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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
28 grudnia 2016 roku odbyła się XXI/2016 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 sesji i poprosiła
o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad
sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radną Bożenę Sochacką. Również jednogłośnie
przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności za okres między sesjami. Poinformowała, iż ze względu na czas świąteczny uczestniczyła w spotkaniach mikołajkowych. Brała udział w organizowanej Wigilii dla
samotnych, na której był obecny biskup ordynariusz Jan Piotrowski. Pani Zdzisława Zimna była obecna również na „Jasełkach Dobrzeszowskich”. Brała udział w pracach Komisji Rady
Gminy.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz poinformowała, iż
w okresie między sesjami uczestniczyła w spotkaniu pracowników socjalnych zorganizowanym przez kierownika GOPS
p. Mariusza Łuszczyńskiego. Podczas spotkania dokonano
podsumowania pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie Pani Wójt zaznaczyła, że ważnym tematem, którym zajmują się pracownicy gminy, jest możliwość pozyskania
funduszy na odnawialne źródła energii. W tej sprawie gmina współpracuje z firmą Eko Energia. Współpracujemy również
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Przymierzamy się do przeprowadzenia inwestycji polegającej na montowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, fotowoltanika, pompy ciepła) po skorzystaniu z dofinasowania.
Pani Wójt poinformowała, iż przeprowadza wizytacje
w szkołach. Uczestniczyła w lekcjach pokazowych przy użyciu nowoczesnych metod nauczania oraz tablic interaktywnych. Wizytacje mają na celu zachęcanie do wykorzystywania
nowoczesnych środków dydaktycznych, jak również jest to
możliwość rozmowy o przygotowaniu szkół do nowej reformy
oświatowej. Ponadto Pani Irena Marcisz w okresie między sesjami odbyła spotkanie ze składem redakcyjnym gazetki „Wieści Łopuszna”. Następnie Pani Irena Marcisz poinformowała, iż
w grudniu Komisja Drogownictwa odbyła posiedzenie, podczas którego przeanalizowała wszystkie drogi, jakie znajdują
się na terenie Gminy Łopuszno. Komisja Drogownictwa wytyczyła dla siebie program prac na 2017 rok. Pani Irena Marcisz
poinformowała, iż dokonano podsumowania zadań realizowanych wspólnie z powiatem kieleckim. Współpraca układa
się wzorcowo. Wspólnie udało się wykonać 7 zadań głównych,
w tym inwestycję drogową w Gnieździskach, drogi: Olszówka- Józefina, Huta Jabłonowa w stronę Mnina, Sarbice, Dobrzeszów. Powiat kielecki przeznaczył 40 tys. zł na remont rowów w
Fanisławicach, przekazano również dofinansowanie do konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz drzewka miododajne. Pani
Wójt gorąco podziękowała radnym powiatowym Krzysztofowi
Smolarczykowi i Krzysztofowi Soboniowi za dobrą współpracę.
Pani Irena Marcisz przypomniała, iż w gminie prowadzonych
jest wiele spraw związanych z regulacjami własności nieruchomości. Odbyła spotkanie z nadleśniczym Robertem Płaskim

