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Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości.
Pogodnej atmosfery
i rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole
życzą

Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno
Zdzisława Zimna – Przewodnicząca Rady Gminy

gazeta bezpłatna

Tradycja targowa Łopuszna w nowoczesnym wydaniu

Otwarciu placu targowego towarzyszyło tradycyjne przecięcie
wstęgi

W swoim przemówieniu wójt Irena Marcisz wspomniała
o kilkusetletnich tradycjach targowych Łopuszna

Uroczystość zgromadziła ogromną liczbę uczestników

Wśród uczestników uroczystości rozlosowano wiele
atrakcyjnych upominków. Nagrodą główną był rower
ufundowany przez Irenę Marcisz

Z kobietą przez wieki

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie wystawiła
przedstawienie wyreżyserowane przez Panią Katarzynę
Włodarczyk

Wszystkie obecne na uroczystości Panie otrzymały kwiaty

Mieszkanki Łopuszna w pięknym pokazie mody zaprezentowały,
jak ubierały się kobiety na przestrzeni wieków

Radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof Smolarczyk ufundował
pyszny tort

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Wieści Łopuszna.
Miniony kwartał przyniósł wiele ważnych wydarzeń, które postaramy się Państwu przybliżyć na kolejnych stronach.
Wśród zadań inwestycyjnych najważniejszym jest budowa
oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łopuszno. Jego wartość to blisko 15 milionów zł. Prace przy budowie trwają niemal
nieprzerwanie od października 2018 roku. Zima była dla nas łaskawa i nie utrudniła znacząco realizacji założonego harmonogramu prac. Na placu budowy widoczny jest znaczny postęp.
Budynki techniczne wkrótce zostaną pokryte dachem, a reaktor
oczyszczalni zagłębiony pierwotnie znacząco w ziemi zbliża się
ku powierzchni, wskazując na wysoki etap realizacji inwestycji.
Wspólnie z powiatem kieleckim przygotowujemy niezwykle
ważną inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej biegnącej od Łopuszna przez Eustachów, Fanisławice, Rudę Zajączkowską do przejazdu kolejowego w pobliżu
miejscowości Wesoła. Zgodnie z ustaleniami, jakich dokonaliśmy w trakcie spotkania z Członkiem Zarządu Powiatu Cezarym
Majchrem, gmina Łopuszno opracuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji. Maksymalne dofinansowanie, na jakie możemy liczyć to 80%. Pozostałą kwotę gmina i powiat sfinansują po połowie.
Zakończył się remont drogi powiatowej w miejscowości
Sarbice Drugie. W ramach tej inwestycji przebudowany został
odcinek jezdni o długości 1600 m.b. Jej koszt wyniósł blisko 350
tys. zł, z czego połowę wyłoży gmina. Dokonaliśmy odbioru
475 m.b. chodnika w miejscowości Fanisławiczki.
Niezwykle radosną chwilą było otwarcie przebudowanego
placu targowego. Uroczystość przyciągnęła bardzo liczną grupę mieszkańców. Dokonano poświęcenia obiektu. Koszt prac
wyniósł ponad 1,5 miliona zł, z czego blisko 1 milion zł to dofinansowanie z PROW. W ramach przebudowy utwardzono kostką brukową teren o powierzchni 9000 m2. Wybudowano 12 wiat
wielofunkcyjnych oraz 12 kontenerów handlowych wyposażonych w ogrzewanie, ciepłą wodę i kanalizację. Niezmiernie cieszy nas fakt, że udało się ukończyć ten etap inwestycji. Warunki
na placu zmieniły się diametralnie. Miło było nam słyszeć pochlebne opinie zarówno sprzedających, jak i kupujących. Kolejny etap przebudowy placu rozpoczniemy w 2020 roku.
Posiadamy już na ten cel zabezpieczone dofinansowanie w ramach programu rewitalizacji miejscowości Łopuszno.
W dwudziestu siedmiu sołectwach naszej gminy od stycznia
do marca odbywały się spotkania sołeckie, na których przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. Mieszkańcy dobrze
ocenili pracę dotychczasowych sołtysów, wybierając ponownie wszystkich, którzy zdecydowali się na kandydowanie. Nowych sołtysów wybrano tam, gdzie dotychczasowi rezygnowali z funkcji. Bardzo cieszy nas fakt, że wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dziękujemy
za tak dużą frekwencję i cieszymy się, że sprawy sołectw tak
wspaniale łączą i mobilizują lokalną społeczność.
Informacją ważną dla wielu mieszkańców naszej gminy korzystających z opieki lekarskiej w łopuszańskim Ośrodku
Zdrowia jest zmiana na stanowisku kierownika placówki.
Nowym kierownikiem wyłonionym w ramach konkursu
jest lek. Grzegorz Mila. Nowy kierownik ma wiele planów co

do rozwoju naszego
ośrodka. Gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.
Miniony kwartał
obfitował również
w różnego typu wydarzenia kulturalne
i sportowe. Cieszy
nas bardzo, że działające na terenie gminy stowarzyszenia
podejmują ciekawe
inicjatywy i realizują
z sukcesami imprezy
integrujące lokalną
społeczność. Stowarzyszenie LZS Lasocin zorganizowało dwa wydarzenia. Piękne widowisko obrzędowe „Od zrękowin do oczepin” opisujące dawne obrzędy ślubne wystawiono w budynku Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie. Kolejnym były
„I gody morsów”, które LZS Lasocin zorganizował wspólnie
ze stowarzyszeniem Łopuszno Active Team. Impreza plenerowa przyciągnęła zarówno fanów biegów jak i morsowania,
czyli kąpieli w lodowatej wodzie. Stowarzyszenie Kobiety Łopuszna było organizatorem widowiska obrzędowego „Zwyczaje bożonarodzeniowe”. Bardzo ciekawe przedstawienie
opisujące dawne zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, podczas którego wprowadzono element improwizacji, niespodziewanie angażując do udziału w widowisku gości
z widowni. Niedawno powstałe stowarzyszenie „ŚWIT” wraz
z OSP Łopuszno zorganizowało uroczystość patriotyczną
upamiętniającą 77 rocznicę powstania Armii Krajowej. Zarząd Łopuszańskiego Klubu Sportowego, jak co roku zorganizował bal charytatywny, podczas którego zbierano fundusze na działalność statutową klubu. Zawsze kibicuję dobrym
inicjatywom i mieszkańcom naszej gminy, więc zdecydowałam się przekazać datek w kwocie 2 tys. zł na rzecz klubu
sportowego. Pieniądze na pewno zostaną dobrze spożytkowane. Zarząd ŁKS-u zorganizował na łopuszańskim Rynku prezentację drużyn piłkarskich na nowy sezon.
Sołectwa naszej gminy miały możliwość wzięcia udziału
w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno. To
już IV edycja turnieju. Swój udział zadeklarowało 8 drużyn. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Lasocina. II miejsce zajęła drużyna z Rudy Zajączkowkiej a III reprezentacja sołectwa Jasień.
Jako organizator turnieju ufundowałam nagrodę dla zwycięzców w kwocie 500 zł. Sponsorami nagrody za II miejsce w kwocie 300 zł byli radni Barbara Fras oraz Andrzej Cieślicki. Nagrodę dla zdobywców III miejsca w kwocie 200 zł ufundował sołtys
Dobrzeszowa Pan Tomasz Kowalczyk.
Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury.
Z wyrazami szacunku
Irena Marcisz
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
30 listopada 2018 roku odbyła się II/2018 Sesja Rady
Gminy w Łopusznie
W Sesji uczestniczyło 15 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 stwierdziła quorum wymagane przy podejmowaniu prawomocnych
uchwał. W kolejnych punktach radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad Sesji oraz protokół z poprzedniego posiedzenia
Sesji. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła obszerną informację z działalności między sesjami.
W kolejnych punktach sesji radni przyjęli następujące
uchwały:
- Nr II/3/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr II/4/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
w 2018 roku. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr II/5/2018 w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji
stałych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr II/6/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Łopusznie. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr II/7/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Łopusznie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr II/8/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy w Łopusznie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr II/9/2018 w sprawie składu osobowego Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr II/10/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Za podjęciem uchwały głosowało 12
radnych, przeciw 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- Nr II/11/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr II/12/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 1 radny, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
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- Nr II/13/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta większością głosów.
W sprawach różnych głos zabierali: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Radny Sławomir Staszczyk, Radny
Marcin Sobczyk, Pan Krzysztof Soboń, Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Mariusz Łuszczyński, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna oraz
mieszkaniec Czałczyna.
28 grudnia 2018 roku odbyła się III/2018 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz osoby zaproszone.
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek
obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy
Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła wyczerpującą informację
z pracy między sesjami.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- Nr III/14/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr III/15/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr III/16/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/319/2018
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W wyniku głosowania uchwała z
- Nr III/17/2018 zmieniającej uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie
opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Za
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przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- Nr III/18/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019–2023. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr III/19/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019–2023. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr III/20/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy
w Łopusznie na 2019 rok”. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna poddała
pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały Nr III/22/2018
w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Łopusznie na 2019 rok”. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr III/23/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- Nr III/24/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
stawki tej opłaty. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
większością głosów.
W sprawach różnych głos zabrali: radny Józef Kozioł, Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, radny Kazimierz Bernat,
radny Wiesław Mazur, Radny Krzysztof Błachucki, sołtys sołectwa Józefina Pan Janusz Świercz.
29 stycznia 2019 roku odbyła się IV/2019 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz osoby zaproszone.
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy

Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół
z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła obszerną informację z pracy między sesjami.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- NR IV/25/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2019-2030. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR IV/26/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2019 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- NR IV/27/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden radny głosował przeciw. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR IV/28/2019 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR IV/29/2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden radny
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR IV/30/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łopuszno.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 radnych
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała
została podjęta większością głosów.
- NR IV/31/2019 w sprawie zmiany uchwały NR
XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finan-
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sowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR IV/32/2019 w sprawie: uchwalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta większością głosów.
- NR IV/33/2019 w sprawie opłaty targowej. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
W sprawach różnych głos zabrali: Zdzisława Mirosława Zimna, Sławomir Mariusz Staszczyk, Irena Marcisz, Wiesław Stanisław Mazur.
25 marca 2019 roku odbyła się V/2019 sesja Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz osoby zaproszone. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani
Irena Marcisz złożyła szczegółową informację z pracy między
sesjami.
Informacje na temat dróg gminnych złożyła Przewodnicząca Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie Pani Danuta Łukasik. Następnie informację na temat dróg powiatowych przedstawił radny powiatowy Pan Krzysztof Soboń. Na
temat dróg wojewódzkich na terenie Gminy Łopuszno głos
zabrał kierownik obwodu drogowego w Łopusznie Pan Dariusz Sosiński.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- NR V/34/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR V/35/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
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- NR V/36/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR V/37/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR V/38/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Świętokrzyskiego. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR V/39/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR V/40/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do celów komunalizacji mienia. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR V/41/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół prowadzonych przez Gminę Łopuszno oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR V/42/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łopuszno. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta większością głosów.
- NR V/43/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR V/44/2019 w sprawie: Gminnego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2019 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się
od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
większością głosów.
- NR V/45/2019 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Łopuszno
„PRIMUS INTER PARES”. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR V/46/2019 zmieniającej uchwalę Nr XXIX/193/2014 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta większością głosów.
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- NR V/47/2019 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Wielebnów. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR V/48/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 6 radnych
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR V/49/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się
od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
większością głosów.
- NR V/50/2019 w sprawie opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta większością głosów.
W sprawach różnych głos zabierali: Danuta Teresa Łukasik,
Sławomir Mariusz Staszczyk, Irena Marcisz, Wiesław Stanisław
Mazur, Krzysztof Soboń, Krzysztof Zbigniew Błachucki, Kazimierz Marian Bernat, Mariusz Woś, Marcin Józef Sobczyk, Józef Kozioł, Janusz Świercz, Mariusz Łuszczyński.
4 kwietnia 2019 roku odbyła się nadzwyczajna VI/2019
Sesja Rady Gminy w Łopusznie.
W Sesji uczestniczyło 14 radnych oraz osoby zaproszone.
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół
z poprzedniego posiedzenia Sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację z pracy między
sesjami jak również wyjaśniła powody zwołania sesji nadzwyczajnej.

W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- NR VI/51/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2019-2030. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się do głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR VI/52/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2019 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się do głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- NR VI/53/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2019
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych głos zabrali:
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Przewodnicząca
Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna oraz sołtys sołectwa Józefina Pan Janusz Świercz.
Ewa Sztandera

Narada z sołtysami

14 marca 2019 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz zorganizowała okresową naradę z sołtysami, podczas
której tradycyjnie zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami
gminy. Ze względu na przypadający w marcu „Dzień Sołtysa”
narada miała charakter bardzo uroczysty. Wójt Gminy Łopuszno złożyła podziękowania 12 ustępującym sołtysom, zaznaczyła, że wszyscy bardzo dobrze pracowali na rzecz mieszkańców swoich sołectw, dzięki czemu w gminie przeprowadzono wiele niezbędnych inwestycji.
Ustępujący sołtysi dziękowali za dotychczasową współprace Pani Wójt, jak również pozostałym sołtysom za pomoc
w podejmowanych inicjatywach, nowym sołtysom życzyli
wytrwałości i udzielali rad, jak dobrze pełnić tę odpowiedzialną funkcję.
Następnie Pani Irena Marcisz wręczyła 27 sołtysom wybranym na nową kadencję dyplomy z gratulacjami objęcia funkcji. Życzyła zdrowia, pomyślności, niegasnącej energii
oraz chęci pracy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny”.

Wszyscy obecni i byli sołtysi otrzymali monografię „Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów do 2018 roku”. Spotkanie
uświetnił występ młodzieży przygotowany przez p. Katarzynę
Włodarczyk. Był okolicznościowy tort i wspólne zdjęcie. Całe
spotkanie odbyło się w atmosferze przyjaźni i otwartości.

Wieści Łopuszna
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LISTA SOŁTYSÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sołectwo
Antonielów
Czałczyn
Czartoszowy
Dobrzeszów
Eustachów
Ewelinów
Fanisławice
Fanisławiczki
Gnieździska
Grabownica
Jasień
Jedle
Józefina
Krężołek – Przegrody
Lasocin
Łopuszno
Marianów
Nowek
Olszówka
Piotrowiec
Podewsie
Rudniki
Ruda Zajączkowska
Sarbice Pierwsze
Sarbice Drugie
Snochowice
Wielebnów

Nazwisko i imię
Bąk Zbigniew
Woś Mariusz
Palacz Paweł
Kowalczyk Tomasz
Jachimczyk Renata
Tkacz Grzegorz
Drozdowski Aleksander
Piotrowski Krzysztof
Kowalski Michał
Kozieł Ewelina
Jedlińska Dorota
Łukasik Edyta
Świercz Janusz
Stępnik Mariusz
Śliwka Mirosław
Fras Barbara
Janus Angelika
Robak Krzysztof
Pięta Sławomir
Zimna-Ordon Elżbieta
Szymkiewicz Maria
Sadowski Kazimierz
Kolasa Paweł
Pietrzyk Łukasz
Karykowska Elżbieta
Nowacki Zbigniew
Sochacka Bożena

Ewa Sztandera

Działają, aktywizują, swą pracą się pasjonują

26.03.2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu gminnego.
Spotkanie poprowadził Zastępca Wójta Gminy Łopuszno,
Pan Wiesław Gałka. Licznie przybyli przedstawiciele zostali
serdecznie powitani, a następnie zaprezentowali działalność
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organizacji, którą reprezentowali. Podczas spotkania przedstawiciele stowarzyszeń mieli możliwość zgłaszać propozycje współpracy oraz pochwalić się dotychczasowymi dokonaniami. Rozmawiano na temat korzystania przez
stowarzyszenia z pomieszczeń gminnych np. w świetlicach
wiejskich oraz budynkach straży pożarnej. Zaproponowano
stworzenie wspólnego kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych. Kolejnym ważnym tematem spotkania była poruszana kwestia przygotowania rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Zależy nam
bardzo, aby przygotowywany program wychodził naprzeciw oczekiwaniom stowarzyszeń jak
również przekładał się na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy Łopuszno.
Niesamowicie cieszy fakt, iż na terenie naszej gminy prężnie działa tak wiele stowarzyszeń i wciąż powstają nowe. Wszystkie stowarzyszenia prowadzą bardzo aktywną działalność w wybranym przez siebie i wskazanym
w statucie obszarze, a Gmina Łopuszno wspiera ich działalność oraz promuje stowarzyszenia w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie. Pani Wójt również stara się aktywnie

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
uczestniczyć w różnych wydarzeniach organizowanych przez
stowarzyszenia oraz wspierać ich działania, gdyż popiera
wszelkie przejawy dążenia do „społeczeństwa obywatelskiego”. Popiera osoby, które wyrażają wolę podzielenia się z innymi ludźmi swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem życiowym, osoby chcące realizować swoje pomysły i przekładać je
na działania pożyteczne dla innych.
W spotkaniu udział wzięli:
Stowarzyszenie Łopuszański Klub Sportowy, którego prezesem jest Pan Krzysztof Soboń, Pan Mariusz Brelski- prezes
stowarzyszenia Wspierania inicjatyw Lokalnych ,, Skała’’, - Pani
Elżbieta Jarząbek- ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej, Pani Katarzyna Dzwonek – Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Pieśni i Tańca Ludowego, Pani Angelika Janus - Stowarzyszenie Wędkarskie ,,Złota Rybka’’, Pan Janusz

