy. Niedzielne popołudnie było doskonałą możliwością miłe-
go spędzania czasu, spotkań i rozmów oraz okazją do nawiąza-
nia kontaktu z nowymi osobami. Spotkanie stało się także oka-
zją do okazania dobroci i życzliwości innym, a zadowolenie dla 
wszystkich mniejszych, trochę większych i całkiem dużych było 
gwarantowane. Piknik cechował się radosną atmosferą, wzbu-
dzał wśród uczestników chęć do wspólnego świętowania. Ro-
dzice  bawili się ze swoimi dziećmi, które prezentowały  liczne 
talenty na scenie. 

Do zabawy zachęcały także wielkie dmuchane zabawki, zjeż-
dżalnie, kule wodne i kolorowe kramy. Rada Rodziców wspólnie 
z nauczycielami, pracownikami szkoły, radnym i sołtysem za-
dbała też o odpowiednie smakołyki dla każdego. Dzięki aktyw-
ności rodziców chętni mogli posilić się na stoisku darmową gro-
chówką, pysznym bigosem, ciastem, grillowaną kiełbaską. Pa-
nie tworzące Stowarzyszenie aktywne kobiety Gnieździsk 
w pocie czoła wypiekały pyszne domowe gofry i placki ziem-
niaczane. Dodatkowo pełnię satysfakcji gwarantowały zebra-
nym wspólne puszczanie baniek, malowanie włosów i twarzy, 
tańce i wiele  innych wspaniałych atrakcji dla całej rodziny. 

Po uroczystej mszy świętej wszystkich zaproszonych gości 
i zgromadzonych na wiejskim boisku powitała dyrektor szko-
ły pani Małgorzata Trela i zaczęły się popisy artystyczne. W tym 
roku nauczycielsko – uczniowski teatr amadera wystawił 
przedstawienie pod tytułem „Śpiąca królewna”. Publicz-

Święto radości

ność na chwilę przeniosła się do zaczarowanego zamku i obser-
wowała walkę dobra ze złem, by w końcu cieszyć się podczas 
radosnego finału. 

W trakcie imprezy podsumowano odbywający się w naszej 
szkole Tydzień Profilaktyki. Uczestnicy konkursów, które się  
wówczas odbywały zostali nagrodzeni upominkami ufundo-
wanymi przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Łopusznie i Bibliotekę Pedagogiczną 
w Kielcach. Nasi utalentowani uczniowie zaprezentowali swoje 
artystyczne talenty, wokalne, taneczne i teatralne. Oprócz licz-
nych nagród rzeczowych, po raz pierwszy w historii imprezy 
wśród jej uczestników rozlosowano m.in. rower ufundowa-
ny przez wójta Gminy Łopuszno panią irenę marcisz, sym-
patyczne pluszaki, piękne książki. To z pewnością ucieszyło za-
równo dzieci, jak i dorosłych. Pani dyrektor wręczyła dyplomy 
Przyjaciołom Szkoły, czyli osobom, które w sposób szczególny 
angażowały się w życie naszej szkoły w bieżącym roku szkol-
nym, sponsorowały nagrody, były zawsze gotowe, aby służyć 
pomocą. Wszystkim wyróżnionym serdecznie dziękujemy za 
okazane wsparcie i serdeczność.

Festyn rodzinny okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki 
współpracy i zaangażowaniu pracowników szkoły i mieszkań-
ców wsi imprezę udało się go zorganizować z rozmachem i wie-
loma atrakcjami. Wszystkim z serca dziękujemy, pozdrawiamy 
i zapraszamy na kolejną imprezę integrującą środowisko za rok.

 ewa dudek

24 maja 2018 roku 22 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach pod opieką czterech na-
uczycieli, w tym pani dyrektor Małgorzaty Treli, uczestniczyło 
w II Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym do Piekoszowa.

Głównym organizatorem imprezy było Kuratorium Oświa-
ty w Kielcach we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, 
Urzędem Gminy i Zespołem Placówek Oświatowych w Pieko-
szowie. Celem rajdu było popularyzowanie turystyki rowerowej 
wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia 
i promowanie postaw proekologicznych.