w celu regulacji drogi Snochowice Zagórki-Józefina. 13 grudnia Pani Wójt uczestniczyła w Wigilii dla samotnych, w której
uczestniczył ks. Biskup Jan Piotrowski. W spotkaniu licznie
uczestniczyli seniorzy i osoby samotne. Spotkanie swoim występem uświetnili laureaci przeglądu kolęd i pastorałek.
16 grudnia Pani Wójt brała udział w naradzie z sołtysami.
Poruszano temat odnawialnych źródeł energii. Podano propozycję instalowania urządzeń. W naradzie uczestniczył Pan Tomasz Kuśnierek, zastępca Dyrektora ARiMR.
16 grudnia Pani Irena Marcisz odbyła również spotkanie
z prezesami stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Podziękowała prezesom stowarzyszeń za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Pani Wójt była również na Wigilii w Gnieździskach organizowanej przez radnego Krzysztofa Błachuckiego i sołtysa p. Michała Kowalskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób. Wójt Gminy Pani Irena Marcisz, korzystając
z obecności na sesji Marszałka p. Adama Jarubasa, stwierdziła,
że udało się odnieść ogromny sukces, który jest również sukcesem Marszałka. Od 2 lat zabiegano, aby sfinalizować inwestycję drogi nr 728 od rynku w Łopusznie do Radoszyc. Dzięki
zaangażowaniu i pomocy Pani Agaty Bińkowskiej i Pana Adam
Jarubasa komplet dokumentacji na inwestycję został złożony.
Gmina Łopuszno wydała decyzję środowiskową.
27 grudnia Pani Wójt odbyła spotkanie ze starostą. Starosta
wyraził zgodę no to, że samodzielnie będzie finansował dodatkowe prace przy drodze w Gnieździskach. Na zakończenie Pani
Wójt poinformowała, iż projekt budowy oczyszczalni ścieków
jest na ukończeniu. Prowadzone są rozmowy na temat wykupu gruntów pod przepompownie. Nabór wniosków jeszcze się
nie rozpoczął.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie (14 radnych „za”) podjęli następujące uchwały:
- Nr XXI/184/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022.
- Nr XXI/185/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
- Nr XXI/186/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2016
Rady Gminy Łopusznie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej.
- Nr XXI/187/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
- Nr XXI/188/2016 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy
w Łopusznie na 2017 rok”.
- Nr XXI/189/2016 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2017 rok”.
- Nr XXI/190/2016 zmieniającej uchwałę Nr XVI/136/2000 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 8.09.2000r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Łopuszno oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
- Nr XXI/191/2016 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łopuszno zaliczanych do sektora finansów publicznych.
W sprawach różnych głos zabrał Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas dziękując za współpra-
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
cę w przygotowaniu dokumentacji przygotowującej remont
drogi wojewódzkiej nr 728. Zapewnił, iż w styczniu ogłoszony zostanie przetarg. W 2018 roku inwestycja zostanie rozpoczęta. Następnie Pan Adam Jarubas przekazał informacje,
z jakich programów gmina będzie mogła skorzystać w najbliższym czasie. Następnie głos zabrał starosta kielecki p. Michał
Godowski. Podziękował za współpracę całej Radzie Gminy w
Łopusznie oraz Pani Wójt. Zaznaczył, że dzięki współpracy udało się zrealizować wiele inwestycji drogowych, które były bardzo wyczekiwane przez mieszkańców.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podsumowała 2 lata kadencji. Wymieniła najważniejsze inwestycje przeprowadzone w 2016 roku. Podziękowała wszystkim
za współpracę. Szczególne podziękowanie Pani Wójt złożyła na ręcę Marszałka p. Adama Jarubasa. Dziękowała za przybycie na sesję, a przede wszystkim za pamięć o naszej gminie
i współpracę w prowadzeniu inwestycji. Następnie Pani Wójt
podziękowała staroście p. Michałowi Godowskiemu za współpracę przede wszystkim przy realizacji inwestycji drogowych.
Pan Józef Kozioł w imieniu Rady podziękował Marszałkowi za
przybycie na sesję i współprace z gminą. Dziękował również
staroście za współprace z Radą Gminy w Łopusznie.
25 stycznia 2017 roku odbyła się XXII/2017 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 13 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 sesji wraz z propozycją wprowadzenia do obrad sesji dodatkowo dwóch uchwał i
poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek
obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radnego Sławomira Staszczyka. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności za okres między sesjami. Poinformowała, iż wspólnie z p. Wójt powitała Nowy Rok razem z mieszkańcami Łopuszna podczas „Sylwestra pod gwiazdami” na Rynku.
Uczestniczyła w sesji Rady Powiatu zorganizowanej na Świętym Krzyżu. Poinformowała, iż wraz z radnymi uczestniczyła
w uroczystości „Orszak Trzech Króli”. Uczestniczyła w „Forum
Samorządowym” organizowanym przez Starostwo Powiatowe.
Pracowały również Komisje Rady Gminy.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację z pracy między sesjami. Poinformowała, iż na stronie naszej
gminy jest ogłoszenie w BIP dotyczące dróg, które będą
realizowane w 2017 r. 3 stycznia odbyła spotkanie z zarządem
Klubu Sportowego w Łopusznie, panem Krzysztofem Soboniem i Mirosławem Pichetą. Wspólnie nakreślili współpracę
na rok 2017. Klub sportowy otrzyma od gminy dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł. Następnie Pani Wójt poinformowała,
iż ważną inwestycją, o którą wnioskują mieszkańcy, jest droga
w Przegrodach. Stan prawny drogi jest taki, że właścicielem
drogi jest Gmina Radoszyce, ale miejscowość należy do Gminy
Łopuszno. Wspólnie gminy zabezpieczyły środki na przebudowę drogi.
Pani Wójt uczestniczyła w Orszaku Trzech Króli. Podziękowała pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za organizację
imprezy, sołtysom za odegranie Trzech Króli, w których się
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wcielili: Michał Kowalski, Zbigniew Bąk, Sławomir Pięta.
Dziękowała wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości.
10 stycznia Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu w Kielcach
ze Starostą p. Michałem Godowskimi oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach p. Pawłem Gratką w sprawie remontów dróg. Następnie Pani Wójt poinformowała, iż
po spotkaniach z mieszkańcami Łopuszna oraz po interwencji
radnych Łopuszna, prowadziła rozmowy ze Starostą Michałem
Godowskim na temat inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Łopusznie w kierunku Mnina. Inwestycja na ulicy Przedborskiej nie miała w planach chodnika. Po rozmowach
wstępnie wyrażono zgodę, aby zrobić chodniki i odwodnienie
przy finasowaniu 50/50.
Pani Wójt prowadziła rozmowy z Zarządem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łopusznie. Remontowana jest strażnica
w Łopusznie. Około 30 tys. zł zostało wydane na odwodnienie
budynku. Po wspólnych ustaleniach podjęto decyzję, że wyremontowane będą jeszcze pokój i łazienka. Po zakończeniu
prac mieszkańcy Łopuszna będą mogli korzystać z pięknej
świetlicy.
W okresie między sesjami Pani Wójt odbyła spotkanie z panią stomatolog. Rozmowy dotyczyły kontraktu Ośrodka Zdrowia z NFZ na leczenie stomatologiczne i poprawy przyjmowania pacjentów. Ponadto na wniosek mieszkańców poczyniono
starania, aby rehabilitacja w Ośrodku Zdrowia była przeniesiona do innego pomieszczenia lub miała dodane kolejne pomieszczenie. Obecnie jest tam ciasno, co nie zapewnia komfortu ani pacjentom, ani personelowi.
Pani Wójt poinformowała, iż przygotowując inwestycje
polegającą na rewitalizacji targowiska w Łopusznie została przeprowadzona inwentaryzacja drzew. Wszczęto procedurę wycięcia drzew pod planowany parking. Wniosek jest już
złożony do starostwa.
18 stycznia Pani Wójt dokonała kontroli Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Remontowane są tam pomieszczenia
na piętrze. Remontu dokonują pracownicy zatrudnieni tak, aby
koszty remontu były jak najniższe. Następnie przypomniała, iż
Gmina Łopuszno stara się o dofinansowanie na montaż odnawialnych źródeł energii. Prosiła, aby radni przekazali informacje w sołectwach i zobowiązali mieszkańców do składania ankiet do końca stycznia.
20 stycznia Pani Wójt brała udział w „Dniu Babci i Dziadka”
w Żłobku Gminnym. Zaznaczyła, że budowa żłobka to inwestycja bardzo trafiona, zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi jest większe niż się spodziewano. Pracownicy bardzo starają się, otaczają opieką maluchy. Pani Irena Marcisz uczestniczyła również w „Dniu Babci i Dziadka” w szkole w Grabownicy
i w świetlicy w Piotrowcu.
21 stycznia Pani Wójt uczestniczyła razem z delegacją sołtysów i radnych w „Forum Samorządowym” organizowanym w
Filharmonii w Kielcach.
Pani Wójt zajmowała się również kwestią regulacji własności
drogi w Rudnikach. Grunt pod drogą jest własnością prywatną mieszkańca. Na wniosek mieszkańców Pani Wójt prowadzi
rozmowy z właścicielem gruntu. Ponadto w okresie miedzy sesjami p. Wójt brała udział w obradach Komisji Rady Gminy oraz
udzielała ślubów.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni podjęli
następujące uchwały:

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
- Nr XXII/192/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Nr XXII/193/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2017 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
-Nr XXII/194/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla powiatu kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr XXII/195/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla powiatu kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr XXII/196/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXII/197/2017 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXII/198/2017 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji
Gminy Łopuszno na lata 2016-2023”. Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXII/199/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXII/200/2017 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta większością głosów.
- Nr XXII/201/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/73/2007
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych Pan Andrzej Cieślicki poinformował,
że uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie kolejny rok z rzędu przeprowadzili akcję
WOŚP. Zebrano ponad 17 tys. zł.
Następnie głos zabrał sołtys Łopuszna p. Aleksander Mróz,
pytał o kwestie zimowego utrzymywania dróg i chodników,
szczególnie ulicy Kieleckiej. Wnioskował również o zakupienie
nowej tablicy ogłoszeń. Następnie sołtys zaproponował, aby w
związku ze złym stanem powietrza zarządzić przeprowadzanie
kontroli, co mieszkańcy Łopuszna i całej gminy palą w piecach.
Radny Powiatowy Pan Krzysztof Smolarczyk w imieniu starosty podziękował za udział radnych i Pani Wójt w „Forum Samorządowym”. Sołtys Sławomir Pięta podziękował za podwyżki dla sołtysów. Wszystkich członków Rady Gminy zaprosił na
Dzień Sołtysa” w marcu.