Krawczyński z Ludowego Klubu Karate Kyokushin Budokai,
Pan Marcin Czupryński- Łopuszno Active Team, Pan Wojciech
Basiak oraz Pan Marian Król ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Nad Czarna i Pilicą’’, Pan Mariusz ŁuszczyńskiStowarzyszenie START, Pani Halina Sochacka reprezentującą
,,Kobiety Łopuszna’’, Pan Mariusz Strużyk – Stowarzyszanie
Wspierania Inicjatyw Twórczych „Świt”, Pani Lucyna Paszowska z Chóru „Gloria”, Pan Mirosław Śliwka ze Stowarzyszenia
,,Łabędź’’ oraz Pani Katarzyna Cygan i Dominik Banak z Ludowego Zespołu Sportowego.
Obecni byli również przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Pan Paweł Chruściel, Pan Grzegorz
Zimecki, Pan Michał Jarząb oraz Pan Jacek Palacz.
Redakcja

Trwa budowa oczyszczalni ścieków
W Eustachowie z końcem ubiegłego roku rozpoczęła się
budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łopuszno. Wykonawcą jest konsorcjum „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów.
Postęp prac jest zadowalający. Na przełomie kwietnia
i maja będzie wykonywana technologia oczyszczalni. Dziś na
ukończeniu są prace przy wiacie osadu, budynku socjalno –
technicznym. Reaktor także jest na etapie finalnym, trwają
prace przy jego konstrukcji. W ramach sieci miedzyobiektowych wykonano przyłącze wodociągowe, rurociąg ścieków
oczyszczonych.
Koszt budowy oczyszczalni wynosi ponad 15 mln zł,
w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wynosi ponad 8,5 mln złotych.
Dodatkowo Gmina Łopuszno jest na etapie rozstrzygnięcia
przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej
etap I część I. z chwilą uzyskania kolejnej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę etap II część I będzie ogłoszo-

ny kolejny przetarg, tak aby w pełni skanalizować aglomerację Łopuszno. Szacunkowy koszt budowy sieci wynosi ponad
11 mln. złotych.
Patrycja Jas
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Sięgamy po pieniądze rządowe
W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach
rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych,
Gmina Łopuszno zamierza wnioskować o wsparcie finansowe
na realizację dwóch dróg gminnych:
Przebudowę drogi gminnej nr 001591T na odcinku od
m. Józefina do drogi wojewódzkiej nr 786
Przebudowę drogi gminnej nr 001589T Rudniki – Huta Jabłonowa.
Obie inwestycje szacowane są na łączną kwotę 1,5 mln złotych.
Dodatkowo dzięki ścisłej współpracy Pani Wójt Ireny Marcisz z Cezarym Majchrem – członkiem Zarządu Powiatu w Kielcach, w dniu 27.03.2019r. zapadła ostateczna decyzja o wspól-

nym aplikowaniu o środki rządowe na przebudowę drogi powiatowej nr 0396T na odcinku Łopuszno – Wierna Rzeka.
W ramach współpracy Gmina Łopuszno przystąpiła do opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego na przedmiotowy odcinek drogi. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest Pan Beniamin Szymczyk, zaś jej koszt wynosi 50 tys.
złotych. Wartość robót budowlanych obejmująca wykonanie nowej nawierzchni oraz budowę chodników jednostronnych od Łopuszna – do Eustachowa Dużego do lasu
oraz od Fanisławic, przez Rudę Zajączkowską do mostu
na Wiernej Rzece szacowana jest na kwotę 17 mln złotych.
Patrycja Jas

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej

01.03.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Delegaci Gminnej Spółki
Wodnej, Wójt Gminy Łopuszno - Pani Irena Marcisz, pracownicy Starostwa Powiatowego Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sołtysi. Podczas zebrania Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej przedstawił
sprawozdanie z wykonania działalności Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej za rok 2018 oraz przedstawił zakres wykonanych
prac w roku ubiegłym. W roku 2018 GSW w Łopusznie przeprowadziła konserwację na ponad 11 km odcinków rowów
melioracyjnych w następujących miejscowościach: Antonielów - 4795 mb, Czałczyn 1690 mb, Dobrzeszów - 800 mb,
Grabownica - 860 mb, Rudniki - Naramów - 2567 mb. Należy podkreślić, iż w 2018 roku dzięki pozyskanej dotacji przez
Gminę Łopuszno w kwocie 5.000,00 zł na wykonanie konserwacji melioracji szczegółowej, Gmina Łopuszno przeprowadziła konserwację rowów melioracyjnych w Snochowicach na odcinku 1150 mb. Podczas zebrania ustalono
sołectwa, w których w roku 2019 zostanie wykonane czyszczenie rowów melioracyjnych: Fanisławice - 1000 mb, Snochowice - 1000 mb, Ewelinów - 340 mb, Łopuszno - 1000
mb, Lasocin - 1000 mb, Dobrzeszów - 800 mb, Antonielów
- 1000 mb.
Podczas zebrania głos zabrała Pani Wójt - Irena Marcisz,
która podziękowała Zarządowi oraz sołtysom za dotychczasową pracę na rzecz GSW. Pani Wójt poinformowała, iż w styczniu bieżącego roku Gmina Łopuszno wystosowała wniosek

do Starostwa Powiatowego w Kielcach, o przyznanie dotacji na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych melioracji szczegółowej. Wstępnie Zarząd Powiatu zaproponował
przyznanie dla Gminy Łopuszno dotacji w kwocie 5.000,00
zł. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej - Pani Dorota Skalska - poinformowała, iż na Radzie
Powiatu zostanie podjęta uchwała w sprawie przyznania
dotacji dla Gminy Łopuszno. Na zakończenie Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim uczestnikom za udział
w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej.
Należy podkreślić, iż Gminna Spółka Wodna w Łopusznie
jest odrębną instytucją, która nie należy do jednostek organizacyjnych Gminy Łopuszno. Działalność GSW opiera się na zadaniach określonych w statucie.
Zarząd GSW w Łopusznie

Nowe energooszczędne oświetlenie uliczne w Łopusznie
Oświetlenie uliczne ul. Machałowej w Łopusznie coraz bliżej. 14.03.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia ulicznego (typu parkowego - LED) ul. Natalii Żurowskiej Machałowej w Łopusznie na odcinku od ul. Strażackiej do ul.
Spacerowej. Należy podkreślić, iż w/w zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łopuszno na rok
2019. Termin realizacji zadania do 31.08.2019 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 39.360,00 zł
10
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Dodatkowo gmina rozpoczęła realizację zaprojektowania
i wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej
0396T na odcinku około 450 mb od ul. Strażackiej w Łopusznie do miejscowości Eustachów Duży. Koszt inwestycji wynosi
48.585,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 31.07.2019 r.
Wykonawcą obu przedsięwzięć jest przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo Usługowe „ENERGOTECH” Mariusz
Śnioch.
Patrycja Jas

z życia gminy

Dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa

Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na budowie
mostu na rzece Czarna Stara w ciągu drogi powiatowej nr
0403T Jasień-Antonielów w miejscowości Skałka Polska wraz
z remontem blisko kilometrowego odcinka jezdni. Okoliczni
mieszkańcy uskarżali się na niewygodny i niebezpieczny
przejazd przez stary drewniany most. Dodatkowo tym
szlakiem komunikacyjnym dowożone były dzieci do szkół.
Wobec powyższego Wójt Gminy Łopuszno razem z radnymi zabiegali o budowę nowego mostu i remont drogi. Starania przyniosły oczekiwane efekty. Koszt inwestycji to około
940 tys. zł. Gmina wyłożyła na realizację zadania 350 tys. zł. Pozostałą część stanowiły środki powiatu kieleckiego oraz środki ministerialne. Uroczystego otwarcia dokonano w dniu 20
grudnia 2018 roku. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz
parafii Mnin ks. Ireneusz Wiktorowicz. W otwarciu uczestniczyła Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher, zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy w Łopusznie Pan Kazimierz Bernat, radni powiatowi
Krzysztof Soboń, Łukasz Woźniak oraz mieszkańcy, codzienni
użytkownicy wykonanej inwestycji.

Zakończono kolejną inwestycję drogową. Chodzi o odcinek jezdni w Sarbicach mierzący około 1600 m. Jest to
inwestycja realizowana wspólnie z powiatem kieleckim. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”
a jego koszt wyniósł blisko 350 tys. zł. Gmina wsparła inwestycję kwotą 100 tys. zł.
W miejscowościach Fanisławiczki i Jedle ukończono inwestycje polegające na budowie chodników. Obie realizowane były w ramach funduszu sołeckiego oraz środków budżetu
gminy. W Fanisławiczkach powstał chodnik o długości 475 m.
Jego koszt to ponad 160 tys. zł. Chodnik wybudowany w Jedlu ma 144 m. długości a jego koszt wyniósł blisko 50 tys. zł.
Podczas realizacji chodnika w miejscowości Jedle okazało się,
że występuje tam problem z odwodnieniem drogi. Spływająca
z pól woda zalewa pobliskie posesje. Gmina zdecydowała, że
wzdłuż drogi po stronie gdzie nie ma chodnika, zainstalowane
zostaną korytka odwadniające, które powinny zapobiec przedostawaniu się wody z jezdni na posesje.
Redakcja

Odbiór chodnika w Jedlu

Odbiór chodnika w Fanisławiczkach

Uroczyste otwarcie nowego mostu w Skałce Polskiej

Mieszkańcy Sarbic Drugich korzystają już z nowej drogi.
Wyremontowano odcinek mierzący 1600 m.b.

Wieści Łopuszna
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Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019 r. ulicami Łopuszna przemaszerował barwny Orszak Trzech Króli. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego - Ksiądz Dziekan Ireneusz Jakusik oraz
Gminny Ośrodek Kultury.
W role królów wcielili się: Radny Powiatu KieleckiegoKrzysztof Smolarczyk oraz Sołtys Sołectwa Lasocin Mirosław Śliwka i Sołtys Sołectwa Józefina Paweł Świercz.
Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 12.00, następnie korowód udał się na Rynek w Łopusznie,
gdzie miała miejsce część artystyczna tego wydarzenia w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej z Łopuszna, Dobrzeszowa oraz Grabownicy. Mieliśmy również okazję podziwiać występy nowo powstałego Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Łopuszno, prowadzonego przez Pana Michała Siemieńca (nabór do formacji nadal jest otwarty w związku z powyższym zapraszamy wszystkie chętne osoby, bez względu na
wiek, do dołączenia do zespołu). Swój wokalny talent zaprezentowały także Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Lasocinie i Snochowicach. Wszyscy artyści i goście zostali nagro-

dzeni słodkimi upominkami, które przekazała im Pani Wójt
Irena Marcisz.
Dziękujemy serdecznie za liczne przybycie mieszkańców
i gości. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, którzy przygotowali dzieciom i młodzieży przepiękne stroje jasełkowe. Dla wszystkich
przebranych tematycznie dzieci ufundowana została nagroda
w postaci wyjazdu – niespodzianki.
Inicjatywa ta nie byłaby możliwa, gdyby nie sponsorzy:
- Władze Gminy Łopuszno na czele z Panią Wójt Ireną Marcisz,
- Ksiądz Dziekan Ireneusz Jakusik,
- Krzysztof Błachucki,
- Krzysztof Smolarczyk,
- Grzegorz Piotrowski,
- Zofia i Grzegorz Puchała,
- Agnieszka Świerczewska (Kwiaciarnia Aga),
- Anna i Michał Perz (Delikatesy Centrum),
- Aleksander Kozak,
- Mariusz Łuszczyński,
- Sławomir Stelmaszczyk,
- Paweł Świercz,
- Mirosław Śliwka,
- Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
Podczas uroczystości na Rynku w Łopusznie zakupić można
było ciasta oraz własnej produkcji smalczyk. Całość dochodu
również przekazana została na sfinansowanie wyjazdu uczestników konkursu. Słodkości ufundował Pan Aleksander Kozak
oraz przygotowały Panie z Goła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie i Snochowicach, Klub Seniora oraz Gminny Ośrodek Kultury
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie i pomoc Ochotniczej
Straży Pożarnej z Łopuszna oraz Policji, które czuwały nad
bezpieczeństwem, a także pracownikom Urzędu Gminy,Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego
Ośrodka Kultury.
Beata Starzyk

„TAK” dla rozwoju młodzieży

Nie po raz pierwszy Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz udowodniła, że bliski jest jej problem właściwego
i wieloaspektowego rozwoju młodych ludzi. Od lat jest fundatorem wielu nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci
i młodzieży naszej gminy. Wspomaga finansowo i rzeczowo
również tych młodych przedstawicieli środowiska lokalnego,
których sytuacja socjalna jest trudna.
Tak też stało się 17 lutego 2019 roku podczas charytatywnego balu ŁKS Łopuszno, który odbył się w Hotelu „Markiz”.
Pani Irena Marcisz przekazała darowiznę ze środków prywatnych – w kwocie 2000 złotych dla Łopuszańskiego
Klubu Sportowego. Znacząca kwota, jaka zasiliła konto ŁKS
Łopuszno, pozwoli z pewnością zrealizować konkretne zadanie klubu na rzecz młodych sportowców. Szczerość intencji
podkreśla jej komentarz zamieszczony na Facebooku:
„Dla Łopuszańskiego Klubu Sportowego. Taki gest. Pasjonaci.”
Czyż trzeba coś dodawać? Może tylko - dziękujemy.
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Tradycja targowa Łopuszna w nowoczesnym wydaniu

7 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnego, zrewitalizowanego Placu Targowego „Mój Rynek
w Łopusznie”.
Wzięło w nim udział ponad 300 osób, w tym zaproszeni goście m.in. w osobie Wójta Gminy Obrazów Krzysztofa Tworka,
radnych powiatowych, przedstawicieli Urzędu Gminy w Łopusznie oraz jednostek organizacyjnych, radnych gminnych,
sołtysów, a także pozostałych uczestników wydarzenia w tym
kupców oraz osób odwiedzających targowisko w celach handlowych.
Całość wydarzenia stylizowana była na wzór tradycyjnych
jarmarków o charakterze ludowym. Scena przybrana została
w elementy wystroju folkowego, barwne świętokrzyskie pasiaki, gliniane dzbany czy malowniczy płotek. Nieopodal sceny usytuowano drewnianą wiatę, pod którą dostępny był dla
odwiedzających bezpłatny poczęstunek: pyszne wędliny i wyroby garmażeryjne (ufundowane przez Pana Andrzeja Stępnia), chleb ze swojskim smalcem, drożdżówki, ciasta, herbata i kawa.
Pani Wójt Irena Marcisz przyjechała na plac targowy
bryczką zaprzężoną w białego konia, należącą do Pana Zbigniewa Kowalczyka z Dużego Eustachowa. Drodze przejazdu
towarzyszyła wesoła ludowa muzyka w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca Łopuszno.
Ksiądz Dziekan Ireneusz Jakusik dokonał na wstępie
uroczystego poświęcenia placu, życząc wszystkim, zarówno kupującym, jak i wystawcom, satysfakcji z obopólnych
transakcji. Do życzeń dołączyła się także Pani Wójt Irena
Marcisz, która podkreśliła wyjątkową dla społeczności
lokalnej rolę miejsca, jakim jest plac targowy, który wpisał się w historię naszej gminy i stanowi integralną część jej
dziedzictwa. Złożyła podziękowania wszystkim, dzięki którym

możliwa realizacja inwestycji, m.in. pracownikom Urzędu
Gminy w Łopusznie, Wójtowi Gminy Obrazów Krzysztofowi
Tworkowi oraz pozostałym osobom, które przyczyniły się
do urzeczywistnienia inwestycji. Podkreśliła również wkład
organizacyjny sołtysa Pana Janusza Świercza z Józefiny.
Po części oficjalnej i symbolicznym przecięciu wstęgi na
scenie miał miejsce bogaty program artystyczny. Zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno, działający pod
opieką Pana Andrzeja Kmiecika oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Lasocina i Snochowic.
Niewątpliwą atrakcją dla wszystkich stanowiło losowanie cennych nagród w liczbie ponad 40 sztuk, w tym roweru ufundowanego przez Panią Irenę Marcisz, kilkunastu monografii Gminy Łopuszno, nagród rzeczowych i voucherów na
ciasta, wędliny, hot dogi, przekazanych przez kupców: Państwa Płytów, Edytę Karapetian, Beatę Świercz, Sylwię Mróz,
Piotra Pika, Grzegorza Brzozowicza, Dawid Wijasa i innych.
Przebudowa placu targowego kosztowała ponad 1,5
miliona zł. Znacząco poprawiła komfort i estetykę. Około
hektara powierzchni
placu zostało utwardzone kostką brukową. Powstały wiaty oraz kontenery,
które powinny ułatwić handel w czasie
opadów deszczu lub
śniegu. Na realizację
tej inwestycji gmina
Łopuszno o trzymała 999 tysięcy
976 złotych dofinansowania. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Beata Starzyk