Uczestnicy pokonali na rowerach około 50 km. Po przy-
byciu na miejsce posilili się pysznym obiadem. Następnie 
uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach i zabawach 

II ROWEROWY RAJD GWIAŹDZISTY

zorganizowanych przez policję. Szczególną atrakcją imprezy 
był pokaz musztry w wykonaniu klas mundurowych. 

Wszyscy aktywnie i miło spędzili czas. 
opiekunowie: mariola olearczyk,  

małgorzata Szymkiewicz, agnieszka Jakubowska

KUltURa i ośWiata 
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Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 dobiega 
końca realizacja dwóch projektów unijnych w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz w Szkole Podstawo-
wej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w dodatkowych 
zajęciach dydaktycznych w ramach  projektu „Gimnazjum bez 
barier”.  Przez dwa lata uczęszczali na zajęcia wyrównawcze 
bądź rozwijające w bloku humanistycznym lub matematyczno 
– przyrodniczym. Humaniści doskonalili swoją wiedzę z języ-
ka polskiego, języka angielskiego, historii i informatyki. W blo-
ku matematyczno – przyrodniczym uzupełniali swoją wiedzę 
i  umiejętności z matematyki, fizyki, chemii, geografii i infor-
matyki. Przez cały okres projektu uczniowie mieli zapewnioną 
opiekę pedagogiczną, a na zakończenie roku szkolnego - zaję-
cia z doradztwa zawodowego. Nauczyciele zostali natomiast 
przeszkoleni w  zakresie pedagogiki specjalnej.

Aby udział w zajęciach przyniósł jak najlepszy efekt, szko-
ły zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
W Łopusznie utworzono pracownię matematyczną, która zo-
stała wyposażona kompleksowo w nowe meble, ławki, krzesła 
i rolety okienne. Obie szkoły otrzymały tablice interaktywne, 
laptopy, ekrany elektryczne z projektorami, radiomagnetofo-
ny, drukarki a także inne pomoce dydaktyczne.

wartość projektu to 827 462,50zł.
Uczniowie klas 1 – 6 szkół podstawowych objęci zosta-

li zajęciami dodatkowymi w ramach dwuletniego projektu 
„Edukacja kluczem do przyszłości”. Dzieci z klas 1 – 3 pogłę-
biały swoją wiedzę na zajęciach wyrównawczych lub rozwi-
jających z języka angielskiego oraz edukacji matematyczno 
– przyrodniczej. Na zakończenie ubiegłego roku szkolnego 
uczestniczyły w wycieczce do JuraParku w Bałtowie. W tym 
roku pojechały do Krakowa, gdzie - po rejsie statkiem po Wiśle 
i  zwiedzeniu groty Smoka Wawelskiego - odwiedziły ogród 
zoologiczny.

Uczniowie klas 4-6 w ramach zajęć wyrównawczych i roz-
wijających doskonaliły i rozwijały umiejętności z języka an-

Pomyślny finał projektów unijnych w szkołach w Łopusznie i w Gnieździskach

gielskiego, matematyki i przyrody. W ciągu dwóch lat reali-
zacji projektu wzięli udział w prawie 150 zajęciach połączo-
nych z wyjazdem do Muzeum Narodowego w Kielcach bądź 
do najbliższych miejsc ciekawych pod względem przyrodni-
czym. Ubiegły rok szkolny dzieci zakończyły wycieczką do Ko-
palni Srebra w Tarnowskich Górach, a obecny - wyjazdem do 
Sandomierza.

W czasie realizacji projektu uczniowie mieli zapewnioną 
opiekę pedagogiczną, logopedyczną, psychoedukacyjną i ko-
rekcyjno - kompensacyjną.

Szkoły zostały doposażone w szereg pomocy dydaktycz-
nych. Utworzono pracownię przyrodniczą w Łopusznie, do 
której zakupiono dotykowy monitor interaktywny, aparat fo-
tograficzny, kamerę, komplet mebli, ławek, krzeseł i rolet. Tę 
i inne pracownie w obydwu szkołach wyposażono w tablice 
interaktywne, laptopy, drukarki, radiomagnetofony, ekrany 
elektryczne z projektorami.

wartość projektu - 1 814 184,00zł.
Po zakończeniu realizacji projektów zakupiony sprzęt zo-

stanie przekazany szkołom na własność.
małgorzata Barcicka

14 kwietnia 2018 w hali sportowo-widowiskowej „Pod Basz-
tami” w Chęcinach odbyły się już XViii Halowe mistrzostwa 
radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce nożnej. 
Zagrało 11 drużyn piłkarskich reprezentujących: Starostwo 
Powiatowe w Kielcach, gminy Daleszyce, Chęciny, Łopusz-
no, Bieliny, Masłów, Sitkówka - Nowiny, Chmielnik oraz Areszt 
Śledczy, Komendę Miejską Policji w Kielcach, Komendę Miej-
ską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, a także  mBank.pl. 