15 lutego 2017 roku odbyła się XXIII/2017 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W Sesji uczestniczyło 13 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 sesji wraz z propozycją wprowadzenia do obrad sesji dodatkowo dwóch uchwał
i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na
sekretarza obrad sesji radnego Mariusza Wosia. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności za okres między sesjami. Poinformowała, iż uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy. Brała udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbyło się w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Łopusznie.
Pani Wójt złożyła informację z działalności między sesjami.
Poinformowała, iż 26 stycznia odbyła spotkanie z Marszałkiem
Województwa Świętokrzyskiego p. Adamem Jarubasem. Rozmowy prowadzone były w sprawie realizacji projektów unijnych. 26 stycznia Pani Wójt przeprowadziła kontrolę remontu
świetlicy w Łopusznie. 27 stycznia odbyło się podsumowanie konkursu „Czytelnik roku 2016” w Bibliotece Gminnej
w Łopusznie. Spotkanie swoją obecnością uświetniła poetka
Elżbieta Musiał. Przyznano I, II i III miejsce dla czytelników. Pani
Wójt z własnego funduszu nagrodziła pierwsze miejsca,
kupując nagrody za łączną wartość ponad 400 zł.
Pani Wójt uczestniczyła w zorganizowanym w Gnieździskach „Dniu Babci i Dziadka”. Przybyło ponad 100 osób. Spotkanie było powodem do integracji, okazją do rozmów z radnymi. Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl
„Złota rybka” przedstawiony przez uczniów.
Pani Wójt prowadziła także rozmowy o inwestycji drogowej na ulicy Przedborskiej. Droga zostanie wyremontowana.
Po staraniach urzędu obok ulicy będzie nowy chodnik. W okresie ferii zimowych zostały zorganizowane rozgrywki w piłkę
nożna o „Puchar Wójta”. Pani Wójt sponsorowała nagrody
z funduszu Ireny Marcisz. Nagrody finansowe otrzymali najlepszy bramkarz chłopiec i najlepszy bramkarz dziewczynka,
najlepszy strzelec wśród dziewczynek i wśród chłopców. Inicjatywa podjęta przez dyrektora szkoły w Łopusznie, pozwoliła dobrze zagospodarować czas wolny uczniów.
1 lutego Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu u proboszcza ks. Ireneusza Jakusika w celu spisania protokołu przekazania prywatnej działki pod budowę kaplicy w Grabownicy. 1 lutego odbyła również spotkanie z dyrektorami szkół. Podczas
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spotkania rozmawiano na temat sytuacji szkół przed reformą
oświatową. Ponadto dyrektorzy otrzymali 3 regulaminy dotyczące warunków przyznawania nagród z funduszu Ireny
Marcisz. Regulaminy to:
- REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY IRENY MARCISZ
UCZNIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM ARTYSTYCZNIE
I SPORTOWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
- REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM NAGRODY IRENY
MARCISZ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
- REGULAMIN PRZYZNAWANIA UCZNIOM NAGRODY IRENY
MARCISZ W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM TYTUŁU FINALISTY,
LAUREATA KONKURSÓW WPISANYCH DO REJESTRU KURATORIUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
2 lutego na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym zorganizowane zostało spotkanie na temacie pozyskiwania
dofinasowania do montażu odnawialnych źródeł energii.
Gmina jest pośrednikiem w pozyskiwaniu środków finansowych na ten cel. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 mieszkańców. Przy współpracy z firmą Eko Energia gmina liczy, że
po sporządzeniu kompletów dokumentów będzie można skutecznie aplikować po środki unijne. W spotkaniu brał udział
pan Marek Gos, który przestawił zasady korzystania z pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Pani Irena Marcisz odbyła spotkanie z przedstawicielami instytucji kultury i ustalono zasady 4. festiwalu „Muzykalne Łopuszno”. Festiwal odbył się 26 lutego w 3 kategoriach, klasy 1-6, gimnazjum i dorośli. Zwycięzca festiwalu będzie reprezentował Gminę Łopuszno na ogólnopolskim festiwalu piosenki. 4 lutego odbyła spotkanie z zarządem OSP w Łopusznie. Zostały ustalone zasady współpracy gminy z OSP i korzystania ze świetlicy.
Następnie Pani Wójt przypomniała, że pod nadzorem gminy Ośrodek Zdrowia złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie w wysokości 215 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Fundusze są przeznaczone na doposażenie i zakup sprzętu do Ośrodka Zdrowia. Za fundusze zostanie dokonany zakup sprzętu np. USG, EKG, spirometr, jak również modernizacja
bazy lokalowej. Pani Wójt poinformowała, iż gmina prowadzi
skrupulatne działania w ramach komunalizacji działek pod
drogami. Większość dróg jest w tak zwanym posiadaniu samoistnym. Gmina, aby móc remontować drogi musi uregulować stan prawny gruntów pod drogami. Mamy już część
gruntów uregulowanych. Na następnej sesji będziemy podejmować uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
9 lutego Pani Wójt odbyła spotkanie z dziennikarką Radia
Kielce p. Ewą Okońską. Nagrano 4 audycje, które będą emitowane w Radiu Kielce. Ponadto reprezentowała Radę na studniówce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. Pani Wójt podziękowała osobom, które pracowały przy
opracowaniu dokumentów na projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 20 stycznia upłynął termin składania wniosków. Gmina na czas przygotowała i złożyła dokumenty. Szczególne podziękowania złożyła, p. sekretarz Małgorzacie
Barcickiej, p. Patrycji Jas, p. Sławomirowi Staszczykowi za pomoc w skonstruowaniu wniosku. Przeprowadzenie tej inwestycji poprawi procent skanalizowania gminy.
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14 lutego Pani Wójt uczestniczyła w konwencie Wójtów.
Głównym tematem były sprawy PGE, które zażądało od gmin
z tytuły zawieszenia lampy na słupach kwoty 2,50 zł na miesiąc. Nasza gmina musiałby zapłacić około 60 tys. zł rocznie.
Związek Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego przyjął
pismo samorządowców, aby tematem się zająć. Temat jest bulwersujący. Następnie Pani Wójt poinformowała, iż „Fundacja
z uśmiechem” działająca w Józefinie zorganizowała „Bal
karnawałowy” w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie. Działacze fundacji pięknie pracują z podopiecznymi oraz mieszkańcami Józefiny.
Na zakończenie Pani Wójt zaprosiła wszystkich na „Dzień
Kobiet” organizowany 12 marca o godz. 18.00 w Zespole Szkół
im Jana Pawła II w Łopusznie. Podczas uroczystości stowarzyszenie „Włoszczowa na obcasach” przedstawi spektakl „Babiniec III”.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- NR XXIII/202/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie,
- NR XXIII/203/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2017 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- NR XXIII/204/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów,
- NR XXIII/205/2017 w sprawie trybu powoływania czlonków
oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego, terminów i sposobów zgłaszania kandydatów na
członków Gminnej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych poruszano kwestie funkcjonowania stomatologii i rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Łopusznie.
Ewa Sztandera