Wieści Łopuszna

13

z życia gminy

Współpraca popłaca

Przedstawiciele władz naszej gminy doskonale wiedzą, że
współpraca popłaca. Starają się więc nawiązać współpracę na
każdej płaszczyźnie, aby przyniosło to korzyść mieszkańcom.
Zabiegają nieustannie by wspólnie z innymi samorządami i innymi jednostkami realizować np. inwestycje drogowe. Przykładów takiej dobrej współpracy na tym polu jest wiele. Gmina realizowała już inwestycje drogowe wspólnie z województwem
świętokrzyskim podczas przebudowy drogi wojewódzkiej Nr
728 gdzie wspólnie z gminą Radoszyce przygotowała dokumentację koncepcyjną, powiatem kieleckim, z którym wspólnie zrealizowano wiele remontów m.in. w Gnieździskach, Ewelinowie czy w Sarbicach. Gmina zrealizowała również w partnerstwie z gminą Radoszyce remont drogi w miejscowości Przegrody. Partnerem przy budowie dróg były również Lasy Państwowe, które dofinansowały budowę ul. Leśnej w Snochowicach. Mieszkańcy nieustannie zgłaszają potrzeby nowych inwestycji. Wraz zakończeniem zadań wyczekiwanych inne uzyskują
status priorytetowych. Niestety, w wielu przypadkach nie wystarczy dobra chęć gminy, gdyż z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie samodzielnie zrealizować oczekiwanego przez
mieszkańców przedsięwzięcia.
W chwili obecnej zabiegamy o kilka takich inwestycji. Jedną z nich jest budowa drogi łączącej Józefinę z drogą wojewódzką nr 786 biegnąca wzdłuż lasu. Starania o jej budowę
trwają już od 2015 roku. Przeszkodą w jej realizacji był fakt, że
dotychczasowa droga leżała częściowo na gruntach lasów. Gmina podjęła próbę wykupu, lecz ze względu na skomplikowane
przepisy naszego partnera rozmów okazało się to niemożliwe.
Jedynym wyjściem okazała się zamiana. Gmina i Nadleśnictwo porozumieli się, udało się znaleźć grunt do zamiany.
Skomplikowana procedura, która musiała zostać zaakceptowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu
otrzymała zielone światło do realizacji. Prawdopodobnie tuż po
świętach wielkanocnych gmina stanie się posiadaczem gruntu,
co pozwoli nam złożyć wniosek o dofinansowanie a następnie
rozpocząć etap budowy drogi.

Następną inwestycją, którą gmina chce zrealizować również
będzie wymagała ścisłej współpracy z Lasami Państwowymi.
Chodzi o drogę od Sarbic Drugich do Przegród. W siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka odbyło się na ten temat
spotkanie. Uczestniczyli w nim Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno, Michał Pękala Burmistrz Radoszyc, Nadleśniczy Mateusz Garbacz, radny Wiesław Mazur, sołtys Elżbieta Karykowska
oraz pan Rafał Michalski. Rozmowy zapoczątkowały negocjacje, które mamy nadzieję zakończą się przejęciem gruntu i zrealizowaniem inwestycji, która w głównej mierze będzie służyć
mieszkańcom naszej gminy.
Kolejnym odcinkiem drogi, o który wnioskują mieszkańcy,
jest odcinek pomiędzy Hutą Jabłonową a Błagodacią leżąca na terenach gminy Słupia Konecka. Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz odbyła w tej sprawie spotkanie z Wójtem Gminy
Słupia Konecka Robertem Wielgopolanem. W spotkaniu towarzyszyli jej Sołtys Rudnik Kazimierz Sadowski oraz członkowie
rady sołeckiej Panowie Bartkowski i Klimczak. Oczywiście tematem spotkania była rozmowa o możliwości wspólnego remontu
tej drogi. Służy ona mieszkańcom obu gmin. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale jesteśmy dobrej myśli.
Wójt naszej gminy Irena Marcisz wraz z radnymi Kazimierzem Bernatem oraz Krzysztofem Błachuckim odbyli spotkanie
z członkiem Zarządu Powiatu w Kielcach panem Cezarym Majchrem. Rozmowa dotyczyła możliwości kolejnych wspólnych
inwestycji. Jedną z dróg, o które zabiega gmina jest biegnąca od Łopuszna przez Eustachów, Fanisławice i Rudę
Zajączkowską do granicy naszej gminy. W tej sprawie udało się porozumieć. Powiat wyraził zgodę na wspólną realizację.
Droga zostanie zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina wyasygnuje kwotę 50 tys.
zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu została podjęta
na specjalnie zwołanej w tym celu sesji nadzwyczajnej w dniu
4 kwietnia 2019 roku.
Redakcja

Zmiany w Ośrodku Zdrowia

W styczniu Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz ogłosiła konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
ze względu na fakt, że z końcem marca upłynął okres pełnienia funkcji dotychczasowego kierownika.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. została powołana komisja, która
czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele podmiotu tworzącego oraz przedstawiciel Rady Społecznej.
W konkursie wzięło udział czterech kandydatów. W wyniku
przeprowadzonej procedury konkursowej komisja jednogłośnie wybrała kandydaturę Pana Grzegorza Mili.
Nowy kierownik rozpoczął pracę od 1 kwietnia. Objęciu
stanowiska towarzyszyło oficjalne powitanie, którego dokonała Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wraz z kadrą
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lekarską i pielęgniarską naszego ośrodka. Nowy Kierownik
otrzymał pamiątkowy list gratulacyjny oraz piękne kwiaty. Życzymy nowemu Kierownikowi wielu sukcesów.
Redakcja
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Ruszyła budowa drogi nr 728. Wbito pierwsze łopaty!

9 kwietnia 2019 roku odbyła się
uroczysta inauguracja prac przy budowie drogi wojewódzkiej nr 728 biegnącej od Łopuszna przez gminę Radoszyce do skrzyżowania z drogą krajową nr 74. To niezwykle ważna inwestycja z punktu widzenia mieszkańców
Łopuszna. Dlatego władze gminy zabiegały o nią od lat. Wspomniany odcinek jezdni jest w opłakanym stanie.
Nawierzchnia jest dziurawa, wykruszona i pełna kolein. Zagrażała bezpieczeństwu podróżnych i stwarzała uciążliwości wszystkim mieszkającym w sąsiedztwie. W najbliższym czasie to się jednak
zmieni. Za sprawą starań gmin Łopuszno i Radoszyce, które zdecydowały się
na własny koszt przygotować dokumentację koncepcyjną przebudowy
tej drogi wartą blisko 500 tys. zł, oraz
przychylności władz wojewódzkich, Pierwsze wbicie łopat na budowie drogi wojewódzkiej nr 728. Wyremontowany
odcicnek połączy gminy Łopuszno i Radoszyce
remont stał się faktem.
Umowę na wykonanie podpisano z firmą STRABAG już w wództwa Adam Jarubas, była Członek Zarządu Województwa
2017 roku. Wykonawca potrzebował czasu, by na podstawie Agata Binkowska, Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Burdokumentacji przygotowanej przez gminy opracować projekt mistrz Radoszyc Michał Pękala, radni, przedstawiciele inwei uzyskać niezbędne pozwolenia. Prowadzone prace pole- stora i wykonawcy oraz mieszkańcy.
gać będą nie tylko na wymianie nawierzchni, wykonane
Koszt uroczyście rozpoczętej inwestycji to około 66 mizostaną chodniki, ścieżki rowerowe a miejscowość Czał- lionów zł i stanowi I etap przedsięwzięcia. W II etapie mają
czyn zyska obwodnicę.
powstać obwodnice Łopuszna i Radoszyc. Oba etapy zawieW uroczystym wbiciu łopat, które odbyło się właśnie w oko- rają się w opracowanej przez gminy koncepcji. Mamy nadzielicy Czałczyna udział wzięli: Marszałek Województwa Święto- ję na dalszą owocną współpracę z władzami województwa
krzyskiego Andrzej Będkowski, Członek Zarządu Wojewódz- i w niedalekiej przyszłości realizację również II etapu prac. Retwa Mariusz Gosek, Poseł Krzysztof Lipiec, Senator Krzysztof montowany odcinek jezdni mierzy 16 kilometrów. Prace poSłoń, Zastępca Przewodniczącego Sejmiku Mieczysław Gęb- winny się zakończyć w październiku 2020 roku.
ski, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, były Marszałek WojeRedakcja

Gmina Łopuszno w filmowym kadrze
19 marca gościliśmy w naszej gminie pana Konrada Łęckiego. Jest on reżyserem oraz scenarzystą popularnego filmu „Wyklęty”. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz starała się zainteresować reżysera przepięknymi zakątkami naszej gminy
z nadzieją, że zdecyduje się on na ulokowanie akcji swych przyszłych filmów właśnie w naszych okolicach. Byłaby to wspaniała promocja naszej gminy. Pan Konrad przyznał w rozmowach,
że kręcona kilka lat temu w okolicach Snochowic scena batalistyczna była największą ze wszystkich przedstawionych w
„Wyklętym”. Mamy nadzieję, że piękne walory przyrodnicze i
krajobrazowe, wspomnienie dobrej dotychczasowej współpracy oraz przychylność władz naszej gminy sprawią, że w niedługim czasie pojawią się u nas ekipy filmowców, a łopuszańskie
pejzaże zagoszczą na ekranach kin i telewizorów.
Redakcja
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Żłobek Gminny korzysta z kolejnych projektów

Monografia
„Łopuszno i okolice”
Zapraszamy Państwa serdecznie do zakupu monografii
„Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów do 2018 roku”.
Autorami publikacji są doktor nauk humanistycznych
w dziedzinie historii Izabela Bożyk, historyk, prof. dr hab. Stefan J. Pastuszka (autor ponad 300 publikacji) oraz profesor Romuald Turkowski.
Książka jest do nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej
w cenie 50 zł.
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elementy doposażenia naszego placu zabaw, z którego będą
aktywnie korzystać w rozpoczynającym się sezonie wiosenno - letnim. Miło nam jest również poinformować, iż w trosce
o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa plac zabaw
zostanie kompleksowo ogrodzony dzięki środkom finansowym z projektu.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie informujemy, że będzie prowadzona rekrutacja na rok
2019/2020. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie żłobka lub na stronie internetowej. Zapraszamy.

Izabela Bożyk
Stefan Józef Pastuszka
Romuald Turkowski

Izabela Bożyk – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii.
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Doktorat uzyskała w 2012 r. na podstawie
rozprawy Osadnictwo niemieckie między Pilicą a Wisłą w I połowie XIX w. Autorka prac z zakresu historii ziem polskich w XIX i XX w., ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów regionu świętokrzyskiego. Nauczycielka historii
w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.
Stefan J. Pastuszka – historyk, prof. dr hab. Autor ponad 300 publikacji, w tym kilkunastu książek, m.in. Karol Lewakowski. Poglądy i działalność
społeczno-polityczna, Poglądy Czesława Wycecha na oświatę, Teatr ludowy
w II Rzeczypospolitej, Życie kulturalne w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej, Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym
(współautor), Dzieje Sienna 1389-2012, t. 1. Senator RP 1993-1997,
wiceprzewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 1993-1997, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
1995-1997, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
przewodniczący Rady Fundacji Władysława i Zofii Pokusów „Wspierania
Edukacji Młodzieży Wiejskiej”, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
2010-2016.
Romuald Turkowski – profesor zwyczajny Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
w Pułtusku, związany z Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach. Kierownik
Zakładu Historii XX wieku IH UW. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX
i w XX wieku, dziejów polskiej emigracji niepodległościowej po 1939 r.
na Zachodzie oraz historii Ziemi Kieleckiej i Mazowieckiej. Działacz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Autor wielu artykułów i książek, m. in: Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1944-1996 (wspólnie
z S. Durlejem), Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim (1906-1996), (wspólnie z S.J. Pastuszką), Dzieje Sienna
1389-2012, t. 1-2 plus Album fotograficzny Sienno, Agraryści Czechosłowaccy w latach 1899-1935, cz. 1 oraz Agraryści Czechosłowaccy w latach 19351938-1989, cz. 2.

Autorem fotografii Łopuszna na okładce jest Krzysztof Dobrowolski

ISBN: 9788-388-161-62-9

Łopuszno i okolice
na przestrzeni dziejów do 2018 roku

M ONO GRAF IA

Z nieukrywaną radością pragniemy Państwa poinformować, że dzięki staraniom władz samorządowych oraz dyrekcji nasz żłobek otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Rodzice do pracy –
dzieci do żłobka”. Wartość projektu wynosi 1155945,60zł,
w tym kwota dofinansowania 939 945,60zł. Realizacja projektu jest przewidziana na okres dwóch lat, począwszy od
września 2018 roku.
Pozytywna ocena naszego wniosku i otrzymane dofinansowanie pozwoliło nam zorganizować wiele różnorodnych zadań w ramach projektu. Jednym z nich jest zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Gminnym z 47 do 56 dzieci. Fakt ten jest
bardzo istotny, ponieważ od wielu lat zainteresowanie rodziców korzystaniem z naszych usług znacząco przewyższało nasze możliwości. Dziewięć nowych, dodatkowych miejsc pozwoliło nam w większym stopniu zaspokoić oczekiwania
rodzin z terenu gminy, niejednokrotnie umożliwiając im szybszy powrót na rynek pracy. Ponadto w ramach projektu nasi
milusińscy biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka
angielskiego, logopedycznych, tanecznych z elementami
baletu oraz rytmicznych i plastycznych. Udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę stanowi dla naszych pociech nie tylko możliwość zdobycia nowych umiejętności, lecz także doskonali ich prawidłowy rozwój psychofizyczny.
Kolejną korzyścią z realizacji projektu jest zakupione
doposażenie w postaci nowych zabawek, pomocy dydaktycznych, jak również sprzętu multimedialnego i niezbędnych mebli. Dzięki zakupom możemy jeszcze atrakcyjniej zorganizować czas naszym podopiecznym. Nowoczesne tablice
interaktywne stanowią dla nich niecodzienną atrakcję, dając
możliwość manualnego odkrywania świata multimediów.
Realizacja projektu pozwoliła nam także na przeprowadzenie prac podnoszących komfort i bezpieczeństwo dzieci. Na
podłogach został położony nowy tarkett, a sale żłobkowe wzbogaciły się o piękne, kolorowe dywany. Nowe oblicze wnętrza szczególnie przypadło do gustu najmłodszym,
którzy z radością i uśmiechem wykorzystują nowe możliwości i wyposażenie. Dodatkową atrakcję stanowić będą dla nich

z życia gminy

II Łopuszańskie Czytanie – „Miłość Ci wszystko wybaczy…”
14 lutego o godz. 1800 w Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym odbyło się II Łopuszańskie Czytanie pt. „Miłość Ci
wszystko wybaczy…” zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła miłości w jej różnym aspekcie. Miłość jest jednym z najpiękniejszych, ale równocześnie najtrudniejszych uczuć. Świat bez miłości nie mógłby istnieć, a jej
brak powoduje największe cierpienia i spustoszenia w duszy
człowieka. Temat miłości pojawiał się w literaturze już od starożytności. Utwory o miłości różnią się sposobem ujęcia tematu. Najczęściej autorzy opisują miłość niespełnioną. Miłość może mieć różne oblicza. Wśród nich niezwykle ważna
jest też miłość do Boga, Ojczyzny, dziecka, rodzinnych stron.
Możemy wyróżnić wiele rodzajów miłości. Miłość spełnioną
i niespełnioną, destrukcyjną, tragiczną, duchową i fizyczną,
zmysłową, ślepą, a także miłość wielką zdolną przezwyciężyć
nawet śmierć. Te odniesienia można znaleźć w różnych utworach literackich, co zostało zaprezentowane przez czytających
fragmenty prozy i poezji podczas Łopuszańskiego Czytania.
Spotkanie rozpoczęła Pani Wójt Irena Marcisz czytając wiersz
Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku”. Imprezę poprowadziły Panie Renata Polak i Katarzyna Włodarczyk , na
podstawie scenariusza przygotowanego przez Panią Elżbietę Barańską. Potem zebrani mieli możliwość wysłuchania fragmentów „Nad Niemnem”, Nocy i dni”, Potopu”, „Lalki”, „Tristana i Izoldy”, „Pana Tadeusza”, wierszy Wisławy Szymborskiej,
Kazimierza Przerwy - Tetmajera w wykonaniu zaproszonych
do tego lektorów. Zebrani wysłuchali piosenek Piotra Szczepanika, Wioletty Villas, Olgi Szomańskiej.
Urozmaiceniem spotkania z literaturą był występ solisty Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie - Pana Andrzeja Zagdańskiego, który dla zgromadzonej publiczności wspaniale wykonał kilka piosenek i pieśni, w przerwie zabawiając
zgromadzonych dowcipami na temat miłości, wywołując salwy śmiechu wśród publiczności.
Ważnym punktem spotkania były występy dwóch młodych
poetek Pani Małgorzaty Guz i Eweliny Lubeckiej, które zaprezentowały kilka własnych utworów.
Przeprowadzono również konkurs z wiedzy ogólnej – literatura, książka ,film. Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na zadane przez prowadzących pytania , otrzymali
atrakcyjne nagrody.
II Łopuszańskie Czytanie przebiegło w miłej, kameralnej atmosferze przy ciasteczku, kawie i lampce wina. Zgromadzeni
mieli możliwość choć na chwilę oderwać się od codzienności
w „saloniku literackim”, jakim na ten wyjątkowy wieczór stała się sala Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego.
Małgorzata Gawęda
Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Ewa Sztandera, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Otwarcie świetlicy w Eustachowie