Po zaciętej walce w finałach pierwsze miejsce zdobyła dru-
żyna komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
kielcach, drugie gmina Łopuszno, a trzecie komenda miej-
ska Policji w kielcach. Pan Zenon Janus, Wicestarosta Powia-
tu Kieleckiego wręczył uczestnikom turnieju puchary i nagrody. 

 Każdego roku turniej cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród samorządowców i pracowników służb mundurowych.

e. Sz.

II miejsce naszych samorządowców w piłce nożnej
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17 czerwca 2018 r. na obiektach Gminnego Ośrodka Spor-
towo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyły się Wojewódz-
kie Letnie Igrzyska Zrzeszenia LZS.   

Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS Jerzy kula, który  gorąco powitał uczestników 
i przybyłych gości m.in.  zenona Janusa – Starostę Powiatu 
Kieleckiego, Jacka kowalczyka – Dyrektora Departamentu 
Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego w Kielcach, irenę marcisz – Wójta Gminy Łopusz-
no, Barbarę Chudą – członka Prezydium Rady Wojewódzkiej 
Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS, Sławomira Stelmaszczyka 
– kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowe-
go w Łopusznie

W igrzyskach wzięło udział ponad 200 zawodników, re-
prezentujących drużyny z różnych gmin województwa 
świętokrzyskiego. Igrzyska przeprowadzono w następujących 
dyscyplinach:
- wyciskanie odważnika 17,5 kg mężczyzn do 85 kg,
- wyciskanie odważnika 17,5 kg mężczyzn + 85 kg ,
- trójbój, 
- piłka nożna kobiet i mężczyzn,
- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,
- piłka ręczna kobiet i mężczyzn,
- koszykówka kobiet i mężczyzn,

Letnie Igrzyska Sportowe Zrzeszenia LZS w Łopusznie

- przeciąganie liny kobiet i mężczyzn .
Oprócz rywalizacji była też wspólna zabawa sportowców 

amatorów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
Należy pochwalić reprezentację mężczyzn w piłce nożnej z 

Łopuszna, która zajęła pierwsze miejsce, a tuż za nią na miej-
scu drugim uplasowała się drużyna z Lasocina. Ponadto Laso-
cin zajął pierwsze miejsce w kategorii przeciągania liny męż-
czyzn oraz trzecie miejsce w piłce siatkowej kobiet. W ogól-
nej klasyfikacji gmin  Łopuszno zajęło IV miejsce. Serdecznie  
gratulujemy. 

Podczas Turnieju dziecięcej Piłki ręcznej rozegrane-
go 14 czerwca 2018 r. w radoszycach  uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie po raz dru-
gi udowodnili, że są jednymi z najlepszych piłkarzy ręcznych 
w województwie.  Organizatorem II edycji pod nazwą „Szczy-
piorniak - klasy iV” było Świętokrzyskie Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

W zawodach wystąpiło dwanaście najlepszych drużyn 
z  województwa świętokrzyskiego, które wcześniej w elimi-
nacjach wywalczyły awans. Łopuszno reprezentowali: ma-
rianna dudzińska, Urszula maciejewska, Patrycja kałuża, 
konrad Ciszek, oliwier Stefański, Łukasz Stolarczyk, ma-
ciej Łapot, mikołaj kaller, wiktor Czerwiński, Jakub Perz, 
wiktor Sypniewski oraz michał kałuża. W fazie grupowej 
zawodnicy rozegrali trzy spotkania, które pewnie wygrali, 
awansując do ćwierćfinału z pierwszego miejsca. W tej grupie 
zmierzyli się z drużyną z Chęcin, którą pokonali 8:6 i awanso-
wali do rundy finałowej. W finale zespół z Łopuszna rozegrał 
dwa spotkania, obydwa remisując, z Kielcami (8:8) i Działoszy-
cami (7:7).  