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Przedsiębiorcą być!
Rozwój przedsiębiorczości na poziomie lokalnym uznaje się
za jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia bezrobocia czy też zatrzymania migracji młodych, aktywnych
osób do innych ośrodków. Wpływ samorządów na rozwój
większości miejscowych przedsiębiorstw jest jednak ograniczony. Sukces firm zależy przede wszystkim od ambicji i wiedzy ich właścicieli, przyjętej strategii działania, klientów, jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług oraz efektywności zarządzania posiadanymi zasobami. Wiele ważnych
dla nich kwestii, takich jak przepisy podatkowe, prawo pracy
czy sądownictwo gospodarcze, znajduje się poza obszarem
kompetencji samorządów, a ważne instrumenty wsparcia dla
biznesu mają charakter krajowy. Władze lokalne mogą natomiast podejmować działania, które sprzyjają rozwojowi oraz
odniesieniu sukcesu przez lokalnych przedsiębiorców. Władze
naszej gminy również starają się pozytywnie wpływać na rozwój przedsiębiorczości. Mając na uwadze, jak skomplikowane jest prowadzenie własnej firmy z inicjatywy Urzędu Gmi-

ny w Łopusznie 3 marca 2017 roku na Ośrodku Sportowo
Wypoczynkowym w Łopusznie odbyło się szkolenie połączone z warsztatami pod nazwą „Przedsiębiorcą być!”.
Bezpłatnie szkolenie przeprowadzili przedstawiciele fundacji TAX CARE Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości
z siedzibą w Warszawie.
Warsztaty kierowane były do osób planujących rozpocząć
działalność gospodarczą lub osób już ją prowadzących, które
szukają możliwości rozwoju swojego biznesu, pragną się doszkalać i nawiązywać nowe relacje biznesowe. Celem warsztatów było pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu:
- podstawowych przepisów dotyczących przedsiębiorców,
- dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
w tym dotacji unijnych,
- wyboru odpowiedniej formy opodatkowania,
- przygotowania i realizacji strategii firmy.
Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.
Ewa Sztandera

Przebudowa dróg gminnych w roku 2017
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łopuszno
to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze
gminy. Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu
jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą
rozwój gospodarczy gminy. Potrzeb jest jeszcze wiele. Gminne
władze samorządowe zapewniają, iż w miarę możliwości finansowych będą je systematycznie zaspokajać.
Na rok 2017 w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na realizację poniższych zadań:
• Przebudowa drogi gminnej Nr 001596T – msc. Antonielów,
odcinek ok. 490mb;
• Przebudowa drogi gminnej Nr 001592T – msc. Krężołek –
Czałczyn, odcinek ok.540mb;
• Przebudowa drogi gminnej Nr 001604T – msc. Eustachów
Duży – Eustachów Mały, odcinek ok. 815mb;
• Przebudowa drogi gminnej, dz. ewidencyjna nr 425/2, obręb
0022 Łopuszno – msc. Łopuszno ul. Spacerowa, odcinek ok.
550mb;
• Przebudowa drogi gminnej, dz. ewidencyjna nr 323, obręb
0018 Jedle – msc. Jedle, odcinek ok. 450mb;
• Przebudowa drogi gminnej, dz. ewidencyjna nr 2771, 277/2,
obręb 0022 Łopuszno –msc. Łopuszno, ul. Górny Bór – odcinek ok. 320mb.
Z chwilą uzyskania stosownych dokumentacji projektowych
i zgód na realizację inwestycji Gmina Łopuszno przystąpi do
procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy.
Ponadto cały czas trwają prace przy przebudowie dróg
gminnych współfinansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota, jaką pozyskała
Gmina Łopuszno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 sięga blisko 1 mln zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości 500 tys. zł pokryje z własnego budżetu

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1249 mb Czałczyn Olszówka

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 998 mb w m. Jasień

W ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnej zostanie
przebudowanych blisko 10km dróg gminnych i wewnętrznych. Poprzez zmianę nawierzchni z szutrowych, żwirowych na
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nawierzchnię asfaltową Mieszkańcy Gminy zyskają nareszcie długo wyczekiwany dogodny dojazd do swoich posesji.
Warto podkreślić, że przebudowa i remont tych dróg będzie służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego. Zatem realizacja przedmiotowej
inwestycji, w ramach której zostały przewidziane działania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg,
w tym pieszych, rowerzystów, dzieci, osób niepełnosprawnych
przyczyni się do poprawy stanu technicznego oraz estetyki, co
z kolei wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa, dostępności oraz na rozwój i aktywność gospodarczą.
Patrycja Jas
Przebudowa drogi gminnej na odcinku 600 mb w m. Józefina

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 400 mb w m. Piotrowiec

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 915 mb w m. Łopuszno,
ul. Żwirowa

Przebudowa drogi w Przegrodach
Z uwagi na to, iż droga ta w całości położona jest na terenie Gminy Radoszyce, ale służy zwłaszcza mieszkańcom Przegród, Gmina Łopuszno opracowała kompletną dokumentację
techniczną na jej przebudowę (dotyczy to odcinka o długości 952 m.) i przekazała ją Gminie Radoszyce. Rada Gminy Łopuszno na wniosek Pani Wójt Ireny Marcisz podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej na przebudowę tej drogi

w wysokości 50% kosztów ustalonych w wyniku postepowania przetargowego. Gmina Radoszyce zgłosiła w Starostwie
Powiatowym w Końskich potrzebę przebudowy drogi i obecnie przygotowuje dokumenty dotyczące przetargu na wyłonienie wykonawcy. Jest zatem szansa, że w tym roku mieszkańcy Przegród doczekają się drogi asfaltowej.
Wiesław Gałka