25 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy
w Eustachowie. Nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny budynek służący celom edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym
powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz Gminy Łopuszno. Świetlica w Eustachowie to kolejny obiekt spełniający
tego typu rolę, pozostałe znajdują się w Gnieździskach, Piotrowcu, Lasocinie, Czałczynie, Snochowicach oraz w Rudnikach. Stanowią miejsca idealne do wspólnych spotkań zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. Każda ze świetlic
ma w swoim harmonogramie wiele zajęć cyklicznych (np. manualne, taneczne, komputerowe, j. angielskiego) oraz podejmuje szereg inicjatyw okazjonalnych, jak obchody Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka. Pobyt w świetlicy to
doskonały sposób zagospodarowania czasu wolnego, a także
miejsce dla działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz obszar
spotkań i organizacji inicjatyw prywatnych i oddolnych.
Wydarzenie zbiegło się w czasie z wyborami Sołtysa i Rady
Sołeckiej, w których udział wzięli mieszkańcy Eustachowa Dużego i Małego oraz Orczowa. Sołtysem sołectwa Eustachów
została wybrana Pani Renata Jachimczyk – gratulujemy!
Po wyborach miało miejsce uroczyste poświęcenie obiektu, którego dokonał ks. Ireneusz Jakusik. W darze, z życzeniami wszelkiej miłości i pomyślności dla mieszkańców, Pani Wójt
Irena Marcisz przekazała przepiękną płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki Boskiej, autorstwa Stanisława Porzucka z Lesicy.
Mieszkańcy oraz zaproszeni goście w rodzinnej, biesiadnej
atmosferze mieli okazję sympatycznie spędzić czas. Wieczór
umilały folklorystyczne rytmy w wykonaniu Zespołu Pieśni

i Tańca Łopuszno pod kierownictwem Pana Andrzeja Kmiecika. Zgromadzonych szczególnie zachwyciły występy solowe
Pani Moniki Walas – utalentowanej członkini zespołu.
Nie zabrakło przepysznego poczęstunku, którego sponsorami byli: Pan Bogdan Wójcik, właściciel firmy EKO BUD Hurtownia Usług Budowlanych, będący również wykonawcą budynku świetlicy oraz Pani Elżbieta Jarząbek, która przygotowała dla wszystkich przepyszną grochówkę. Okazały tort
ufundowała Pani Wójt Irena Marcisz, a symboliczną lampkę
szampana – nowa Pani Sołtys Renata Jachimczyk. Mieszkanki Eustachowa Dużego i Małego zadbały natomiast o ciasta
i słodki poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy.
Życzymy, by świetlica służyła lokalnej społeczności i spełniała funkcje integracyjno – kulturalne.
Beata Starzyk

Nowe boiska wielofunkcyjne na Ośrodku Sportowym - Wypoczynkowym
Ruszyła budowa nowych boisk wielofunkcyjnych na terenie
GOS-W Łopuszno w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1. Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa zożonego do Lokalnej Grupy Działania
„Nad Czarną i Pilicą”. Umowa o przyznanie pomocy na realizację inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w Łopusznie
została zawarta 15.05.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Łopuszańskim Klubem Sportowym reprezentowanym przez: Bonifacy
Sornat – Wiceprezes Zarządu, Mirosław Picheta – Sekretarz. W ramach tej umowy przyznano pomoc w wysokości 292 tys. zł. Stowarzyszenie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarło w dniu 04.12.2018 r. umowę z Liderem Konsorcjum GB Technology S.C. na realizację tej inwestycji
z terminem wykonania do 31.05.2019 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonane boisko do piłki ręcznej,
piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego. Będą to w pełni wymiarowe, wyposażone, wyłożone sztuczną nawierzchnią boiska.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny kompleks rekreacyjno - sportowy, posiadający szerokie możliwości
techniczne do organizacji różnorodnych imprez rekreacyjnych
i sportowych. Celem inwestycji jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego i mamy nadzieję, że budowa no-
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wego obiektu przyczyni się do rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ośrodek sportowy powinien spełniać oczekiwania zarówno
mieszkańców, jak i gości, oferując wysokiej jakości infrastrukturę
sportową dostępną dla każdego. Realizacja niniejszego projektu
przybliża nas do tego celu.
S.S.
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Dzielmy się dobrocią jak opłatkiem

To piękne hasło widniało nad wigilijnym stołem w dniu
31.01.2019, przygotowanym do wystawienia sztuki „Zwyczaje bożonarodzeniowe” w ramach zadania projektowego: Organizacja warsztatów artystycznych oraz przygotowanie widowiska obrzędowego.
Fundusze na ten cel pozyskała z LGD „Nad Czarną i Pilicą”
prezes Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” Pani Halina
Sochacka.
Realizacji zadania podjęły się Panie: Katarzyna Włodarczyk i Elżbieta Barańska, które opracowały scenariusz widowiska i wyreżyserowały je. Pani Iwona Rydz stworzyła piękną
nastrojową scenografię. W role postaci wcieliły się uczennice
i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie
oraz Pani Maria Maciejewska (Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”) i Pan Mirosław Kozak (właściciel Piekarni „Kozak”).
Wszyscy potraktowali swój udział w widowisku z wielką powagą i odpowiedzialnością. W komplecie stawiali się na próby
mimo – czasami – niesprzyjających warunków pogodowych.
Uczestnicy projektu otrzymywali w trakcie kolejnych spotkań,
w ramach przyznanych środków finansowych, napoje i ciasto.
Głównym elementem scenografii przedstawienia stał się
wigilijny stół, przy którym skupiła się „widowiskowa” rodzina.
Do niego zaproszono również Panią Irenę Marcisz - Wójta
Gminy Łopuszno, Panią Halinę Sochacką - Prezeskę Stowarzyszenia «Kobiety Łopuszna» oraz księdza dziekana
Ireneusza Jakusika - proboszcza parafii Łopuszno. Artyści
rewelacyjnie zagrali swoje role, przypominając dawne zwyczaje, przesądy i powiedzenia związane z Wigilią i okresem
Bożego Narodzenia. Nie zabrakło mądrych pouczeń, refleksji, a kiedy na scenie pojawili się kolędnicy – pełnego uroku
humoru. Widzowie wspólnie z „aktorską” rodziną modlili się,
śpiewali kolędy – zwłaszcza mocno rozbrzmiała pastorałka
„W Betlejem przy drodze”.
Gromkie brawa licznie zgromadzonej na sali Gminnego
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie publiczności oznaczały zachwyt, uznanie i wzruszenie. Ogromnie podobała się gra postaci, wymowna scenografia, stroje doskonale współgrające z żywym słowem, pięknym śpiewem i muzyką.
Potwierdzeniem są załączone fotografie. Przedstawienie
zakończyło się wyśmienitym poczęstunkiem i wspólnymi
zdjęciami, a uczestnicy projektu otrzymali od Pani Wójt darmowe bilety na koncert disco polo.
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” serdecznie dziękuje
Wójtowi Gminy Łopuszno Irenie Marcisz, Pani Małgorzacie
Barcickiej - prezes LGD „Nad Czarną i Pilicą», pracownikom
GOK w Łopusznie i GOS-W w Łopusznie za wspaniałą współpracę i ogromny wkład w zrealizowanie tego przedsięwzięcia.
E. Barańska (Stowarzyszenie «Kobiety Łopuszna»)
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Weselnie w Lasocinie

Mieszkańcy miejscowości Lasocin zawsze starali się kultywować tradycję ludową – tak ważną w zachowaniu tożsamości kolejnych pokoleń. Szczególnie „upodobali sobie” pielęgnowanie wszystkiego, co związane jest z obrzędami i zwyczajami wiejskimi, zwłaszcza lokalnymi.
W związku z powyższym od 15 października 2018 roku do
31 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Lasocin realizowało unijny grant w ramach przedsięwzięcia „Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa
kulturowego obszaru LGD” – w tym wypadku „Nad Czarną i Pilicą”. Projekt ten przewidywał utworzenie grupy teatralnej i przedstawienie widowiska obrzędowego. Wartość
grantu to 13 310 złotych.
Zarząd Stowarzyszenia LZS Lasocin napisanie scenariusza,
stworzenie grupy aktorskiej i wyreżyserowanie przedstawienia zaproponował Pani Katarzynie Włodarczyk (nauczycielce języka polskiego w SP im. Jana Pawła II w Łopusznie)
i… tak powstało widowisko obrzędowe „Od zrękowin do
oczepin”. Dużym wyzwaniem było zsynchronizowanie czasu
w taki sposób, aby wszyscy „aktorzy” mogli brać udział w kolejnych spotkaniach, ale udało się. Za środki z grantu opłacono
wynajem lokali na próby i przedstawienie widowiska, uczestnicy projektu zapewniony mieli poczęstunek podczas prób.
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Zakupiono ludowe stroje, między
innymi, kwiaciaste
spódnice, haftowane bluzki, koszule, barwne chustki i wianki, buty
i inne dodatki dla
grających oraz niezbędne elementy
scenografii, którą
pięknie wykonała –
zachowując starodawny klimat wiejskiej chaty – Pani
Iwona Rydz (nauczycielka plastyki
w SP im. Jana Pawła II w Łopusznie).
Oprawę muzyczną
przedstawienia uświetnił wspaniałym akompaniamentem na
akordeonie Pan Piotr Wawrzeńczyk.
Wystawienie widowiska miało miejsce 27 stycznia 2019 roku
o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Lasocinie. Na przedstawienie licznie przybyli mieszkańcy wsi i zaproszeni goście;
wśród nich wójt gminy Łopuszno Irena Marcisz, dyrektorzy
i kierownicy szkół oraz lokalnych instytucji. Śmiało można powiedzieć, że sala „pękała w szwach”. Po krótkim sprawozdaniu
wiceprezesa Stowarzyszenia LZS Lasocin i jednocześnie radnego gminy Łopuszno Sławomira Staszczyka zebrani widzowie mogli wrócić wspomnieniami do lat młodości (seniorzy)
lub oglądając i słuchając – dowiedzieć się (młodsze pokolenie), jak kiedyś celebrowano okres od narzeczeństwa do małżeństwa. Kumulacja barwnych strojów, dialogi stylizowane na
ludową gwarę, przyśpiewki i tańce, prawdziwie wiejski humor
na tle oryginalnej scenografii – to wszystko stworzyło wspaniały obraz obrzędu - niestety – już dzisiaj coraz bardziej zapomnianego. Widowisko zrobiło ogromne wrażenie – „aktorzy” otrzymali owacje na stojąco, a w wielu oczach, zwłaszcza
starszych widzów, pojawiły się łzy wzruszenia. Aby dopełnić
tradycji, widzowie, czyli „goście weselni” (w ramach środków
przewidzianych w grancie), odchodząc do domów – otrzymali słodki dar, „weselne ciasto”. Biorący udział w przedstawieniu
artyści – uczniowie w nagrodę pojechali na seans filmowy do
kina; sponsorem ich wyjazdu był radny Sławomir Staszczyk.
Piękne przeżycia wywołane równie pięknym widowiskiem
przypomniały nam, jak wielobarwna i mądra była tradycja ludowa, którą – z żalem trzeba przyznać – „młodzi” coraz rzadziej
kultywują. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko – nie zaginie.
Dominik Piorun

z życia gminy

Lasocińskie morsowanie

Morsowanie to innymi słowy kąpanie się w lodowatej wodzie. Posiada mnóstwo prozdrowotnych zalet oraz daje pozytywne efekty sportowe:
• Zwiększenie odporności organizmu.
• Zahartowanie ciała.
• Poprawę wydolności układu sercowo-naczyniowego.
• Poprawę krążenia, lepsze ukrwienie skóry.
• Szybszą regenerację i odżywienie organizmu.
• Pomoc przy chorobach dermatologicznych i alergicznych.
• Rozprawia się z cellulitem i zbija nagromadzoną tkankę
tłuszczową.
Wydawałoby się, że ten sport święci swoje triumfy tylko
w nadmorskich miejscowościach. Tymczasem 2 marca 2019
roku w Lasocinie odbyły się I Gody Morsów. Organizatorami tej
niecodziennej imprezy byli: LZS Lasocin oraz stowarzyszenie
Łopuszno Active Team. Swojego wsparcia udzieliła organizatorom i uczestnikom Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, która
z podziwem przyglądała się wyczynom „lasocińskich morsów”.
Celem sportowego przedsięwzięcia było propagowanie
aktywnego stylu życia oraz promocja gminy Łopuszno.
Wspólne wejście do wody poprzedził bieg na dystansie 800
metrów, w którym udział wzięła spora gromada śmiałków, bo
aż 150 osób. Wśród nich znalazły się „duże i małe morsy”. Najmłodszy uczestnik lodowatej kąpieli liczył kilka lat; najstarszym był 68 – latek.
Na zakończenie tej oryginalnej w naszej gminie imprezy organizatorzy zaprosili uczestników i przybyłych gości na ognisko, na którym czekał na wszystkich faszerowany dzik podaro-

wany przez Pana Sławomira Staszczyka. To wspaniałe biesiadowanie umilał youtuber Krystian Gradu Grad.
Niezaprzeczalnie – tak świetna impreza środowiskowa, którą stały się I Gody Morsów w Lasocinie, mogła odbyć się w tym
właśnie miejscu, ponieważ dzięki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” w kwocie 80 000
złotych powstało tu wymarzone miejsce rekreacji z sauną
i ślizgiem linowym. Obiekt wyposażono w oświetlenie solarne LED, a całość jest monitorowana, co zapewnia bezpieczeństwo korzystającym z tej formy wypoczynku.
Takich miejsc życzylibyśmy sobie w naszej gminie więcej,
a za to dziękujemy władzom naszej gminy i samorządu województwa świętokrzyskiego .
Dominik Piorun

Karnawałowo-walentynkowy bal „Z Uśmiechem”

14 lutego 2019 roku w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie odbył się bal karnawałowo-walentynkowy
Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie, na
którym bawili się uczestnicy, a także zaproszeni goście: przedstawiciele władz, kościelnych, a także lokalni przedsiębiorcy
oraz długoletni przyjaciele Centrum w Józefinie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Słupia Konecka – Robert
Wielgopolan, Ksiądz Proboszcz Ireneusz Jakusik, funkcjonariusz policji – Kamil Mróz, przedstawiciel PEFRON-u – Mikołaj
Maciejski oraz Aleksander Kozak – lokalny przedsiębiorca.
Tegoroczny bal został zainaugurowany tradycyjnym polonezem. Potem były popisy wokalne podopiecznych Klubu
Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Największą atrakcją balu okazał się konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy. Zwyciężyła w nim pani Agata Świeboda. Zabawę
taneczną uświetnił niezastąpiony Przemysław Kowalewski
– lider „Grupy Efekt”, który przyjął zaproszenie od Centrum
„Z Uśmiechem” w Józefinie. W ramach współpracy z placów-

ką zgodził się nieodpłatnie dokonać oprawy muzycznej całej
imprezy. Dzięki niemu wszyscy spędzili długie godziny na parkiecie, bawiąc się w najróżniejszych rytmach muzyki.
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Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

Nasze szkoła może się poszczycić kolejnym laureatem
i finalistką konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach w bieżącym
roku szkolnym. Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy, w jakich
mogą startować uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Udział w nich wymaga od ucznia – jaki i od przygotowującego go nauczyciela – zaangażowania i wielu godzin pracy. Po
raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach licznie wzięli udział w konkursach kuratoryjnych. Do etapu wojewódzkiego dotarło dwóch uczniów
gimnazjum: Kinga Jabłońska, która została finalistką XVII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów klas
trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych
prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019 (do konkursu przygotowywał ją pan Andrzej Biłowicki) i Oliwier Wijas, który uzyskał tytuł laureata XVI Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów
klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu województwa
świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019 (do konkursu

Oliwier odbiera gratulacje od Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty w Kielcach

przygotowywała go pani Aneta Bienias). Dodatkową nagrodą
dla Oliwiera jest zwolnienie z części humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego z WOS-u i historii. Gratulujemy serdecznie sukcesu i życzymy powodzenia w nowych szkołach.
Małgorzata Trela