Ostatecznie w Turnieju Dziecięcej Piłki Ręcznej drużyna 
z Łopuszna zajęła zaszczytne ii miejsce, za zespołem z Dzia-
łoszyc. Miłym również dla nas akcentem był wybór najlepszej 
zawodniczki całego turnieju, którą została marysia dudziń-

Dziecięca Piłka Ręczna najlepsza w Łopusznie

ska, a najlepszym zawodnikiem drużyny - konrad Ciszek. Zo-
stali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami, a Marysia do-
datkowo otrzymała okazałego misia - pluszaka. W nagrodę 
nasi wicemistrzowie otrzymali również piękny puchar, me-
dale oraz upominki rzeczowe: koszulki, plecaki oraz piłki.

GRATULACJE !!!
renata kumańska

SPoRt
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olbrzymi sukces chłopców z naszej szkoły! nasza dru-
żyna rocznik 2005 i mł. okazała się najlepsza w wojewódz-
twie w piłce nożnej! Młodzi piłkarze po wygraniu turnieju po-
wiatowego i półfinału wojewódzkiego awansowali do Finału 
wojewódzkiego LzS „mała Piłkarska kadra Czeka”. W fi-
nale pokonali zdecydowanie uczniów ze Staszowa 5-1. W de-
cydującym meczu bramki strzelali; Kamil Sztandera - 2, Marcin 
Nyga - 2 i Adam Kryszczak.

 Dzięki temu zwycięstwu SP Łopuszno będzie reprezento-
wać nasze województwo w finale krajowym, który odbędzie 
się w zamościu w dniach 7-8 lipca 2018r.

Skład drużyny: kamil Sztandera, konrad Sztandera, kac-
per Chudzik, Filip Janus, adam kryszczak, marcin nyga, 
mateusz ogonowski, konrad Ciszek, oliwier Stefański, 
Łukasz Stolarczyk, mikołaj kaller i nasz wspaniały bram-
karz michał Łata.

SP Łopuszno najlepsze w województwie!  
Jedziemy na turniej ogólnopolski!

Warto dodać,  że chłopcy awansowali też do finału woje-
wódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, który odbędzie 
się w Ożarowie. 

opiekun: Tomasz mazur

W niedzielę 10 czerwca w Piekoszowie odbył się III Wyścig 
Szkółek Kolarskich o Puchar Zbigniewa Piątka Wójta Gminy 
Piekoszów.

Miło nam poinformować, że wyśmienicie spisali się nasi za-
wodnicy-uczniowie klasy 5b Szkoły Podstawowej w Łopusznie. 
Pomimo olbrzymiego upału i stresu związanego z debiutanc-
kim startem w tak profesjonalnym wyścigu zwycięstwa w swo-
ich kategoriach odnieśli Jakub Sobczyk i nicola Chudalla! 

Pozostali zawodnicy: Wojciech Supernat, Cezary Jabłoński, 
Mateusz Ogonowski, Bartłomiej Lizurej i Wiktoria Kowalczyk 
również zaprezentowali się świetnie, zajmując miejsca w środ-
ku stawki.

Wręczając puchary i dyplomy Zbigniew Piątek (olimpijczyk, 
zwycięzca Tour de Pologne) był pod wielkim wrażeniem na-

Pierwsze sukcesy Szkółki Kolarskiej!

szych uczniów i cieszył się, że jego rodzinne strony wychowu-
ją jego następców.

Tomasz mazur

Ponad czterystu uczniów z 26 szkół z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego stanęło na starcie tegorocznego 
rajdu Gwiaździstego. To blisko drugie tyle niż w poprzed-
niej edycji. 

nie mogło zabraknąć również naszej szkółki kolarskiej. 
o godz. 10.00 grupa 15 uczniów wyruszyła na 20km trasę 
z dwoma opiekunami. do Piekoszowa dotarliśmy już po 
1,5 godziny jako jedna z pierwszych grup. Tam czekała na 
wszystkich woda, owoce i gorący poczęstunek, było też wiele 
ciekawych atrakcji, między innymi konkursy z nagrodami oraz 
pokazy służb mundurowych dotyczące bezpiecznego poru-
szania się w ruchu drogowym.