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Łopuszno-Radoszyce
Gmina Łopuszno w porozumieniu z Gminą Radoszyce
opracowała koncepcję programowo- przestrzenną z programem funkcjonalno-użytkowym oraz studium wykonalności
na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 Łopuszno- Radoszyce z obwodnicą Łopuszna i Czałczyna. Zgodnie z właściwością organu Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wydała dla tej inwestycji decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Komplet dokumentów tj. koncepcja programowoprzestrzenna, studium wykonalności, program funkcjonalnoużytkowy, kosztorys oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przekazany został Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego jako pomoc rzeczowa Gminy Łopuszno dla tej
inwestycji. Na podstawie przekazanych dokumentów Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania szczegółów konstrukcyjnych
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skrzyżowań, budowy nawierzchni jezdniowych, nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, uzyskanie na wszystkie prace
pozwolenia na budowę i wybudowanie pierwszego etapu tj.
rozbudowy drogi wojewódzkiej od ronda w Łopusznie z obwodnicą Czałczyna przez Radoszyce do drogi krajowej nr 74.
Otwarcie ofert w tym postępowaniu przetargowym nastąpi
18 kwietnia bieżącego roku. Mamy nadzieję, że do przetargu
przystąpi solidne przedsiębiorstwo gwarantujące odpowiednią jakość i terminowość całej inwestycji. Przewiduje się, że
rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić na przełomie roku 2017/18, z zakończeniem w roku 2020. Będzie to
największa inwestycja realizowana w naszej gminie w najbliższych latach.
Wiesław Gałka

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Skąd się bierze bakteria „coli” w wodzie?
Taka została stwierdzona w ujęciu wody „Wielebnów”, które zaopatruje 11 miejscowości z naszej gminy.
Aby zrozumieć, czym są wody podziemne i jak się zachowują, przypomnijmy sobie, skąd się biorą. Rozwiązanie tej zagadki
jest wyjątkowo proste, jeśli uświadomimy sobie, że ilość wody
na Ziemi jest stała. Wskutek sił ciążenia i energii Słońca, woda
nieustannie krąży między atmosferą, powierzchnią Ziemi i litosferą – proces ten nazywamy cyklem hydrologicznym. Woda
paruje, ulega procesowi kondensacji, tworząc chmury, pada
jako deszcz i śnieg, spływa po powierzchni ziemi, gromadzi się
w zbiornikach powierzchniowych i podziemnych, ale nie „rodzi
się” pod ziemią. Zasoby podziemne tworzy zawsze woda pochodząca z opadów albo z rzek, jezior i mórz, choć różny
mógł być czas, w którym się gromadziła.
Czym zatem jest bakteria „coli” i skąd się bierze?
Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz innych
zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria
spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu,
a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K.
Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia:
układu pokarmowego i moczowego.
Skąd się wzięła w wodzie?
Z niekontrolowanego pozbywania się nieczystości ciekłych, złego nawożenia upraw rolnych.Przydrożny rów czy
nieużytek to nie miejsce pozbywania się nieczystości.
Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne i organiczne w postaci płynnej lub stałej (gnojówka, obornik lub gnojowica) możemy stosować w terminie od
1 marca do 30 listopada – wtedy ziemia nie jest zamarznięta.
Nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co
najmniej 20 m od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni 50 ha; stref ochronnych ujęć wody oraz obszaru
pasa nadbrzeżnego.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
2016.250 ze zm.) każda nieruchomość, która nie zostanie
podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub
przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do
usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co
najmniej 0,5m ponad poziom terenu.
Jednak samo wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy czy przydomową oczyszczalnię ścieków nie jest
wystarczające.
Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz
zobowiązuje ich do tego, aby zgromadzone tak nieczystości
były usuwane w sposób zgodny z przepisami ustawy.
Mówiąc w skrócie, aby były one regularnie odbierane przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, czyli firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Łopuszno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
Odbiór trzeba udokumentować!
Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są
do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy
korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.
Za niewykonywanie w/w obowiązków grozi kara aresztu
lub grzywny. Organ może także skierować sprawę do sądu,
który może wymierzyć grzywnę do 5 tys. zł jako karę oddzielną w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzającego winę właściciela posesji. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 482).
Iwona Janik

Mieszkańcu, zalegający eternit na twojej działce
odbierzemy za darmo

Gmina Łopuszno posiada uchwalony program usuwania
azbestu oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych i od 2013
r. ubiega się o środki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach na odbiór, transport
i utylizację wyrobów zawierających azbest. Taka możliwość
istnieje dzięki uruchomionemu przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programowi Priorytetowemu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Na terenie Gminy Łopuszno realizacja powyższego programu pn. Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na
lata 2012-2032” dla naszych mieszkańców jest dofinansowana w 100 %, z czego:
• 50 % kosztów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
• 35% kosztów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
• 15% kosztów Gmina Łopuszno.
Mieszkańcu, nie zwlekaj, zalegający eternit na działce odbierzemy za darmo. Limit na 2017 r. to 13 636 m2
Iwona Janik
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Realizacja projektów unijnych w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2016/17
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie realizowane są trzy projekty finansowane ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
- „Akademia przedszkolaka” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,
- „Edukacja kluczem do przyszłości” dla uczniów szkoły podstawowej,
- „Gimnazjum bez barier” dla uczniów gimnazjum.
Projekt „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” skierowany jest
do najmłodszych beneficjentów trzech grup przedszkolnych.
W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, zajęcia plastyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zapewniona została również specjalistyczna opieka logopedyczna oraz psychologiczno - pedagogiczna. Dzieci już 8 razy wyjeżdżały na spektakle
do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach i 4 razy do bawialni
„Julia”. W najbliższych dniach rozpocznie się cykl 10 wyjazdów
na basen, gdzie oprócz zajęć rekreacyjnych dzieci otrzymają
wsparcie w formie dziesięciogodzinnego kursu nauki pływania.