Nowa edycja Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania
Karty przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co
najmniej troje dzieci. Kartę otrzymają rodzice, których dzieci od wielu lat mają własne dochody, zawarli związek małżeński, a także w przypadku śmierci dziecka (pod warunkiem, gdy
dziecko miało nadany nr PESEL).
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się
w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku
w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ją ograniczył.
Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach
mobilnych).Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym zaznaczają,
czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną, czy obie,
a po jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie przyznana Karta
w wybranej formie.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie lub
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za pośrednictwem Platformy Informacyjno- Usługowej emp@
tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski
elektroniczne, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufania. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na
stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl i wybrać moduł eWnioski.
Tam znajduje się instrukcja, jak złożyć wniosek.
Składając wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, można wypełnić go na miejscu, wystarczy posiadać dane
osobowe oraz dane dzieci tj. nr PESEL i adres zamieszkania.
W przypadku karty elektronicznej dodatkowo Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, jednak duplikat wydawany
w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty jest odpłatny 9.40
zł. Wniosek w imieniu rodziny/ rodzica może złożyć każdy pełnoletni jej członek.
Zdecydowanie warto założyć Kartę Dużej Rodziny. Po jej
odebraniu można skorzystać z licznych rabatów w punktach
oznaczonych informacją ,,Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Posiadaczom karty przysługują zniżki na przejazdy PKP,
zakup paliwa (Orlen, Lotos, Shell), wyrobienie paszportu, bilety
na basen, do teatrów, kin oraz muzeów. Listę partnerów w programie Karta Dużej Rodziny na terenie poszczególnych województw można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.
pl/kdr.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 41/314282 u pracownika socjalnego Barbary Gołębiowskiej-Prędoty.
B.G-Prędota.
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Z kobietą przez wieki

W sobotę 09.03.2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie miały miejsce gminne obchody Dnia Kobiet,
których organizatorami byli: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa
w Łopusznie. Wydarzenie to zgromadziło około 300 osób.
Sobotnie spotkanie uświetnił bogaty program artystyczny,
liczne niespodzianki, m.in. losowanie nagród, porady kosmetyczne, wizażystki, prozdrowotne, zabiegi na dłonie, a także
lampka szampana i słodki poczęstunek. Przepyszny tort ufundował Radny Powiatowy Krzysztof Smolarczyk.
Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy tej uroczystości tj. dzieci ze Żłobka Gminnego w Łopusznie. Po nich wystąpiły z przepięknym repertuarem folklorystycznym Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach.
Uroczystość uświetnił, specjalnie na tę okazję przygotowany, wzruszający recital Klaudii Błaszczyk oraz występ kabaretu „ZEZ”, według scenariusza Pani Katarzyny Włodarczyk zatytułowany „Z kobietą przez wieki”. Zaproszonych gości zachwycił barwny pokaz mody, podczas którego mieszkanki
Gminy Łopuszno prezentowały stroje noszone przez kobiety
na przestrzeni wieków.
Każda z przybyłych w tym dniu Pań otrzymała kwiaty, których fundatorami byli radni i sołtysi: Kazimierz Bernat, Krzysztof Błachucki, Andrzej Cieślicki, Marcin Kiełbus, Paweł Kolasa,
Michał Kowalski, Zbigniew Nowacki, Łukasz Pietrzyk, Krzysztof Piotrowski, Krzysztof Robak, Marcin Sobczyk, Mariusz
Stępnik, Janusz Świercz, Grzegorz Tkacz, Mariusz Woś.
Upominki w postaci kosmetyków, biżuterii i zabiegów pielęgnacyjnych przykazali:
- Salon Fryzjerski Damsko – Męski „Emilia” Emilia Wojda,
- Salon Fryzjerski MATRIX Margaret – Małgorzata Wnuk, Diana
Kowalczyk – Palacz,

-

Studio Urody Kosmetyka Beata Wawrzeńczyk,
Salon Kosmetyczny – Wioletta Wódkowska – Tkacz,
Restauracja Weranda,
Państwo Justyna i Mariusz Petrus,
Zofia i Grzegorz Puchała,
Pani Agnieszka Rożniakowska- Gościkiewicz (Mary Kay),
Pani Anna Rozemberg (Tiande),
Pani Dorota Pawłowska (Forever),
Magdalena Rowińska
Sylwia Pedrycz- biżuteria Kamea
Anna Wrzesień – rehabilitacja
Dariusz Ciszek - dietetyk
Organizatorzy serdecznie dziękują za tak liczną frekwencję
i życzą Paniom na każdy dzień, nie tylko ten świąteczny, wspaniałych, pozbawionych trosk i trudów chwil.
Beata Starzyk
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Informacja z narady dyrektorów szkół

W styczniu 2019r. odbyła się narada dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest gmina Łopuszno. Naradzie
przewodniczyła Wójt Gminy Irena Marcisz, a uczestnikami byli
dyrektorzy, kierownicy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych i dyrektor Powiatowego Zespołu
Szkoły w Łopusznie pani Teresa Pasowska.
Pani Teresa Pasowska przedstawiła ofertę kształcenia i zalety nauki w nowo budowanej szkole, z szerokim zapleczem
sportowym. Podziękowała pani Wójt Irenie Marcisz, jak również dyrektorom szkół za dotychczasową współpracę i zapewniała o dalszej jej kontynuacji.
Poszczególni dyrektorzy szkół zdawali relację dotyczącą
ruchów kadrowych i liczby uczniów w obecnym roku szkolnych oraz prognozę na przyszły rok 2019/2020.
Biorąc pod uwagę stan uczniów i prognozę na przyszły rok,
nasuwają się wnioski o rosnącym spadku uczniów, co przedkłada się na stan zatrudnienia kadry pedagogicznej.
Jak podkreśliła pani Wójt Irena Marcisz wzrastają koszty
utrzymania szkół, samorząd gminny dokłada co roku około
4 milionów zł. Najwięcej kosztów pochłaniają płace nauczycieli i ich pochodne, co daje 78% ogółu kosztów, z tego też

względu konieczne są oszczędności. Dyrektorzy zapoznali się
z projektem uchwały dotyczącej dopłaty w wysokości 1zł za
każdą godzinę w przedszkolach powyżej 5 godzin przebywania dzieci pod opieką pedagoga, co wynika z najnowszej
ustawy oświatowej.
Pani Wójt podkreśliła dużą rolę wolontariatów, które są powoływane przede wszystkim po to, aby pomagać ludziom
starszym, za przykład do naśladownictwa pozostałym szkołom, może posłużyć wolontariat, który prężnie działa w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Dyrektorzy szkół zostali poinformowani o możliwości zakładania monitoringu w szkołach, co przełoży się na bezpieczeństwo uczniów, jak również o rozważeniu prowadzenia
dzienników elektronicznych od nowego roku szkolnego.
Przedstawiciele związków zawodowych nawiązali do podwyżek płac dla kadry pedagogicznej i stwierdzili, że jeśli nie
dojdzie do porozumienia na szczeblu rządowym, to w szkołach będą przeprowadzane protesty i strajki.
Pani Wójt Irena Marcisz na zakończenie narady podziękowała zebranym, życząc dalszej owocnej pracy.
Jolanta Krzesimowska

Warsztaty POPŻ już za nami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie/Stowarzyszenie START Łopuszno informuje, iż po raz kolejny w naszej gminie zrealizowane zostały działania towarzyszące,
zgodnie z umową pomiędzy Stowarzyszeniem START Łopuszno a Bankiem Żywności w Kielcach na okres realizacji pomocy
żywnościowej w ramach Podprogramu 2018. Działania towarzyszące są elementem realizacji POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Mają one charakter cykliczny i odbywają się podczas realizacji każdego podprogramu. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie
z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.
Także i tym razem działania te miały na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego i były elementem wsparcia, które obejmuje
cały POPŻ na dany podprogram. Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 w swoich założeniach zawiera
wsparcie towarzyszące, które może odbywać się poprzez:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych,
z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw
i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego pro24
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wadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem
wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny,
w tym darów żywnościowych).
Po raz kolejny uczestnicy Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa z terenu Gminy Łopuszno, objęci pomocą żywnościową w Podprogramie 2018 wzięli czynny udział w działaniach towarzyszących, które odbywały się na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego. W warsztatach poświęconych nauce prawidłowego żywienia, kulinarnych, gospodarowania żywnością oraz budżetem domowym,
uczestnicy poznali wiele praktycznych wskazówek, ale przede
wszystkim mogli poczuć się częścią grupy, przełamać własne bariery związane z wyjściem z domu lub publicznym zabraniem głosu oraz nawiązać nowe relacje sąsiedzkie. Były to
piękne doświadczenia wspólnie spędzonego czasu, a wszystko odbyło się w bardzo spokojnej i miłej atmosferze.
Warsztaty miały miejsce w dwóch terminach - modułach
tematycznych w dniach: 28 listopada 2018r. i 15 marca 2019r.,
a łączna liczba osób uczestniczących wyniosła 73.
Cieszymy się bardzo z takiej frekwencji i wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo. Dziękujemy również osobom
prowadzącym te warsztaty. Podziękowania kierujemy także
do Banku Żywności w Kielcach za ich organizację oraz Gminnemu Ośrodkowi Sportowo Wypoczynkowemu za udostępnienie sali w celach edukacyjnych.
Wioleta Kramarczuk,
Ewelina Stachura

z życia gminy

Nowy projekt z udziałem Gminy Łopuszno
na rzecz społeczności lokalnej
Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łopusznie będąc Partnerem w projekcie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnym
Centrum Wolontariatu oraz 10 gminami z powiatu kieleckiego
będzie realizowała projekt pn. „Centrum Usług – współpraca
na rzecz społeczności lokalnej”.
Przedmiotowa współpraca opierać będzie się przede
wszystkim na określeniu najważniejszych kierunków wyzwań w zakresie rozwoju usług społecznych dostępnych dla
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w
szczególności rodzin wykazujących bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych.
W ramach projektu Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie planuje następujące działania:
1. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny,
tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty
i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.
2. Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
z terenu Gminy Łopuszno poprzez zapewnienie darmowej
rehabilitacji.
3. Utworzenie na terenie Gminy Łopuszno rodziny wspierającej, której zadaniem będzie aktywna pomoc w przezwy-

ciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Kandydaci na rodzinę wspierającą będą mieli zorganizowane darmowe szkolnie. Z rodziną wspierającą zostanie podpisana umowa, na podstawie której otrzyma ona
wynagrodzenie.
4. Zwiększenie dostępności do sprzętów rehabilitacyjnych
dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez
utworzenie na terenie Gminy Łopuszno wypożyczalni.
Przystępując do realizacji projektu, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach przy współpracy 11 gmin powiatu w tym Gminy Łopuszno oraz podmiotu ekonomii społecznej opracowało raport pn. «LOKALNA DIAGNOZA WYZWAŃ
I POTRZEB SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2019 – 2022» w oparciu o wspólnie wypracowaną
i uzgodnioną diagnozę lokalną określającą aktualne wyzwania społeczne. Raport został umieszczony na stronie www.
gops-lopuszno.pl w zakładce „Centrum usług-wsparcie na rzecz
społeczności lokalnej”. Na stronie GOPS w Łopusznie będą na
bieżąco umieszczane wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego projektu.
Ewelina Stachura
Wioleta Kramarczuk

Spotkanie z piosenką ludową

5 marca 2019 w świetlicy wiejskiej w Snochowicach panie
z Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały spotkanie mające
na celu zaprezentowanie strojów ludowych oraz nowo przygotowanego repertuaru. Koło Gospodyń Wiejskich ze Snochowic od wielu lat prężnie działa na terenie Gminy Łopuszno, bierze udział w wielu konkursach wokalnych i kulinarnych.
Panie w 2018 roku złożyły wniosek o przyznanie grantu
w ramach przedsięwzięcia Zachowanie zasobów lokalnego
dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Nad Czarną i Pilicą”
na realizację zadania wynikającego z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem projektu było pozyskanie
środków na uszycie strojów ludowych oraz zajęcia wokalne
przyczyniające się do wzbogacenia repertuaru.
Podsumowanie projektu stanowiło spotkanie z piosenką
ludową, na które panie z KGW zaprosiły Panią Wójt Irenę Marcisz, Przewodniczącą Rady Gminy Panią Zdzisławę Zimną, Prezesa LGD „Nad Czarną i Pilicą” Małgorzatę Barcicką, Kierownika Biura LGD „Nad Czarną i Pilicą” Grzegorza Grzywnę, kierowników i pracowników jednostek gminnych, sołtysa sołectwa
Snochowice oraz przyjaciół.

Koło Gospodyń Wiejskich przygotowane zostało do występu przez Panią Agnieszkę Jeleń, która prowadziła także zajęcia w trakcie trwania projektu. Panie zaśpiewały 5 utworów:
„Pognała wołki na Bukowinę”, „Jarzębina”, „W szarym polu
ptaszek siada”, „Głęboka studzienka” i „W Snochowicach duży
kamień”. Utwory tak bardzo podobały się zgromadzonym, że
KGW otrzymało propozycję występu wokalnego podczas obchodów Gminnego Dnia Kobiet w Łopusznie.
Ponieważ Spotkanie KGW odbyło się na kilka dni przed
Dniem Kobiet, każda z kobiet otrzymała kwiaty ufundowane
przez sołtysa Pana Zbigniewa Nowackiego. Kierownicy jednostek organizacyjnych: Pani Beata Starzyk, Pan Mariusz Łuszczyński, Pan Sławomir Stelmaszczyk złożyli natomiast na ręce
pań z KGW kosz z upominkami.
Dla uczestników spotkania panie z KGW przygotowały
wspaniały poczęstunek. Goście mogli skosztować pysznych
pierogów, gołąbków, ciast i wielu innych smakołyków.
Jolanta Pięta
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Zespół wielopokoleniowy

Dzięki funduszom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania
„Nad Czarną i Pilicą” w połowie listopada miał miejsce nabór
do wielopokoleniowego zespołu o charakterze folklorystycznym. Wyłonionych zostało ok. 20 uczestników, w bardzo szerokim przedziale wiekowym, którzy swym talentem i zaangażowaniem wesprą reaktywację formacji łączącej tradycje folklorystyczne z nowoczesnymi kreacjami muzycznymi.
W założeniach formacja ma za zadanie promowanie walorów i potencjału kulturowego Gminy Łopuszno. Zajęcia wokalne odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie i prowadzone są przez doświadczonego muzyka, wokalistę zespołu Jędrusie - Pana Michała Siemieńca.
Pomimo krótkiego stażu pracy, formacja miała okazję zaprezentować swe umiejętności podczas kilku uroczystości
gminnych, jak również wzięła udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Kielcach 16 marca
2019r. Niebawem pojawi się także pierwszy teledysk zespo-

łu promujący Gminę Łopuszno sfinansowany w ramach pozyskanych środków z LGD „Nad Czarną i Pilicą”
Beata Starzyk

Z ORSZAKU NA LODOWISKO

Na wszystkie dzieci i młodzież ze szkól podstawowych z terenu Gminy Łopuszno, które wzięły udział w uroczystym Orszaku Trzech Króli, czekała wspaniała nagroda w postaci wyjazdu na lodowisko do Kielc. Wyjazd odbył się 8 i 11 lutego
2019 r. Z tej wspaniałej atrakcji skorzystało ponad 130 osób.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, których pomoc i wsparcie
przyczyniły się do zapewnienia tak wspaniałej rozrywki dzieciom i młodzieży.
Podziękowanie kierujemy na ręce:
- Pani Wójt Ireny Marcisz,
- Władz Gminy Łopuszno,
- Księdza Dziekana Ireneusz Jakusik,
- Krzysztofa Błachuckiego,
- Krzysztofa Smolarczyka,
- Zofii i Grzegorza Puchałów,
- Agnieszki Świerczewskiej (Kwiaciarnia Aga),
- Anny i Michała Perzów (Delikatesy Centrum),
- Aleksandra Kozaka,
- Mariusza Łuszczyńskiego,
- Sławomira Stelmaszczyka,

- Pawła Świercza,
- Mirosława Śliwki,
Dziękujemy także pracownikom Gminnego Ośrodek
Kultury w Łopusznie oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w Snochowicach i Lasocinie.
Beata Starzyk

Wójt Gminy Łopuszno oraz Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Oddział Łopuszno
zapraszają Państwa do udziału w uroczystościach patriotycznych
związanych z obchodami 76. rocznicy pacyfikacji wsi:
Naramów w dniu 28.04.2019 r. (niedziela) o godz. 1330
i 12.05.2019 r. (niedziela) o godz. 1330 w Skałce Polskiej.
26
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77. rocznica powstania AK