Zachwyceni byli uczestnicy oraz organizatorzy Rajdu 
Gwiaździstego. „Jest to chyba jedna z  największych imprez 
sportowych. Chcemy propagować ruch i zdrowy tryb życia” – 
mówił Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik.  „Ro-
wer pozwala nam w  dosyć szybki, ale jednocześnie bardzo 
przyjemny sposób odkrywać nowe miejsca, które zdecydo-
wanie inaczej wyglądają z pozycji rowerowego siodełka. Moż-

SP Łopuszno w II Rajdzie Gwiaździstym

na dostrzec wszystko to, czego nie zauważamy na co dzień” – 
przekonywali uczestnicy rajdu.

Nasza grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie ze Święto-
krzyskim Kuratorem Oświaty i wspaniałym kolarzem, naszym 
dwukrotnym olimpijczykiem Zbigniewem Piątkiem.

   Zmęczeni, ale szczęśliwi nasi młodzi kolarze wrócili do do-
mów o godz. 15.00

Tomasz mazur , dariusz Supernat

SPoRt
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w środę 6 czerwca w Hali Legionów w kielcach odbył 
się finał wojewódzki programu ,,dziecięca Piłka ręczna”, 
który był podsumowaniem kilkumiesięcznych rozgrywek 
uczniów z klas i-iii szkół podstawowych. w finałowych 
rozgrywkach zagrało 160 uczniów z 16 najlepszych dru-
żyn z poszczególnych powiatów, w tym Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła ii w Łopusznie. Podczas uroczyste-
go otwarcia turnieju nie zabrakło akcentów patriotycznych – 
młodzi zawodnicy ubrani byli w czerwone koszulki z ważny-
mi datami – 1918 oraz 2018. Miały one przypominać o setnej 
rocznicy piłki ręcznej w Polsce i odzyskaniu niepodległości. 

Gościem honorowym był piłkarz ręczny Karol Bielecki: „Cie-
szę się, że wybraliście sport i akurat tę dyscyplinę. Ona kształtuje 
charakter” – mówił do młodych zawodników, po czym z każ-
dym przybił „piątkę”.

Mecze rozpoczęły się od fazy grupowej, gdzie nasi ucznio-
wie pewnie pokonali drużynę SP Katolicka Ostrowiec Święto-
krzyski 7:3, SP Nr 2 Pińczów 10:4 oraz SP nr 25 Kielce 9:5. Dzię-
ki temu wyszli z grupy z I miejsca. W ćwierćfinale  spotkali się 
z drużyną  SP Fałków, której ulegli po zaciętej walce, tracąc 
bramkę w ostatnich sekundach. meczu. Ostatecznie reprezen-
tacja naszej szkoły została sklasyfikowana  na miejscach  5-8. 
Pozostał mały niedosyt, że byli tak blisko strefy medalowej. 

Piłkarzy z Łopuszna wspierała liczna grupa młodych kibi-
ców wraz z opiekunem Panią wandą nowak. 

Finał dla Łopuszna w turnieju „Dziecięca piłka ręczna”

Naszą szkołę reprezentowali  następujący  uczniowie: da-
wid Cegieła, artur marszałek, maciej Jedynak, maksymi-
lian kramarczuk, kacper  Stępień, Patrycja Janus, maria 
Pniewska, igor iwański, Filip Pniewski,  mateusz Guzik, 
adrian Podgórski.

W nagrodę nasza drużyna otrzymała piękny puchar, dy-
plom oraz nagrody rzeczowe. Najlepsi  zawodnicy w drużynie 
z Łopuszna: Maria Pniewska i Dawid Cegieła, zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi statuetkami.   GRATULACJE!!!

wioletta Supernat

23.04.2018 r. na stadionie Grodu w Ćmińsku odbyły się fi-
nały wojewódzkie     XVIII edycji turnieju „Z podwórka na sta-
dion o Puchar Tymbarku”. Naszą szkołę w kategorii U-12 repre-
zentowały:  magdalena Szymańska, milena wawrzeńczyk, 
michalina Perz, martyna Stelmaszczyk, natalia Szymkie-
wicz, wiktoria kowalczyk, nicole Chudalla i anita drąż-
kiewicz. 