Na potrzeby realizacji zajęć projektowych kompleksowo
wyposażona została sala dydaktyczna najmłodszej grupy
wiekowej w wykładzinę typu tarkett oraz wykładzinę dywanową, komplet mebli, ławek i krzesełek. Zakupione zostały
zabawki, leżaki dla dzieci, pufy i poduchy do siedzenia, a
także szafki na ubrania. Ponadto sala wyposażona została w pomoce dydaktyczne, w tym m.in. ekran dotykowy,
laptop z oprogramowaniem i tablicę obrotową. Na potrzeby dzieci stołówka szkolna wyposażona została w szafę chłodniczą, komplet naczyń, garnków, kubków i sztućców, a na istniejącym placu zabaw zużyte urządzenia zabawowe zostaną
w najbliższym czasie wymienione na nowe.
Realizacja projektu trwać będzie do 31.08.2017 r. Wartość projektu: 678.347,50 zł.
„EDUKACJA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI”
Projekt skierowany jest do uczniów klas I – VI szkoły podstawowej. W ramach jego realizacji uczniowie uczestniczą w
dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania z j. angielskiego i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie w najbliższych dniach zosta-
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ną zaopatrzeni w materiały piśmiennicze i podręczniki do zajęć. W czerwcu uczniowie klas I - III pojadą na wycieczki jednodniowe do JuraParku w Bałtowie, natomiast uczniowie
klas IV – VI pojadą do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
i Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach. Ponadto wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną.
W ramach projektu została kompleksowo wyposażona
pracownia przyrodnicza (sala nr 49), w której zamontowano interaktywny ekran dotykowy, tablicę interaktywną,
laptop z oprogramowaniem i drukarką, aparat fotograficzny i kamerę cyfrową. Do tego zakupiono zestaw ławek
i krzeseł, komplet mebli, rolet okiennych, stół laboratoryjny
oraz wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych: mikroskopy, mapy, kompasy, szkło laboratoryjne, luneta, terrarium,
lornetki, mierniki gleby i wody, termometry, model szkieletu
człowieka, oprogramowanie do tablicy interaktywnej itp.
Poza pracownią przyrodniczą wyposażone zostały dwie
sale w tablice interaktywne z laptopem i oprogramowaniem
i trzy sale w ekran elektryczny w projektorem.
Jest to projekt dwuletni. Realizacja trwać będzie do
30.06.2018 r. Wartość projektu: 1.814.184,00 zł
„GIMNAZJUM BEZ BARIER”
Od 2 stycznia 2017 roku w Gimnazjum przy Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Łopusznie realizowane są dodatkowe zaję-
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cia w ramach projektu „Gimnazjum bez barier”, który będzie
trwać 2 lata – do 30.06.2018 roku.
Jego wartość opiewa na 827.462,50 zł.
Poprzez uczestnictwo w nim uczniowie podniosą swoje
kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów: język polski, język angielski, historia, informatyka (blok humanistyczny) oraz matematyka, geografia, fizyka, chemia, informatyka
(blok matematyczno-przyrodniczy). Uczestnicy otrzymują też
wsparcie specjalistyczne w formie doradztwa zawodowego
i psychologicznego.
Za pieniądze projektowe zakupiono do szkoły szereg
pomocy dydaktycznych, w tym:
- sala 35: tablica interaktywna z laptopem i oprogramowaniem oraz drukarką; komplet ławek i krzeseł, meble,
biurko, rolety okienne, tablica suchościeralna i inne pomoce dydaktyczne, np. komplet magnetycznych przyborów tablicowych, zestawy brył geometrycznych;
- sala 55: tablica interaktywna z laptopem i oprogramowaniem;
- sala 56: tablica interaktywna z laptopem i oprogramowanie;

- sala 50: ekran elektryczny, projektor, laptop z oprogramowaniem.
Realizację projektów zawdzięczamy przychylności oraz staraniom P. Ireny Marcisz - Wójta Gminy Łopuszno.
Teresa Mazur

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Gmina Łopuszno w styczniu br. złożyła wnioski o dofinansowanie celem uregulowania gospodarki ściekowej na swoim
terenie, w miejscowościach które znajdują się poza istniejącą
aglomeracją Łopuszno. W ramach zadania Gmina Łopuszno
w najbliższym czasie planuje realizację zgłoszonych 93 przydomowych oczyszczalni zbiorczych, a także 2 oczyszczalni zbiorczych – lokalnych w miejscowości Lasocin. Na dzień
dzisiejszy spośród 87 złożonych wniosków Gmina Łopuszno
uplasowała się na 4 i 5 miejscu na liście operacji informują-

cej o konieczności przyznawania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 1,8 mln złotych, blisko
1 mln złotych pochodzić będzie środków unijnych. Po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie zostanie przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca robót. Planowany
termin wykonania całości zadania to początek 2018r.
Patrycja Jas

Nowy sprzęt medyczny w Ośrodku Zdrowia w Łopusznie
W najbliższym czasie do gmin i instytucji z zakresu ochrony
zdrowia i opieki społecznej w Świętokrzyskiem trafi ponad 57
milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o pieniądze m.in. na polepszenie dostępu do
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej poprzez modernizację i wyposażenie przychodni i ośrodków zdrowia, a także przebudowę i wyposażenie zakładów opiekuńczo-leczniczych. Konkurs adresowany był do obszarów wiejskich o najsłabszym dostępie do usług publicznych. Do dofinansowania
zostało wskazanych 15 projektów.
Wśród zakwalifikowanych wniosków znajduje się min. projekt pn. Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ŁOPUSZNIE. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej na
terenie Gminy Łopuszno. Wartość pomocy wynosi około 253 344,18zł, z czego ponad 200 000 zł zostanie dofinansowane w ramach działania Infrastruktura zdrowotna
i społeczna, pozostałe koszty, ponad 30 tys. to wkład własny. Większość środków pieniężnych zostanie przezna-