14 lutego w Łopusznie odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę powstania Armii Krajowej. Organizatorami
uroczystości byli: stowarzyszenie Świętokrzyskie Wspieranie
Inicjatyw Twórczych „ŚWIT”, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”, Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie oraz łopuszański oddział Światowego Związku Armii Krajowej. W kościele parafialnym w Łopusznie odprawiona została msza święta, a po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości
przemaszerowali pod budynek internatu, gdzie przy tablicy
pamiątkowej odczytano apel poległych oraz złożono kwiaty
i znicze. Obecna na uroczystości Wójt Gminy Łopuszno Irena
Marcisz oraz Członek Zarządu Województwa Pan Mariusz Gosek wręczyli Prezesowi łopuszańskiego koła AK Stanisławowi
Komisarczykowi dyplom uznania za wkład w pielęgnację pamięci o historii. Na Ziemi Łopuszańskiej jest wiele miejsc, które przypominają o tragicznych wydarzeniach z czasów ostatnich wojen. Pan Stanisław wykazuje się ogromnym zaangażowaniem w dbałość o to, by te obiekty pozostawały w należytym stanie. Wraz z wójtem gminy Łopuszno, przy znacznym
zaangażowaniu pracowników Gminnej Biblioteki w Łopusznie
jest inicjatorem cyklu uroczystości patriotycznych, które orgaznizowane są w Dobrzeszowie, Naramowie, Skałce Polskiej,
Ewelinowie, Fanisławicach, Sarbicach oraz w Łopusznie na Kościółku. To właśnie za te działania został uhonorowany. Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łopusznie. Wystawiono tam widowisko słowno-muzyczne oparte na twórczości żołnierzy Polski Podziemnej.
Rozstrzygnięto również konkurs wiedzy o AK i Szarych Szeregach oraz konkursy plastyczne i fotograficzne pt. „zAKochaj
się w AK”. Uczestnicy uroczystości mieli również okazję wysłuchać prelekcji Pana Mariana Wiklera na temat działalności
Armii Krajowej oraz Cichociemnych na terenie województwa
świętokrzyskiego.
Redakcja

Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki i znicze
przy pamiątkowej tablicy na ścianie Łopuszańskiego Internatu

Stanisław Komisarczyk odbiera z rąk Ireny Marcisz Wójta Gminy
Łopuszno oraz Mariusza Goska Członka Zarządu Województwa
dyplom uznania za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o ofiarach
wojen

Cykliczne spotkania
„Między Nami Kobietami – Strefa Zdrowia i Urody”

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie rozpoczyna cykliczne spotkania skierowane dla Pań poświęcone tematyce
zdrowia i urody.
Podczas pierwszej odsłony warsztatów, które miały miejsce 28 marca, każda z przybyłych pań, pod okiem doświadczonych wizażystek, miała możliwość wypróbować cały program pielęgnacyjny dobrany indywidualnie do potrzeb jej
skóry, „przymierzyć” idealnie dopasowany podkład oraz dowiedzieć się, które z obecnych trendów w makijażu pasują do
niej najlepiej. Wśród uczestniczek rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody kosmetyczne.
W miłej atmosferze, przy herbatce i ciasteczku ponad 30
pań skorzystało z bezpłatnego „saloniku urody” oraz pokazowych lekcji makijażu.
Kolejne spotkania już wkrótce. W planach warsztaty kulinarne, z aromaterapii, tworzenia naturalnych kosmetyków
i perfum, spotkania z dietetykiem i wiele innych.
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Dzień Kobiet w Rudnikach

Dzień Kobiet to święto obchodzone wyjątkowo w niemalże każdej placówce, ale tak pozytywną i wyjątkową atmosferę oraz niepowtarzalną gościnność znajdą Państwo wyłącznie
w Rudnikach. Wszystko to za sprawą Pana sołtysa Kazimierza Sadowskiego, który od lat z ogromnym zaangażowaniem
i sercem włącza się w organizację tego wydarzenia. Pomaga
mu Pani Jolanta Serafin – opiekunka świetlicy wiejskiej.
4 marca w Rudnikach wśród pań przybyłych świętować
ten wyjątkowy dla każdej kobiety dzień zagościła również
Pani Wójt Irena Marcisz, Radna Rady Gminy Pani Zofia Kozubek oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Pani Beata Starzyk. Każda z obecnych na spotkaniu kobiet
otrzymała kwiaty oraz słodki upominek od Pana Kazimierza
Sadowskiego oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej Pana
Krzysztofa Klimczaka.
Oprócz kwiatów i upominków dla Pań zorganizowany został ciepły poczęstunek, którego głównym sponsorem był

także sołtys. Mieszkanki Rudnik przyniosły przygotowane przez siebie
ciasta i sałatki. Przy
lampce wina oraz
akompaniamencie
akordeonu, na którym grał Pan Stanisław Bartkowski
i Pan Stanisław Gołuch, panie mogły
wspólnie śpiewać,
tańczyć i miło spędzić wieczór.
Beata Starzyk

Mała książka – wielki człowiek

Biblioteka Publiczna włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” przygotowanej przez
Instytut Książki, a finansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja ma na celu zachęcić
rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania
z dzieckiem. Trzylatki po raz pierwszy przychodzące do biblioteki otrzymały bezpłatnie książkę „Pierwsze wiersze dla…” ,
czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich
poetów, pięknie zilustrowany przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie co najmniej
jednej książki mały czytelnik otrzymał naklejkę.
Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została
przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką po-

łączeni”, w ramach której młodzi
rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”.
W wyprawce znajduje się
również broszura dla rodziców
„Książką połączeni , czyli o roli
czytania w życiu dziecka” przypominająca o korzyściach obcowania z książką od najmłodszych lat.
Poprzez działania promocyjne zachęcamy rodziców, dziadków i opiekunów do czytania najmłodszym i przypominamy
o roli książki w życiu dziecka.
Kampania ma na celu zachęcać rodziców do jak najczęstszego spędzania czasu z dzieckiem na wspólnym czytaniu
i zabawie z książką, a także do wyrabiania w dziecku nawyku
czytelniczego przez regularne wizyty w bibliotece.

Dzień Babci i Dziadka w Żłobku Gminnym

Wzorem lat ubiegłych, 18 stycznia 2019r.
w Żłobku Gminnym w Łopusznie obchodziliśmy niezwykłe święto- Dzień Babci i Dziadka. Z
tej okazji maluchy z grupy III wystąpiły na scenie,
śpiewając piosenki i recytując wierszyki dla swoich ukochanych babć i dziadków. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz. Po części artystycznej wszyscy goście udali się na poczęstunek. Maluchy zadbały również o upominki dla swoich Dziadków
w postaci laurek i własnoręcznie wykonanych
prac. To był wspaniały dzień zarówno dla Dziadków jak i ich pociech.
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Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Jednym z najważniejszych zadań biblioteki jest kształtowanie kultury czytelniczej i szerzenie w społeczeństwie nawyku
sięgania po książki od najmłodszych lat. Biblioteka poprzez
atrakcyjne formy swoich działań kształtuje gusta czytelnicze.
Do takich form pracy należą spotkania autorskie , które są
aktywną zachętą do czytania, umożliwiają żywy kontakt z pisarzem, rozwijają wrażliwość i upowszechniają kulturę języka
polskiego.
3 kwietnia gościliśmy w bibliotece publicznej jednego z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci pana Wiesława Drabika.
Jego książki to pięknie ilustrowane , pouczające, pełne humoru
bajeczki dla najmłodszych. Najpopularniejsze to: „Bajka o Smoku i Kraku i o tym, jak powstał Kraków”, „O Twardowskim na kogucie i o diabłach w wielkim skrócie”, „Kocie łakocie”. Ponadto
Pan Drabik jest autorem niezwykle ciekawej serii wierszowanych opowieści o znanych, polskich sportowcach ”Zostań mistrzem” np., „Korzonek na chodzie, czyli sport zawsze w modzie”, „ Mała mysz skacze ,czyli Myszomania”, „Agata nie lata,
a jest mistrzem świata”. Niektóre spośród ponad dwustu jego
książeczek są dodatkowo ilustrowane przez samego autora.
Na spotkanie przyszli uczniowie klas pierwszych SP z Łopuszna wraz z wychowawczyniami panią Iwoną Wisznarewską i panią Wiesławą Król.
Autor opowiadał o początkach swojej pracy pisarskiej,
o tym jak powstaje książka i ilustracja do niej, czytał najzabaw-

niejsze fragmenty swoich bajek, bawił się z dziećmi w odgadywanie rymów, nagradzając uczestników zabawy drobnymi
upominkami.
Mali czytelnicy poprzez bezpośredni kontakt z autorem
rozszerzyli krąg swych wiadomości. Mamy nadzieję, że chętniej będą sięgać po książeczki autora, którego bezpośrednio
poznali.
Na zakończenie spotkania dzieci zdobyły imienną dedykacje i autograf autora.
Małgorzata Gawęda

Akcja Ferie 2019 w GOS-W Łopuszno

Ferie to czas, na który z utęsknieniem czekają dzieci. Dlatego jak co roku w ramach akcji Ferie Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy zorganizował dla dzieci różne zajęcia, by
umilić im czas wolny.
W czasie ferii Ośrodek Sportowo –Wypoczynkowy zorganizował wycieczki do kina Helios i na basen Olimpic. Ponadto
odbyły się zajęcia kulinarne, na których wspólnie wypiekaliśmy pyszne oponki, ciasta i ciasteczka. Odbyło się też wspólne biesiadowanie przy ognisku i uwielbiane przez dzieci zabawy na śniegu, w tym najbardziej lubiana - bitwa na śnieżki.
Po raz kolejny w czasie ferii odbył się także bal karnawałowy. Dzieci świetnie się bawiły. Przepięknie przebrane
z dumą prezentowały wymyślne stroje. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, uśmiech nie znikał z twarzy mimo
chwilowego zmęczenia. Skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca.

Podczas balu dzieci brały udział w licznych konkursach
z nagrodami, w tym na najładniejsze przebranie. Ponadto
w trakcie przerwy czekał na nie poczęstunek.
J. Marszalik

Aleja Mieszkańców Gminy Łopuszno

Aleje stanowią żywe pomniki historii. Podobnie jak dzieła architektoniczne stają się charakterystycznymi elementami przestrzeni, a czasem wręcz symbolami na skalę danego
regionu. Dlatego w naszej gminie powstanie Aleja Mieszkańców Gminy Łopuszno, która będzie symbolem przynależności do małej ojczyzny. Każdy będzie mógł wykupić miejsce na
pamiątkową tablice ze swym imieniem, nazwiskiem i umieścić ją w Alei.

Aleja powstanie wzdłuż nowo wybudowanych boisk na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Będzie to doskonała forma upamiętnienia każdego
mieszkańca, a także dodatkowa atrakcja turystyczna. Pojawią
się też ławki oraz nowe oświetlenie.
Zainteresowanych wykupieniem tablicy prosimy o kontakt
w biurze GOSW lub pod numerem tel. 600899244.

Wieści Łopuszna

29

z życia gminy

Świętokrzyskie korzenie - moje drzewo genealogiczne
Historia mojej rodziny. Część 1
1. Genealogia, moje pierwsze kroki
Moja genealogiczna podróż w przeszłość rozpoczęła się wiosną
2008 roku. Stało się to za sprawą mojej siostry, która dziesięć lat
temu powiedziała: „A może byś zrobiła drzewo genealogiczne?”
Nasza babcia od zawsze opowiadała o krewnych, o rodzinie, o koligacjach. Słuchałam tych historii od dziecka, jednak nigdy nie przywiązywałam do nich większej uwagi. Dziesięć lat temu postanowiłam spisać krewnych, o jakich opowiadała babcia urodzona w 1925
roku w Pstroszycach. Pomyślałam wtedy, że być może uda się połączyć trzysta osób, sięgając wstecz o około100 lat.
Po kilku rozmowach z babcią dało mi się spisać kilkadziesiąt
osób. Skrupulatnie notowałam dodatkowe informacje, do których nawiązywała w trakcie wymieniania kolejnych członków gałęzi kilku rodów. Będąc w tym czasie całkowitym laikiem w dziedzinie genealogii, chyba podświadomie wiedziałam, że nawet
najdrobniejsze szczegóły mogą w późniejszym czasie być zaczątkiem do odkrywania kolejnych koligacji rodzinnych.
2. Pierwsze zasłyszane historie. Droga z ziemi krakowskiej na ziemię świętokrzyską.
Opowieści babci ciąg dalszy. Mój pradziadek Wincenty Machejek rodem z Małopolski około roku 1936 złożył podanie
o pracę w Lasach Państwowych, będąc w tym czasie gajowym
u dziedzica Fortunata Zdziechowskiego. Wraz z rodziną mieszkał we wsi Cisie koło Książa Małego. Obawiał się jednak, że praca w tym miejscu nie będzie już zbyt długo możliwa i nie zdoła wypracować sobie emerytury, dlatego też złożył podanie do
Dyrekcji Lasów Państwowych o przydział pracy. Niedługo później otrzymał odpowiedź, że za dwa lata zwolni się posada gajowego w rejonie nadleśnictwa Snochowice. I tak też się stało.
Rodzina Machejków zamieszkała w roku 1938 w gajówce, w osadzie leśnej zwanej Michala Góra, niedaleko Łopuszna leżącego
na ziemi świętokrzyskiej.
3. Babcia i jej młodość
Do klasy siódmej babcia uczęszczała w Łopusznie, do szkoły jeździła rowerem. Z jej opowieści dowiedziałam się, że połowę uczniów w klasie stanowiły dzieci pochodzenia żydowskiego.
Babcia szczególnie zapamiętała swoją koleżankę Żydówkę Polę
Rozejncwajgównę, była z nią blisko zaprzyjaźniona. Wspominała,
że w czasie okupacji w Łopusznie było małe getto. Jakiś czas później, około roku 1942, przyszedł nakaz niemiecki, że Polacy mają
zgromadzić Żydów w jednym miejscu i wywieźć konnymi wozami do Włoszczowy. Tymi transportami również wywieziona została Pola Rozejncwajgówna. Niemcy nadzorowali wywózkę na
motorach, mieli oni również psy, które miały pilnować, aby nikt
nie uciekł z konwoju. Babcia stała z daleka i płacząc, obserwowała ten koszmar. Nigdy potem nie słyszała, aby ktokolwiek z wywiezionych Żydów się uratował.
Chcąc dowiedzieć się więcej, przeszukiwałam wiadomości dostępne w sieci, znalazłam obszerne opisy dotyczące historii Żydów
z regionu Łopuszna na stronie jevishgen.org. Jeden z fragmentów,
który szczególnie utkwił mi w pamięci, to opis stosunków pomiędzy ludnością polską i żydowską. „Między mieszkańcami nie było
dystansu. Obie nacje cierpiały i mocno odczuwały represje okupanta. Po wojnie do Łopuszna nie powrócił żaden z żydowskich
mieszkańców. Tak skończył się świat żydowskiego Łopuszna- świat
trudnej, biednej, pracowitej, wspólnej egzystencji”.
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4. Połączenie rodzin Bernatów i Machejków
W czasie II wojny światowej, jesienią 1941 roku, w kościele
parafialnym w Łopusznie moja babcia urodzona w Małopolsce
i dziadek Konstanty Bernat urodzony we wsi Grabownica, parafii Łopuszno, wzięli ślub. Życie na wsi toczyło się własnym rytmem wyznaczanym przez zasiewy i zbiory plonów. Przez około
piętnaście kolejnych lat moi dziadkowie mieszkali na świętokrzyskiej ziemi. Życie na wsi było skromne, ale babcia wspomina je
jako szczęśliwy czas. Wszyscy we wsi się znali, żenili między sobą,
byli chrzestnymi na chrztach, świadkami na ślubach, jak również
wspólnie odprowadzali zmarłych na cmentarz.
5. Mój świętokrzyski przodek, dziadek Konstanty Bernat
Dziadka pamiętam jako ostoję spokoju, łagodnego, uśmiechniętego i ciepłego człowieka.
Konstanty urodził się na przełomie roku 1916/1917 we wsi Grabownica. Wieś położona jest na południe od Łopuszna, w pobliżu
drogi wiodącej do Małogoszczy. W roku 1938 dziadek wraz z innymi młodymi ludźmi ze wsi założyli OSP Grabownica (Ochotniczą Straż Pożarną). Z informacji zamieszczonej w książce pt.
„Łopuszno dawniej i dziś” wynika, że inicjatorami byli: Konstanty
Bernat, Antoni Grzywacz, Bolesław Wawrzoła.
Z opowiadania babci wiedziałam, że dziadek w czasie wojny
był w służbie czynnej wojskowej.
W roku 2011 szukając bardziej szczegółowych informacji,
zwróciłam się do Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z prośbą o przesłanie kopii dokumentów dotyczących dziadka. Miałam nadzieję, że dzięki temu dowiem się czegoś
więcej o czasach młodości mojego przodka. Kilkanaście tygodni
później otrzymałam kopie dokumentów, które zawierały odręcznie napisany przez niego życiorys, deklaracje członkowskie oraz
inne dokumenty, jakie dziadek składał, wnioskując o przyznanie
statusu kombatanta.
W dokumentach zapisano, że dziadek służył w 2. Pułku Artylerii Lekkiej w Kielcach. W otrzymanych informacjach zapisano:
„Wybuch wojny zastał tę jednostkę na zachodniej granicy Polski. Jednostka ta wycofała się przez Warszawę do rzeki Bug. Po
sformułowaniu nowych jednostek dalszy szlak bojowy wiódł w
kierunku Rumunii. Po całkowitym rozbiciu przez Niemców tego
zgrupowania w dniu 20.09.1939 roku, dziadek dostał się do niewoli. « We fragmencie życiorysu zapisał: „15.02.1939 roku zostałem powołany do służby czynnej jako radiotelegrafista. W
końcu sierpnia wyjechaliśmy
na zachodnią granicę Polski.
Pociągiem, później wozami
i pieszo. W drugim dniu walki zaczął nas okrążać nieprzyjaciel, wycofaliśmy się na tyły.
Dotarliśmy, aż do rzeki Bug.
Po bitwie gdzie okrążyli nas
Niemcy -broń została zakopana na rozkaz dowódcy.”
Dziadek trafił do niewoli niemieckiej. Gdy oddział został uwolniony, mógł już powrócić do domu.
I miesiąc II wojny światowej;
opis Konstanty Bernat