Każdy mecz turnieju niósł ze sobą ogromne emocje. Od sa-
mego początku zawodniczki z Łopuszna były faworytkami 
turnieju. Każdy, kto obserwował zmagania piłkarskie, nawet 
przez chwilę nie miał wątpliwości, która z drużyn jest lepsza 
i awansuje do finału. 

W finale spotkały się dwie najlepsze drużyny dziewcząt:  Kli-
montów oraz Łopuszno. Mecz o finał był bardzo emocjonują-
cy. Zmęczenie dawało o sobie znać, a kontuzje wyeliminowa-
ły z gry dwie zawodniczki.  Mimo zaciętej walki nasze zawod-
niczki nie zdołały pokonać przeciwnika. Musiały pogodzić się 
z przegraną, co nie oznacza, że nie odczuwały satysfakcji ze 
zdobycia II miejsca. Dodatkowy powód do zadowolenia miała 
Wiktoria Kowalczyk, która otrzymała statuetkę dla najlepsze-
go zawodnika turnieju.

Wojewódzki Finał XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej 
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

W tegorocznej edycji Turnieju postanowiono wyróżnić 
zawodników oraz drużyny „zieloną kartka Fair Play”, któ-
ra pozwala sędziemu nagradzać zawodników za zachowania 
zgodne z duchem gry fair. Nasze zawodniczki: milena waw-
rzeńczyk i wiktoria kowalczyk wykazały się godną pochwa-
ły postawą, ponieważ przyznały się do złamania przepisów 
gry, co umknęło uwadze sędziego. Dlatego też zostały nagro-
dzone. Po meczu wręczono im także drobne upominki. 

małgorzata Gwóźdź

SPoRt
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Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła ii w Łopusznie rywalizowali w iV Świętokrzyskiej  mini-
-olimpiadzie w Turnieju Gier i zabaw, która odbyła się 

7 czerwca 2018 r. w Strawczynie.
W eliminacjach wojewódzkich udział wzięli uczniowie ze 

szkół podstawowych: Strawczyna, kajetanowa, kostomło-
tów, Ćmińska i Łopuszna. Zawodnicy prowadzili zaciętą ry-
walizację w czterech konkurencjach: w biegu z pałeczką szta-
fetową, nakładaniu kółek ringo na pachołki, przejściu pod 
płotkiem i biegu z piłką lekarską oraz skoku w dal z miejsca.

Nasi uczniowie wystąpili w następującym składzie:
rocznik 2010: d. Ginter, F. kozieł, w. Pietrasiewicz, a. Sera-
fin, a. Sobura, m. Śliwka, w. Barwiński, P. drogosz, m. Ja-
rząb, B. nowak, Sz. Pniewski i i. Szklarz;
rocznik 2009: n. Bernat, w. Brzdąk, a. knap, m. kowalczyk, 
i. maciejewska, o. Smolarczyk, a. mikietyn, i. iwański, m. 
kramarczuk, n. Łukasik, F. malaga, a. marszałek i Sz. Pod-
górski;
rocznik 2008: k. Ginter, P. Janus, P. maciejewska, n. odzie-
mek, m. Pniewska, o. Sztuka, m. Biały, P. Czapla, B. mę-
drecki, J. Perz, Sz. Podgórski i d. robak.

Już po pierwszej konkurencji nasi uczniowie objęli prowadze-
nie i nie oddali go do samego końca. Ostatecznie w łącznej punk-
tacji zajęli i miejsce, awansując do finału wojewódzkiego.

Uczniowie z Łopuszna znów na podium
12 czerwca 2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył  

się finał wojewódzki iV Świętokrzyskiej mini - olimpiady 
w Turnieju Gier i zabaw dla uczniów klas I – III ze szkół pod-
stawowych. W zawodach wystąpili uczniowie z 10 najlepszych 
szkół województwa świętokrzyskiego, które wcześniej w eli-
minacjach wywalczyły awans.

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łopusznie repre-
zentowali: rocznik 2010 – d. Ginter, F. kozieł, w. Pietrasie-
wicz, a. Serafin, a. Sobura, m. Śliwka, P. drogosz, m. Ja-
rząb, B. nowak, Sz. Pniewski i i. Szklarz; rocznik 2009: 
n.  Bernat, w. Brzdąk, a. knap, a. mikietyn, i. maciejew-
ska, o. Stolarczyk, m. kowalczyk, i. iwański, m. kramar-
czuk, n. Łukasik, F. malaga, a. marszałek i a. Podgórski, 

Wielki sukces najmłodszych sportowców  
Turniej Gier i Zabaw rozpoczęty

rocznik 2008 – k. Ginter, P. Janus, P. maciejewska, n. od-
ziemek, o. Sztuka. m. Biały, P. Czapla, B. mędrecki, J. Perz, 
Sz. Podgórski i d. robak.  