czone na zakup nowoczesnej aparatury medycznej min.
USG,EKG, spirometru, stołu i lampy zabiegowej czy wagi.
Istotna jest też modernizacja bazy lokalowej - malowanie
pomieszczeń czy doposażenie w środki trwałe min. zestawy krzeseł. Projekt zakłada także wdrożenie skoordynowanych modeli opieki m.in. nad pacjentem pooperacyjnym
kardiologicznym oraz model szybkiej terapii onkologicznej –
tzw. zielona karta. Zadanie jest realizowane od 01.01.2017
do 30.06.2018.
Udział w projekcie ma na celu przede wszystkim podwyższenie poziomu życia mieszkańców Gminy Łopuszno,
wsparcie osób chorych, niepełnosprawnych czy seniorów, Wprowadzenie skoordynowanego modelu opieki
zdrowotnej jest niezwykle istotne dla mieszkańców naszej gminy. Pozwoli on na sprawny przepływ informacji na
temat schorzeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami sprawującymi opiekę nad pacjentem. Ważne jest, aby mieszkańcy
Gminy nie musieli krążyć od lekarza do lekarza, wielokrotnie
powtarzać badań czy trafiać na kolejne konsultacje. Wdrożenie takich modeli opieki zwiększa skuteczność leczenia, a władzom samorządowym zależy na zdrowiu mieszkańców.
Jolanta Barwińska
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Energia odnawialna w domach
- projekt dla mieszkańców gminy Łopuszno
Gmina Łopuszno w okresie od 02.01.2017 do 28.02.2017r.
przyjmowała ankiety mieszkańców zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii w swoich domach.
Zainteresowanie programem w naszej gminie jest bardzo
duże. Ogółem zarejestrowano blisko 400 wniosków gospodarstw domowych, co oznacza, że około 20-25% rodzin - gospodarstw domowych w gminie będzie mieć możliwość produkcji taniej energii elektrycznej, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania mieszkań ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby gospodarstwa domowego, przy bardzo niewielkim udziale własnych środków, jeżeli planowany projekt gminy zostanie dofinansowany z RPO WŚ.
Ostatecznie na terenie Gminy Łopuszno zadeklarowano wykonanie w gospodarstwach domowych:
- 224 instalacje fotowoltaiczne,
- 20 instalacji kolektorów słonecznych ,
- 120 instalacji pomp ciepła do C.W.U. ,
- 5 instalacji pomp ciepła powietrze do C.W.U. I C.O. ,
- 5 instalacji pomp ciepła gruntowych.
Projekt Gminy Łopuszno zostanie przygotowany i złożony
po ogłoszeniu terminu naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020. Konkurencja będzie bardzo duża, ponieważ spora część
gmin ze świętokrzyskiego bądź opracowała, bądź opracowuje dokumenty, by także złożyć własne projekty udziału w programie dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii.
W przypadku pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej planowana jest realizacja inwestycji w 2018 roku. W ramach ww. projektu będzie można uzyskać dofinansowanie
ok. 60 % poniesionych kosztów na realizację zakupu i montaż
kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych. Wysokość wkładu własnego mieszkańców może zostać obniżona i jest uzależniona od wymogów konkursu, w ramach
którego jest planowane złożenie wniosku o dofinansowa-

nie. Koszty inwestycji ostatecznie będą znane po zakończeniu procedur przetargowych związanych z wyłonieniem wykonawcy inwestycji.
Realizacja tych inwestycji będzie możliwa tylko i wyłącznie,
jeśli będzie duże zainteresowanie ze strony mieszkańców oraz
pod warunkiem, gdy gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Patrycja Jas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefinie
uzyskał finansowanie

30 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Łopuszno nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie. Umowę ze strony Gminy Łopuszno podpisała Pani Wójt Gminy
Irena Marcisz a ze strony Fundacji Zarząd w składzie: Wioletta Zdeb i Elżbieta Gołdyn. W spotkaniu uczestniczyli również Pani Teresa Poświat Skarbnik Gminy Łopuszno oraz Pan
Mariusz Łuszczyński Kierownik GOPS w Łopusznie.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefinie to placówka
wsparcia dziennego typu C, który jest dzienną formą rehabilitacji i opieki dla 40 osób niepełnosprawnych z terenu
Gminy Łopuszno i ościennych. ŚDS w Józefinie działa nieprzerwanie od września 2014 r., a jego usługi cieszą się dużym
zainteresowaniem w środowisku lokalnym. Podpisana umowa przedłuża funkcjonowanie placówki o kolejne dwa lata.
Źródło: http://www.zusmiechem.org
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Ratują pszczoły
Jak ogromne znaczenie mają pszczoły w życiu ludzi świadczy teza, iż człowiek i świat istnieją i istnieć będą dopóty, dopóki żyją pszczoły. Po wyginięciu pszczół w przeciągu dwóch
lat wyginie populacja ludzka na kuli ziemskiej. Dlatego tak
ważne są działania podejmowane na rzecz ratowania pszczół.
Trudu takiego podjęło się działające na terenie Gminy Łopuszna Gminne Koło Pszczelarskie.
Wysiłek włożony w ratowanie pszczół został doceniony przez Panią Wójt Gminy Łopuszno, która na zebraniu
pszczelarzy w dn. 14.03.2017 wręczyła statuetki za
ogromne zaangażowanie w działania mające na celu
ochronę środowiska dla prezesa GKP –Pana Ryszarda Janowskiego oraz Pana Marka Kowalczyka – skarbnika GKP.
Pani Wójt podkreśliła, że znaczenie pszczół w przyrodzie jest
niezwykle ważne, a produkty pszczele stanowią ogromne dobrodziejstwa dla zdrowia człowieka.
Pszczelarze podczas zebrania omówili istotne dla swojej
działalności kwestie dotyczące wyboru nowych władz w Polskim Związku Pszczelarskim, terminu wpłaty składki rocznej i produkcyjnej, opłaty ubezpieczenia pasiek od użądleń
pszczół czy wysokości wpłacanej kaucji na zakup refundowanych matek pszczelich, odkładów i leków do zwalczania
warozy. Poruszono także problemy związane z cenami za
sprzedawany wosk czy cenami węzów przy zakupie w sklepie w siedzibie ŚZP w Kielcach. Pszczelarzom zostały przekazane katalogi produktów oferowane przez wydawnictwo

,,Pasieka’’ oraz plakaty ,,Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku NIE
TRUJ PSZCZÓŁ’’. Ponadto omówiono sprawy dotyczące stanu przezimowanych rodzin pszczelich. Sporządzono listę strat
poniesionych przez pszczelarzy w okresie zimowoli.
Na zakończenie spotkania Prezes GKP pan Ryszard Janowski wyróżnił Brązowymi Odznakami Pszczelarskimi
pana Wiesława Frankowskiego - pszczelarza ze Snochowic oraz pana Bogdana Kałużę - pszczelarza z Rudy Zajączkowskiej. Odznaczenie z rąk prezesa GKP jest dużym
wyróżnieniem dla pszczelarza, a także potwierdzeniem
jego przynależności do organizacji pszczelarskiej.
Ryszard Janowski

Uzgodnienia w sprawie drogi w Podewsiu

Do władz Gminy Łopuszno została zgłoszona potrzeba remontu drogi w Podewsiu, która jest granicą dwóch gmin: Łopuszna i Strawczyna.
Pani Wójt jak i użytkownicy tej drogi widzą potrzebę remontu, gdyż droga ta jest w fatalnym stanie. Gmina Łopuszno
nie może jednak samodzielnie podjąć działań, gdyż właścicielem drogi jest z kolei Gmina Strawczyn. Napotkane przeszkody nie zniechęciły jednak władz Gminy Łopuszno do działania.