z życia gminy
Kilka lat temu babcia opowiedziała mi kolejną historię związaną z dziadkiem. Miała ona miejsce w roku 1943. Wtedy to oddział Gwardii Ludowej zaatakował wieś Antonielów, zabijając
ludność niemiecką, która podlegała pod żandarmerię w Olesznie
(część Niemców ukryła się w piwnicach). Do tej właśnie jednostki dotarła wiadomość o przeprowadzonej akcji. W tym czasie we
wsi wybuchł pożar. Każdy ze strażaków OSP był zobowiązany ruszyć na ratunek poszkodowanym. Wozem ruszył również zastęp
z Grabownicy, po drodze minęli zastęp partyzantów.
Po dotarciu do Antonielowa strażacy, w tym również mój
dziadek, zaczęli gasić pożar. Do wsi dotarli również niemieccy
żandarmi z Oleszna. Natychmiast nakazali, aby Polacy zgromadzili się w środku wsi. Głośno dyskutowali, co zrobić z Polakami. Wśród ochotników OSP Grabownica był również mieszkaniec wsi Kubicz, który znał język niemiecki- słyszał on rozmowę
Niemców, którzy byli przekonani, że to właśnie ci Polacy są winni śmierci ludności niemieckiej i za to powinni być rozstrzelani.
Na szczęście przyjechała również żandarmeria niemiecka z Łopuszna, a wśród nich współpracujący z ruchem oporu Karl Landl,
pseudonim „Felek”.
To właśnie on miał zaświadczyć, że ludzie zatrzymani przez żandarmerię z Oleszna to nie bandyci, ale oddział OSP Grabownica.
11 maja 1943 roku o świcie spacyfikowano przysiółek wsi
Ewelinów-słynną Skałkę. Był to odwet za wcześniejszą akcję
w Antonielowie. Tylko kilkoro mieszkańców przeżyło, chowając
się w kuźni i szuwarach pobliskiej sadzawki. Łunę pożaru widać
było również we wsi Grabownica. Chłopi ze wsi nie wiedzieli o
pacyfikacji, ruszyli z pomocą jak do pożaru. Po drodze zostali zatrzymani przez żandarmerię przed wsią Krasocin i zawróceni.
6. Pradziadkowie z regionu Łopuszna
Głównym źródłem wiedzy na temat pradziadków z regionu
Łopuszna są również wspomnienia rodzinne mojej babci. To ona
podała mi imiona nazwiska, a także przybliżone lata życia moich
bliskich. Opowiedziała o rodzeństwie pradziadków, które w większości poznała osobiście lub też znała z opowiadań. Informacje te
kolejno starałam się potwierdzać dokumentami z USC przechowywanymi w Gminie Łopuszno, a także w Archiwum Państwowym w Kielcach.
Rodzicami mojego dziadka Konstantego byli Paweł Bernat
i Józefa z domu Belska. Akta urodzeń z tych lat zapisywane były
w języku rosyjskim, był to bowiem czas zaboru rosyjskiego. Paweł urodził się 15 maja 1874 roku we wsi Grabownica, jego żoną 8
lutego 1898 roku została Józefa z domu Belska, urodzona w Górkach Łopuszańskich.
W roku 1926 parafię w Łopusznie objął proboszcz Aleksander
Jankowski, postawił on sobie za cel odbudować kościół. Zbiórkę
na ten cel w regionie wsi Grabownica prowadził dla parafii mój
pradziadek Paweł Bernat.
Paweł i Józefa mieli 6 dzieci, mój dziadek Konstanty Bernat był
najmłodszym z rodzeństwa.
Pradziadkowie byli bardzo pracowitymi, kochającymi ziemię
ludźmi. Nigdy ich nie poznałam i do tej pory nie udało mi się odnaleźć ich fotografii. Nie tracę jednak nadziei, że kiedyś będzie to
możliwe. Paweł Bernat zmarł w roku 1951, Józefa Bernat z domu
Belska -w 1954 roku. Oboje pochowani są na cmentarzu parafialnym w Łopusznie.
7. O prapradziadkach.
Moja genealogiczna podróż w przeszłość z czasem sięgała coraz to wcześniejszych pokoleń. Wciąż posiłkowałam się tym, co
pamiętała o rodzinie swojego męża moja babcia. Wiedziałam, że
rodzicami mojego pradziadka Pawła byli Józef Bernat i Marian-

na z domu Barczyńska. Szukając informacji w zasobie Archiwum
Państwowego w Kielcach, znalazłam akt ślubu Józefa Bernata
i Marianny z Barczyńskich. Związek małżeński 1858 numer aktu
39/1858. Z tego dokumentu dowiedziałam się, w jakim wieku byli
młodzi, zawierając związek małżeński, poznałam informacje o rodzicach, a także o miejscu urodzenia prapradziadków. Śledząc
kolejne dokumenty, potwierdziłam informacje, jakie przekazała mi babcia o rodzeństwie pradziadka Pawła. Ze związku Józefa
Bernata i Marianny Barczyńskiej urodziło się dwanaścioro dzieci.
Wieku dorosłego nie dożyło pięcioro z nich.
Poza moim pradziadkiem Pawłem, przeżył brat Jan i siostry
Agnieszka (po mężu Pałgan), Marianna (po mężu Korpas), Franciszka (po mężu Ożarowska) oraz Józefa (po mężu Kozieł). Potomkowie Józefa i Marianny żyją w różnych częściach Polski, jak również poza krajem pochodzenia przodków. Niezwykle ważną dla
mnie w ostatnim czasie gałęzią okazali się potomkowie siostry
mojego pradziadka-Marianny z Bernatów Korpasowej. To jej syn
wraz z rodziną zostali zamordowani w czasie II wojny światowej
przez banderowców, nazywanych przez obecnych Ukraińców nacjonalistami. Z opowiadań babci wiedziałam, że dwaj bracia Korpas mieszkali przed wojną na Wołyniu. Na początku roku 2017,
po przeczytaniu mojego wpisu na blogu genealogicznym, zgłosił się do mnie Павел Корпас, urodzony na Ukrainie potomek Antoniego, Zauważył on mój wpis na blogu pt. „Ponad granicami,
Korpas”. Szybko udało mi się ustalić, że jest to potomek Pawła
Korpasa i Marianny z Bernatów. Paweł mieszkający na Ukrainie w
miejscowości Ratno, nic nie wiedział o zabitej w czasie wojny rodzinie Korpasów. Jego dziadek został zabity w lesie przez kłusowników w roku 1936.
Kilka lat temu Paweł przeczytał artykuł w lokalnej prasie
o mordzie dokonanym na ludności polskiej w niedalekiej od Ratna miejscowości Wólka Szczytyńska, położonej przy obecnej granicy Ukrainy z Białorusią. Mając w pamięci wspomnienia babci,
udało mi się ustalić, że dziadek Pawła Korpasa (Павел Корпас)
z Ratna i Korpas Wincenty zabity przez banderowców, to bracia
rodzeni. Nasi wspólni przodkowie to Józef Bernat i Marianna Barczyńska. Przy takich właśnie odkryciach utwierdzam się, że moja
pasja ma głębszy sens, czuję potrzebę odkrywania tych zapomnianych historii i zachowania ich dla kolejnych pokoleń.
8. Księgi ludności stałej Grabownica
Informacje o rodzinie Bernatów, która mieszkała w rejonie
Łopuszna, poza aktami metrykalnymi, można również znaleźć
w Księgach ludności stałej, które dla tego terenu przechowywane
są w Archiwum Państwowym w Kielcach. Spisy te zawierają informacje od roku 1865-1903. Księgi podzielone są na wsie. Każda wieś
zawiera tabelaryczny wykaz domostw i jej mieszkańców z informacją o latach urodzenia, zawartych małżeństwach i zgonach, a także miejscach urodzenia czy informacje o zmianie miejsc zamieszkania. Jest to zatem bardzo pomocne źródło wiedzy, dzięki któremu możliwe jest odszukanie miejsca, gdzie stał dom przodków,
a także jak wyglądała wieś w drugiej połowie XIX w.
Kiedy w roku 2015 odwiedziłam babcię z okazji jej 90 urodzin,
udało nam się wspólnie naszkicować plan wsi Grabownica, jaki
pamiętała z lat, w których tam mieszkała, czyli z połowy XX wieku. Babcia opisała wszystkie domostwa, łącznie z ich mieszkańcami. Podała też informacje o ich dalszych losach. Wspominała
również domy w przysiółku Rosochy, w jednym z nich zamieszkiwali Drogoszowie. Z tej właśnie rodziny wywodził się słynny polski bokser Leszek Drogosz. Z ksiąg mieszkańców wsi Grabownica
wynikało, że Drogoszowie w roku 1833 mieszkali w Oblęgorku.
Anna Bernat -Mścisz
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I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁOPUSZNO JUŻ ROZEGRANY!
5 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łopusznie został rozegrany pierwszy profesjonalny turniej
szachowy. Skierowany był do wszystkich chętnych uczniów
szkół podstawowych naszej gminy.Celem zawodów była popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.
Ta niezwykle pasjonująca, wymagająca logicznego myślenia gra planszowa, której zasady ukształtowały się jeszcze
w średniowieczu, przyciąga coraz to młodszych uczestników.
Podczas rozgrywania partii szachowych widać było na twarzach dzieci radość, pozytywne emocje oraz skupienie uwagi.
O finałowe miejsca w I GMINNYM TURNIEJU SZACHOWYM
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁOPUSZNO rywalizowało 50 najlepszych adeptów szachowych ze: Szkoły Podstawowej im. Jana

Pawła II w Łopusznie, Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie,
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach oraz Szkoły Podstawowej w Lasocinie.
Do turnieju uczniowie przygotowywali się od dłuższego czasu w swoich szkołach na zajęciach szachowych. Etap gminny
poprzedzały eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których wyłoniono najlepszych graczy. Zawodnicy rywalizowali w trzech
grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie
7 rund, każdy z zawodników miał na partię 10 minut.
Nad przebiegiem zawodów czuwał pan Tomasz Stefaniak,
Prezes Świętokrzyskiego Związku Szachowego.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Uczniowie klas I-III: I miejsce Antoni Kosiński
SP Gnieździska, II miejsce Igor Dzierzgwa SP Łopuszno, III miejsce Alicja Serafin SP Łopuszno.
Uczniowie klas IV-VI: I miejsce Kacper Chruściak
SP Łopuszno, II miejsce Oskar Siwek SP Dobrzeszów,
III miejsce Wiktor Czerwiński SP Łopuszno.
Uczniowie klas VII-VIII: I miejsce Kacper Banaśkiewicz SP Dobrzeszów, II miejsce Mariusz Serafin SP Dobrzeszów, III miejsce Amelia Szymańska SP Łopuszno.
Dziękujemy serdecznie Pani Wójt Gminy Łopuszno za wsparcie finansowe, dzięki któremu uczestnicy otrzymali puchary oraz dyplomy. Na koniec należy
podziękować wszystkim, którzy włączyli się i pomagali w organizacji turnieju.
Mamy nadzieję, że ten turniej na stałe wpisze się do
sportowego kalendarza szkoły.
Anna Serafin

KONFERENCJA WALENTYNKOWA

09.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie miała miejsce Konferencja Walentynkowa, która została zorganizowana już po raz siódmy przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kieleckiej razem
z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w Łopusznie. Tegoroczną konferencję poprowadzili dla licznie zgromadzonych
młodych ludzi Monika i Marcin Gomułkowie, którzy przede
wszystkim opowiedzieli historię swojego życia. Wspominali ten czas, gdy nie było im po drodze z Panem Bogiem, gdy
w ich życiu panował grzech, ale także mówili o swoim nawróceniu, które nazwali procesem, bo stwierdzili, że ono wciąż
trwa. Na koniec konferencji była możliwość zadawania pytań,
krótkiej rozmowy czy zrobienia sobie zdjęcia z gośćmi.
Po wspólnym posiłku odbyła się zabawa taneczna, która
zintegrowała uczestników tego pięknego i ubogacającego
spotkania. Razem z innymi idziemy do nieba, dlatego warto
posłuchać Gomułeczków i w relacjach z bliskimi kierować się
zasadą: „Przykład, a nie wykład”.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Łopusznie
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Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
22 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łopusznie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom. Konkurs ma na celu poznanie przepisów
oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności,
ekologii, ratownictwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
Obecna na rozpoczęciu konkursu Pani Wójt Irena Marcisz
życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia w konkursie
oraz złożyła deklarację ufundowania nagrody pieniężnej dla
uczestnika konkursu eliminacji powiatowych, który uzyska
dobry wynik.
Eliminacje odbyły się w trzech grupach:
I grupa - uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
II grupa – uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych i gimnazjum,
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W eliminacjach wzięło udział 22 uczniów z terenu naszej
gminy.Naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów. Turniej przeprowadzili: brygadier Szymon Górski i mł. kapitan Jakub
Duda. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań,
za który mogli uzyskać 30 pkt . Na jego rozwiązanie mieli 30
minut.
W grupie uczniów klas I-VI:
I miejsce zajął uczeń klasy VI „b” Wojciech Supernat, drugi uczeń z tej samej klasy Karol Świerczewski zajął III miejsce. W grupie uczniów klas VII-VIII I miejsce zajął uczeń klasy
VIII „a” Piotr Palacz.
Laureaci I, II i III miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz. Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły Krzysztof Kumański, oficerowie PSP w Kielcach, Prezes OSP w Łopusznie
druh Jacek Palacz.
W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach wzięło udział
ponad czterdziestu uczniów w trzech grupach wiekowych:
uczniowie klas I-VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i gimnazjum oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.

Gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Etap powiatowy eliminacji

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łopusznie reprezentowało 2 uczniów: Wojciech Supernat z kl. VI „b” oraz
Piotr Palacz z klasy VIII „a”.
Zwycięzcą konkursu w grupie uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII został Piotr Palacz, który zajął I miejsce.
Piotrek będzie reprezentował naszą szkołę w eliminacjach
wojewódzkich konkursu, które odbędą się 24 kwietnia b.r.
w Kielcach.
Opiekunowie: Stanisław Piwowarczyk, Andrzej Łapot
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Zdrowo żyjesz – wygrywasz

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie już od
wielu lat szczyci się tym, iż wielki nacisk kładzie na tak ważny aspekt w życiu młodego człowieka, jakim jest jego zdrowie. Podejmowane w szkole działania profilaktyczne obejmują problematykę szeroko pojętego zdrowia. Różnorodne
działania ukierunkowane są zarówno na uczniów, jak i na nauczycieli i rodziców. W związku ze stale rosnącymi zagrożeniami nowotworowymi, będącymi konsekwencjami niezdrowego stylu życia, zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia
działań w zakresie profilaktyki onkologicznej. Szkoła uściśliła
współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
i Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie.
26 marca 2019r. gościliśmy w naszej szkole panią mgr
Jadwigę Zapałę – specjalistę z Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach. Pani Zapała odbyła spotkanie z uczniami klas I-III,
klas IV-VI i klas VII- VIII. Celem spotkania było przygotowanie
uczniów do podejmowania świadomych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia, jako profilaktyki chorób nowotworowych.
W ramach spotkania z rodzicami 27.03.2019r. odbyła się
prelekcja z zakresu edukacji onkologicznej na temat „Jak słuchać swojego organizmu”. Odwołując się do projektu „Szkoła
promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”,

pani Jadwiga Zapała przedstawiła rodzicom zagadnienia
związane z edukacją żywieniową, poruszyła problem stosowania używek i uzależnień, problem promieniowania, na jakie
narażamy się korzystając z telefonów komórkowych, promowała aktywność ruchową oraz zachęcała do samoobserwacji
i samokontroli własnego organizmu.
Mamy nadzieję, że spotkanie ze specjalistą z zakresu edukacji onkologicznej zachęci uczniów i rodziców do dbałości
o własne zdrowie oraz ułatwi im przyjęcie strategii chroniącej
przed nowotworami.
Ilona Picheta pedagog szkolny

Zlot Młodych Programistów

14.03.2019r. 103 uczniów edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie wzięło udział
w warsztatach z robotyki i programowania mobilnego. Zlot
w ramach projektu „ProgramujeMY kielecki” zorganizowany
był przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
i Politechnikę Świętokrzyską. Podczas warsztatów z robotyki prowadzonych przez doświadczonych trenerów uczniowie
budowali i programowali roboty z wykorzystaniem komputerów oraz klocków LEGO Education Wedo 2.0. Poznawali i programowali mobilne roboty: Robot JETT – który jeździ, skacze,
wykonuje akrobacje, Robot DOT- zaprogramowany poruszał
się po planszy, testowali robota PHOTON, poznali pracę robota zbudowanego z klocków Lego Maindstorms EVS.
Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami, które zdobyły w ramach projektu pod okiem nauczycieli prowadzących
zajęcia w szkole. Z ich pomocą uczniowie poznali zasady programowania oraz budowania i ożywiania robotów. Udział
w warsztatach był dla uczniów nie tylko niezwykłą przygodą,
ale przede wszystkim okazją, aby poznawać tajniki konstru-

owania i programowania. Rozwijał wyobraźnię, poszerzał wiedzę informatyczną oraz zdolności związane z praktycznym zastosowaniem nauk ścisłych. Na koniec każdy uczeń otrzymał
certyfikat Młodego programisty i drobny upominek.
Stanisław Piwowarczyk

Zostań członkiem Orkiestry Dętej w Łopusznie

Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łopusznie ogłasza nabór chętnych kandydatów do gry na
instrumentach dętych. Orkiestra zapewnia instrument oraz
bezpłatny udział w zajęciach. Doświadczenie nie jest wymagane, liczy się zaangażowanie oraz chwila wolnego czasu.
Próby odbywają się w każdą sobotę od godz. 16.00 w budyn34
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ku Szkoły Podstawowej w Łopusznie przy ul. Strażackiej 5. Orkiestra Dęta w Łopusznie od lat uświetnia uroczystości gminne, powiatowe oraz wojewódzkie, biorąc udział w licznych
wydarzeniach artystycznych: przeglądach, festiwalach itp.
Jeśli chcesz spędzić czas w miłej atmosferze oraz rozwijać swoje umiejętności muzyczne, dołącz do nas!