Dla uczniów z Łopuszna zawody rozpoczęły się niezbyt po-
myślnie. Po błędach popełnionych w pierwszej konkurencji 
zajmowali dopiero odległe ósme miejsce. Jednak wielka de-
terminacja dzieci i duch walki nie ustępował. Z każdą minu-
tą odrabiali straty i przesuwali się w ogólnej klasyfikacji coraz 
bliżej podium. Przed ostatnią konkurencją zajmowali czwar-
te miejsce, mając tą samą liczbę punktów, co trzeci zespół – 
uczniowie ze szkoły w Szerzawie. Trzecioklasiści z Łopuszna 
swój bieg z pałeczką sztafetową wykonali w fenomenalnym 
stylu i tym samym wyprowadzili całą drużynę na miejsce iii -  
za Małogoszczem i Ostrowcem Świętokrzyskim.

Za zajęcie iii miejsca zespół ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła w Łopusznie został uhonorowany pięknym pu-
charem oraz czekiem na 600 zł. ufundowanym przez Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jaruba-
sa, a uczniowie otrzymali medale, dyplomy oraz pamiątkowe 
czapeczki.

Serdeczne GraTULaCJe !!!
renata kumańska

6 czerwca 2018 r. z okazji 20-lecia powstania wojewódz-
twa świętokrzyskiego  na stadionie MOSiR w Kielcach od-
były się zawody lekkoatletyczne. Organizatorem imprezy był 
Szkolny Związek Sportowy w Kielcach oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskiego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Ło-
pusznie zdeklasowali rywali, zajmując czołowe lokaty we 
wszystkich konkurencjach biegowych. Za miejsca w pierwszej 
szóstce zawodnicy zostali uhonorowani medalami, dyploma-

Uczniowie z Łopuszna zdeklasowali rywali
mi oraz okazjonalnymi statuetkami. Wszyscy uczniowie biorą-
cy udział w zawodach otrzymali pamiątkowe koszulki.

Wyniki naszych uczniów w poszczególnych biegach:
* klasy IV

 - dziewczynki: iii m. - U. maciejewska, V m. - a. wertka, 
Vi  m. - w. odziemek
- chłopcy: i m. - k. Ciszek, ii m. - o. Stefański, iii m. - Ł. Sto-
larczyk, iV m. - m. kaller,Vi m. k. Cichoń

* klasy V – VI

SPoRt
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Start 04.08.2018 o  godzinie 18:00 -niezapomniana zabawa 
i świetna okazja do sprawdzenia swojej kondycji fizycznej nie 
tylko dla osób regularnie trenujących.
•	 Dystans	biegu	5	km,	atest	PZLA.
•	 Szybka	trasa	ulicami	Łopuszna.
•	 Profesjonalny	pomiar	czasu.
•	 Limit	200	uczestników.
•	 Piękne	pamiątkowe	medale.

Atrakcje związane z dwudniową imprezą Impresje Łopu-
szańskie.

Zapisy i więcej informacji na stronie internetowej - www.
impresjebiegowe.pl, a także na Facebooku - Łopuszno Acti-
ve Team.

orGanizaTor
Nasze stowarzyszenie tworzą pasjonaci sportu, szczególnie 

biegania, którzy w trakcie swoich podróży i udziału w kolej-
nych imprezach biegowych w Polsce podjęli się wyzwania or-

Stowarzyszenie Łopuszno Active Team  
zaprasza na I Impresje Biegowe

ganizacji zawodów 
w Łopusznie. Wiemy, 
ile energii i pozytyw-
nych zmian w życiu 
codziennym przy-
niosła nam przygo-
da związana z bie-
ganiem. Chcemy za-
rażać tą pasją miesz-
kańców gminy Ło-
puszno i okolic!