Kultura i oświata

XIX Gminny Konkurs Ortograficzny

15.03.2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Łopusznie odbył się XIX Gminny Konkurs Ortograficzny.
Przedsięwzięcie to obejmuje swoim działaniem nie tylko gminę, albowiem od kilku lat zapraszamy również szkoły z gmin
ościennych. Konkurs zorganizowano w ramach odchodów
XXVII Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.
Hasło XXVII Tygodnia Kultury Języka - „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”.
Oto wyniki konkursu:
I kategoria wiekowa: klasy II – III
I miejsce: Weronika Biała kl. III - Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Łopusznie,
II miejsce: Eliza Dziedzic kl. III - Szkoła Podstawowa w Lasocinie,
III miejsce: Nadia Lisowska kl. II - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.
II kategoria wiekowa: klasy IV – VI
I miejsce: Zuzanna Pięta kl. VI a - Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Łopusznie,

II miejsce: Filip Macikowski kl. VI - Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie,
III miejsce: Milena Wawrzeńczyk kl. VI b - Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Łopusznie.
III kategoria wiekowa: klasy VII - VIII i III gimnazjum
I miejsce: Kinga Rowińska kl. VIII - Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie,
II miejsce: Jagoda Kondela kl. VIII - Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach,
III miejsce: Anna Siedlarz kl. III gimnazjum - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się w sali
gimnastycznej w obecności zaproszonych gości i społeczności
szkolnej. Na zakończenie zaprezentowali się laureaci konkursu
recytatorskiego zorganizowanego w ramach XXVII Tygodnia
Kultury Języka w województwie świętokrzyskim. Laureatom
gratulujemy i zapraszamy za rok na jubileuszowy konkurs.
Teresa Mazur
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GNIEŹDZISKACH
Dzień Babci i Dziadka

Zarówno Dzień Babci jak i Dzień Dziadka mają swoje stałe
miejsce w kalendarzu, ale w naszej szkole oba święta postanowiliśmy uczcić razem 1 lutego. Przed występem przedszkolaki wypatrywały swoich ukochanych dziadków, które to zacne
grono szkoła ledwo pomieściła. Ze sceny popłynęły piosenki, wierszyki i najserdeczniejsze słowa, jakie jest w stanie wypowiedzieć dziecięca duszyczka. Jakie wrażenie na seniorach
zrobiły te występy, można było wyczytać z uśmiechniętych
twarzy i przymglonych wzruszeniem oczu.

Przedszkolaki w nowej sali

Zakończyła się modernizacja sali dla oddziału przedszkolnego. Wszystko po to, aby dzieci mogły bawić się i uczyć w miłym, czystym otoczeniu. Na naszych przedszkolaków czekają
więc piękna sale wygospodarowane na miejscu starej kuchni i jadalni. Zachwycają odmalowane ściany, nowa wykładzina podłogowa, piękny puszysty dywan. Mebelki jeszcze pachną nowością, a do ćwiczeń interaktywnych zachęca multimedialny ekran dotykowy. Z pomieszczenia wydzielono łazienkę przystosowaną do korzystania z niej przez młodsze dzieci.
W szatni przedszkolaki pozostawiają swoje rzeczy w nowych,
dostosowanych do potrzeb przedszkolaków szafkach szatniowych. Na remont wydano około 95 000,00 zł.

Remont łazienek

W bieżącym roku szkolnym na dolnym korytarzu w starej
części szkoły zakończył się również remont dwóch łazienek.
Dostosowano je do potrzeb najmłodszych dzieci. W znaczący
sposób poprawiła się estetyka i funkcjonalność tych pomieszczeń. Koszty tego przedsięwzięcia wyniosły około 70 000,00 zł.

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. S. ŻEROMSKIEGO
W GNIEŹDZISKACH RATUJĄ DZIECI NA ŚWIECIE!
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję UNICEF-u.
W latach poprzednich szerzyliśmy wiedzę na temat tej organizacji, a w bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy czynnie
włączyć się w jego działania, przystępując do ogólnopolskiej
akcji „Wszystkie Kolory Świata”. Inicjatywa ta wpisała się w organizowane już od kilku lat w naszej szkole przedsięwzięcie
-Tydzień Praw Dziecka oraz w działalność charytatywną.
„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz
piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących
życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji
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uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice projektowali
i szyli szmaciane laleczki. Powstało ich aż 26! Każda z nich miała nadane imię i przypisany kraj pochodzenia. Po zakończeniu
prac, w szkole odbyła się ich wystawa i wielka licytacja, która odbyła się podczas Dnia Babci i Dziadka. Dzięki życzliwości
licytujących udało się uzyskać kwotę 620 zł! Zebrane środki
umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasadorka Dobrej
Woli UNICEF.
Poprzednie cztery edycje akcji „Wszystkie Kolory Świata” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół
i przedszkoli. Dotychczas uczestniczyło w niej ponad 2,5 tysiąca placówek z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu lokalnych
społeczności udało się pozyskać prawie 2,7 miliona złotych na
ratowanie dzieci w Sierra Leone, Czadzie, Sudanie Południowym i Angoli. Zebrane fundusze umożliwiły zaszczepienie setek tysięcy dzieci. W tym roku również nasi uczniowie czynnie
włączyli się w ten szczytny cel.
Organizatorzy akcji:
Dorota Bała- Dudek
Aneta Januszek
Karolina Mędrecka
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Zwycięzcy konkursów
ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
O uczennicy, jaką jest Kinga Rowińska, marzą wszyscy nauczyciele. Utalentowana, pracowita, ambitna i ujmująco
skromna ósmoklasistka po raz kolejny odniosła wspaniałe sukcesy w konkursach humanistycznych. Jest tegoroczną finalistką II Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego organizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Kinga po
raz kolejny została również Mistrzem Ortografii w kategorii
klas VII - VIII i gimnazjum. W
tym samym konkursie, ale w kategorii klas IV - VI wicemistrzem
został Filip Macikowski.
W organizowanym przez
ŚCDN II Konkursie Wiedzy o Teatrze udział wzięła Dominika Nowak. Uczennica musiała wykazać
się wiedzą na temat historii teatru, terminów związanych z teatrem, związków frazeologicznych i aktorów. Finał konkursu
miał miejsce w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”.
W I Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Łopuszno Kacper Banaśkiewicz reprezentował naszą szkołę, zdobywając I miejsce, II miejsce wywalczył Mariusz Serafin,
zaś w kategorii uczniów klas IV-VI Oskar Siwek zajął II miejsce.
22 marca w Zespole Szkół w
Łopusznie odbyły się eliminacje
gminne do Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą, czego efektem było zdobycie II miejsc w 2 kategoriach wiekowych.
Uczeń Łukasz Wojda zajął II miejsce w grupie klas VII – VIII i gimnazjum, a Filip Macikowski w grupie klas IV – VI.
W konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”
organizowanym przez KRUS na etapie
gminnym I miejsce zajęła Aleksandra
Zimecka w kategorii klas 0-3 i III miejsce Zuzanna Knap. Natomiast w grupie
wiekowej uczniów klas 4-6 Bartłomiej
Zimecki zdobył III miejsce.
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka jest na stałe wpisana w repertuar imprez w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie. Mimo że na dworze mróz, na uroczystość licznie przybyły kochane babcie i dziadkowie. Odbyła się ona 26 stycznia.
Na wstępnie pani dyrektor Alicja Kuropatwa przywitała zebranych gości ciepłymi słowami. W pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej dzieci przedstawiły humorystyczny program
artystyczny. Uczniowie prezentowali też wzruszające wiersze
i piosenki związane tematycznie z tym świętem. Mali artyści
z przejęciem odtwarzali swoje role, chcąc w ten sposób podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Babcie i dziadkowie wysłuchali również koncertu „Na ludową nutę”. Rodzice naszych pociech przygotowali dla seniorów słodki poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. Na

koniec babcie i dziadkowie zostali obdarowani przez swoich
wnuków własnoręcznie wykonanymi upominkami.

Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno
30.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Łopusznie odbył się
IV Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno. Organizatorem turnieju była Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz, a także Dyrektor SP Łopuszno Krzysztof Kumański, Kierownik GOS-W Sławomir Stelmaszczyk oraz Kierownik GOPS Mariusz Łuszczyński. W turnieju wzięło udział
8 drużyn z sołectw: Łopuszno, Wielebnów, Ruda Zajączkowska, Czartoszowy, Józefina, Eustachów, Lasocin, Jasień.
Najlepsza okazała się drużyna z Lasocina. Dalej uplasowały
się Ruda Zajączkowska, Jasień. Zwycięskie drużyny otrzymały puchar, medale oraz czeki ufundowane przez sponsorów.

I miejsce - czek na 500,00 zł ufundowany z prywatnych środków Ireny Marcisz Wójta Gminy Łopuszno, miejsce II - czek na
300,00 zł ufundowany przez radnych Gminy Łopuszno Barbarę Fras i Andrzeja Cieślickiego oraz miejsce III - czek na kwotę
200,00 zł ufundował sołtys Dobrzeszowa Tomasz Kowalczyk.
Ponadto dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali medale za udział w turnieju.
Zawodnikom dopingowali nie tylko kibice, ale również liczna grupa cheerleaderek, które przygotowała pani Małgorzata
Soboń.
S.S

Prezentacja drużyn ŁKS Łopuszno

28 marca odbyła się niezwykle ciekawa prezentacja drużyn
piłkarskich Łopuszańskiego Klubu Sportowego. Na scenie na
Rynku w Łopusznie najpierw zaprezentowali się młodzicy, później juniorzy młodsi, a po nich seniorzy, którzy rozpoczynają
rundę wiosenną w grupie 1 świętokrzyskiej klasy A.
W prezentacji wzięły udział władze gminy na czele z Wójt
Ireną Marcisz, był zarząd ŁKS Łopuszno oraz liczna grupa kibiców, która przybyła, by zobaczyć po raz pierwszy zorganizowaną w taki sposób prezentację.
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Trener Jacek Picheta poinformował o ważnych zmianach
kadrowych, do których doszło w zespole w przerwie zimowej. Udało się wzmocnić drużynę. Gmina w tegorocznym
budżecie wyasygnowała znaczną sumę na wspieranie sportu. 42900 zł trafiło do ŁKS-u. Klub prosperuje jednak nie tylko
dzięki wsparciu gminy. Wielu przedsiębiorców z terenu naszej
gminy decyduje się wspierać lokalną drużynę. Dziękujemy im
za to i doceniamy. Życzymy zawodnikom sukcesów, a kibicom
wspaniałych doznań podczas oglądania rozgrywek.

sport

Dziewczęta z Łopuszna w finale wojewódzkim

Rozgrywki w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt rozpoczęły
się eliminacjami powiatowymi, które odbyły się w listopadzie. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Łopuszna zajęły
wówczas pierwsze miejsce. Kolejnym etapem rozgrywek był
Finał Wojewódzki Świętokrzyskich Igrzysk Dzieci w Mini
Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych (rocznik
2006 i młodsi), który odbył się we wtorek, 11 grudnia
w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
w Skarżysku - Kamiennej
Do finału zakwalifikowało się dziewięć szkół. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy. W grupie A zagrały drużyny SP
Staszów, SP Chlewice i SP Łopuszno.
W grupie B znalazły się SP 7 Skarżysko-Kamienna, SP Staszów i SP 27 Kielce.
W grypie C rywalizowały drużyny SP Małogoszcz, SP Baćkowice i SP 1 Końskie. Mecze zostały rozegrane systemem «każdy z każdym» po 10 minut. Zawodniczki z Łopuszna: Milena
Wawrzeńczyk, Natalia Szymkiewicz, Magdalena Szymańska, Wiktoria Kowalczyk, Dominika Marcinkowska, Anita
Drążkiewicz, Nicole Chudalla, Wiktoria Błachucka, Magdalena Biały grały pewnie i skutecznie.
Z grupy wyszłyśmy z kompletem zwycięstw Łopuszno Staszów – 1:0 ; Chlewice - Łopuszno 0:1; Staszów - Chlewice 2:0
Po rozegraniu pozostałych spotkań grupowych poznaliśmy drużyny, które awansowały do fazy finałowej. W grupie
A najlepsza okazała się wyżej wspomniana drużyna z Łopuszna, grupę B wygrała Szkoła Podstawowa nr 7 ze Skarżyska-Kamiennej. W grupie C zwyciężyła Szkoła Podstawa z Baćkowic.
W fazie finałowej drużyny również zagrały systemem «każdy z każdym». W pierwszym meczu Szkoła Podstawowa nr 7
ze Skarżyska rywalizowała z Łopusznem. Po stracie dwóch
bramek do naszej drużyny wkradła się dekoncentracja. Nadzieja pojawiła się w piątej minucie, kiedy to zawodniczki z Łopuszna strzeliły kontaktowego gola. Mimo usilnych starań nie
udało nam się wygrać meczu. Zakończył się on wynikiem 2:1.
W drugim meczu «Siódemka» ze Skarżyska zremisowała z Bać-

kowicami 1:1. Ostatnie spotkanie Baćkowic z Łopusznem miało rozstrzygnąć, kto zostanie mistrzem województwa. Jeszcze
dziesięć sekund przed końcem spotkania był remis 1:1, który
był równoznaczny ze zwycięstwem Skarżyska w całym turnieju. Nasze zawodniczki były świadome, że turniej jest już dla
nich przegrany. Ostatecznie to drużyna z Baćkowice pięć sekund przed ostatnim gwizdkiem strzeliła bramkę i wygrała 2:1.
Po podliczeniu punktów i bramek okazało się że Skarżysko
i Baćkowice mają taki sam bilans, dlatego o zwycięstwie miały zadecydować rzuty karne. Lepsze okazały się dziewczęta
z Baćkowic, które ostatecznie wygrały cały turniej. Drużyna ze
Skarżyska musiała zadowolić się wicemistrzostwem. Na trzecim miejscu znalazły się nasze zawodniczki. Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary.Przyznano również
nagrody indywidualne. Najlepszą bramkarką turnieju została
Nicole Chudalla z Łopuszna.
Naszym zawodniczkom serdecznie gratulujemy wspaniałej postawy podczas turnieju.
Małgorzata Gwóźdź

Szkółka Kolarska

W 2017 roku z inicjatywy Pani Wójt Ireny Marcisz przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie powstała Szkółka Kolarska. Należy do niej 15 uczniów. Szkółka powstała w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, który zakłada popularyzację i wyławianie talentów tej wspaniałej dyscypliny sportowej, jak również naukę aktywnego i zdrowego trybu życia
dzieci i młodzieży. Dzięki pieniądzom wyłożonym przez Panią Wójt otrzymaliśmy 15 wspaniałych rowerów MTB, komplet
strojów kolarskich i kaski. Widząc ogromne zaangażowanie
uczniów, zdecydowano o kontynuacji projektu przez kolejny
rok. Członkowie szkółki odwiedzili Panią Wójt podczas jednego z treningów. Otrzymali od włodarza naszej gminy „posiłek regeneracyjny” w postaci cukierków. Wójt obiecała również, że zorganizuje dla młodych zawodników spotkanie z mistrzem kolarstwa i zafunduje pyszną pizzę. Mamy nadzieję, że

udział w projekcie pozwoli na odkrycie talentów, którzy odniosą w przyszłości sukcesy sportowe.
Redakcja

Zawodnicy szkółki kolarskiej odwiedzili Panią Wójt
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Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno

Drużyna z Rudy Zajączkowskiej zajęła II miejsce

III miejsce wywalczyła reprezentacja sołectwa Jasień

Drużyna z Lasocina - Zwycięzcy Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łopuszno

Prezentacja drużyn ŁKS Łopuszno

Drużyna młodzików

Drużyna juniorów

Drużyna seniorów ŁKS-u grająca obecnie w I grupie świętokrzyskiej klasy A