Zapraszamy ser-
decznie na cotygo-
dniowe treningi bie-
gowe, które odbywają się  w poniedziałki o godzinie 19.15 na 
terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w 
Łopusznie.

zarząd Stowarzyszenia Łopuszno active Team

Wyścig kolarski „Szlakiem walk majora Hubala” ma swoją 
wieloletnia tradycję. Pierwszy raz został rozegrany w 2000 r., 
a jego pomysłodawcą był Andrzej Sypytkowski - srebrny me-
dalista Igrzysk Olimpijskich w  Seulu. Wyścig zorganizowano 
w formule wyścigu jednodniowego na trasie wokół Końskich. 

3 czerwca 2018 roku odbyła się jego XIII edycja. Wyścig 
rozpoczął  się o godz. 9.45 w Radoszycach. Trasa przebiegała  
przez Łopuszno. Tutaj ustalono dla zawodników premię lotną.  
Pierwsi kolarze dotarli  do naszej miejscowości już po godzinie 
10.00. Na Rynku Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy  
zorganizował  strefę kibica, gdzie komentator sportowy  re-
lacjonował widzom przebieg wyścigu. Zbliżających się kola-
rzy witały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie na czele 
z gospodarzem Gminy Panią Wójt  Ireną Marcisz.

Zdobywcą wyznaczonej w Łopusznie lotnej premii został 
Mateusz Taciak z grupy CCC Polsat Polkowice

SZLAKIEM WALK MAJORA HUBALA

- dziewczynki: i m. -  n. rogula, ii m. - a. kozubowska, V m. 
-  J. Jachimczyk
- chłopcy: i m. -  k. Chudzik, iii m. - k. Sztandera

* klasy VII
- dziewczynki: V m. - P. ogonowska, Vi m. - J. Telicka
- chłopcy: iii m. - P. Czupryński, iV m. - Sz. Szymkiewicz, 
V m. - P. Czupryński

* gimnazjum
- dziewczynki: V m. - B. Hajduk
- chłopcy: iii m. - d. Serek

GraTULaCJe !!!
renata kumańska
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Jak co roku Gmina Strawczyn organizuje swoje dwu-
dniowe święto pod nazwą STRAWCZYNADA. W tym 
roku zabawa odbędzie się w weekend 18 i 19 sierpnia 
na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku.

Pierwszy dzień (sobota, 18 sierpnia 2018 r.) to głównie 
zmagania sportowe. O godz. 18:00 wystartuje II Straw-
czyńska Zadycha, czyli bieg uliczny na 10 km. Około 
godz. 19:30 planowana jest dekoracja najlepszych bie-
gaczy oraz zwycięzców Gminnego Turnieju piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Strawczyn. Wieczorem odbędzie 
się dyskoteka pod gwiazdami.

Dzień drugi (niedziela, 19 sierpnia 2018 r.) rozpocznie 
się od Akcji Krew Darem Życia – na krwiodawców czeka-
ją atrakcyjne nagrody. O 12:30 na stadionie OLIMPIC w 
Strawczynku odprawiona zostanie Msza Święta, a po jej 
zakończeniu odbędą się dożynki gminne. Oprawę mu-

STRAWCZYNADA 2018
zyczną święta plonów zapewnią zespoły ludowe: „Swo-
jaki” ze Strawczyna oraz „Bobrzanki”. Tradycyjnie na sce-
nie zaprezentują się artyści z Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie, m.in.: grupa teatralna 
„Zamaskowani” oraz Orkiestra Dęta ze Strawczyna. Nie-
dzielny wieczór przebiegnie w skocznych rytmach. Wy-
stąpi zespół FOX oraz piękne panie z grupy MARAQUJA, 
które zaprezentują żywiołowe show, a gwiazdą wieczo-
ru będzie jeden z najpopularniejszych zespołów disco 
polo, czyli grupa BOYS. Strawczynadę tradycyjnie ok. 
22:00 zakończy pokaz sztucznych ogni.

Całemu świętu gminy Strawczyn towarzyszyć będzie 
wiele atrakcji, w tym wesołe miasteczko dla najmłod-
szych. Nie zabraknie potraw regionalnych, dań z grilla 
i czegoś na ochłodę (lody i ogródek piwny). Więcej in-
formacji nt. festynu można znaleźć na stronie interneto-
wej www.sckis.strawczyn.pl.
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