23 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Strawczyn odbyło
się spotkanie Pani Ireny Marcisz i Pani Danuty Łukasik z Panem
Tadeuszem Tkaczykiem Wójtem Gminy Strawczyn. Spotkanie
dotyczyło nawiązania współpracy celem realizacji w/w przedsięwzięcia. Samorządom zależy, aby koszty remontu były rozłożone równomiernie między obie Gminy. Kwestia ta jest nadal otwarta, mamy jednak nadzieję na współpracę, a w ostateczności na pozytywną realizację ww. sprawy.
Klaudia Jachimczyk

Regulacje prawne nieruchomości gminnych
W obecnym czasie nie można dokonać żadnych inwestycji,
kiedy ich własność nie jest uregulowana prawnie. Proces ten
jest niestety dość długi. Już w 2016 roku rozpoczęto komunalizację sześciu działek w Jasieniu, nieruchomości, które mają być
przeznaczone pod modernizację istniejącego już placu zabaw.
Kolejną sprawą jest regulacja prawna Kościółka, który jest znakiem rozpoznawczym naszej gminy. Jest to miejsce
pamięci narodowej zwanej „Golgotą” z tablicą pamiątkową
i wbudowanymi trzema krzyżami, będącymi symbolem gminy Łopuszno umieszczonymi w herbie gminy, upamiętniające poległych żołnierzy na ziemiach łopuszańskich podczas
II wojny światowej. Na części działki jest wybudowana wieża ciśnień będąca własnością Gminy Łopuszno. Dlatego tak
ważne jest, aby działka miała uregulowany status prawny. W
tym celu został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego,

w celu uznania gruntu za mienie gminne. Uregulowanie prawne Kościółka oraz działek w Jasieniu będzie zrealizowane do
końca bieżącego roku.
W 2017 roku planowana jest również komunalizacja wszystkich dróg w naszej gminie. Na część dróg zostały już wysłane
wnioski do Starostwa Powiatowego w Kielcach, jednak cały
czas w przygotowywaniu są kolejne dokumenty, które w najbliższym czasie trafią do odpowiednich instytucji.
Podejmowane do tej pory działania władz samorządowych
doprowadziły do pozyskania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego uznających za własność Gminy Łopuszno drogi w Czartoszowach, Józefinie, Michalej Górze, Rudnikach i Hucie Jabłonowej. Czynności te są istotne z tego względu, iż pozwolą one
na prowadzenie inwestycji na tych terenach, na czym bardzo
zależy zarówno mieszkańcom jak i władzom Gminy.
Klaudia Jachimczyk
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Realizacja zadań z dofinansowaniem do 25 % w 2017 r.
Osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na realizację
zadań:
Wymiany pieca, realizowanego w ramach programu
„ZORZA” czyste powietrze nad świętokrzyskim.
Dofinansowanie do 25 % w formie dotacji, na wymianę pieca/kotła na paliwa stałe lub biomasę co najmniej klasy 4
i wyższej według normy PN-EN 303-5-2012 z rusztem stałym.
Maksymalne dofinansowanie do 3000 zł lub 4000 zł.
Realizacja tzw. zadań zakończonych: przedstawiamy do rozliczenia FV, protokół odbioru końcowego (podpisanego przez
uprawnionego instalatora, a w przypadku kotłów na biomasę
uprawnienia tzw. instalatorów OZE), umowę z wykonawcą, wypełniony druk wniosku dostępny na stronie WFOŚ i GW w Kielcach.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wfos.com.pl/
Uwaga: dotacja podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
Wymiany pieca w tym modernizacja kotłowni, montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja budynków
realizowanego wg programu „Ograniczenie niskiej emisji
zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację, indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł
energii, termomodernizację budynków”
Dofinasowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych w formie
pożyczki, minimalna kwota pożyczki 6000 zł, oprocentowanie
2,5 % w skali roku, bez prowizji i dodatkowych opłat.

Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od okresu spłaty i terminowości wpłat do 25 % (warunki:
pożyczka powyżej 3 lat,, terminowe wpłaty). Istnieje możliwość
ustalenia karencji do 12 miesięcy. Pożyczka udzielana na okres
do 8 lat.
Uwaga: rozliczenie z Urzędem Skarbowym za rok, w którym
dokonano umorzenia.
Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach
programu „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do 50 RLM , posiadających deklaracje zgodności z normą zharmonizowaną PN - EN 125663+A2:2013 lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską,
potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych – możliwość montażu poza aglomeracją.
Dofinasowanie do 95 % kosztów kwalifikowanych w formie
pożyczki, minimalna kwota pożyczki 4000 zł, oprocentowanie
2,5 % w skali roku, bez prowizji i dodatkowych opłat.
Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od okresu spłaty i terminowości wpłat do 25 % (warunki:
pożyczka powyżej 3 lat, terminowe wpłaty). Istnieje możliwość
ustalenia karencji do 12 miesięcy. Pożyczka udzielana na okres
do 8 lat.
Uwaga: rozliczenie z Urzędem Skarbowym za rok, w którym dokonano umorzenia.
Iwona Janik

Nie truj siebie i innych – nie pal śmieci w piecu!
Przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania» odpadów. Na terenie Gminy Łopuszno są odbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych, dlatego tym bardziej niezrozumiałe jest ich spalanie w piecach centralnego ogrzewania lub ogniskach.
Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę
oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe,
a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię.
Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami
musimy mieć świadomość, na co narażamy nasze rodziny,
dzieci i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.
W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2016.1987
z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się
wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współpalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.
Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5 000 zł. To jed-
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nak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my
wszyscy.
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Łopuszno apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do
poprawy jakości życia nas wszystkich.
Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają
ich w domowych piecach.
Mieszkańcu, na terenie województwa świętokrzyskiego występują przekroczenia pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5.
Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz
dioksyny i furany).
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza spowodowanego działalnością człowieka są substancje znajdujące się
w spalinach odprowadzanych z procesu spalania paliw w urządzeniach.
Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na policję. Zgłoszenia należy dokonać
niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów, podając dokładną lokalizację zdarzenia.
Ewa Sztandera
Iwona Janik

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Narada z sołtysami
10 marca 2017 roku odbyła się narada sołtysów Gminy Łopuszno z Wójtem Panią Ireną Marcisz. Z inicjatywy Prezesa
„Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej” p. Sławomira
Pięty narada odbyła się w świetlicy wiejskiej w Snochowicach.
Naradę rozpoczęła Pani Irena Marcisz, która po przywitaniu
i przedstawieniu porządku zebrania zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami gminy. Najwięcej miejsca poświeciła planowanym inwestycjom drogowym, odnawialnym źródłom
energii oraz kwestii budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków i kanalizacji na terenie naszej gminy.
Następnie pracownik Urzędu Gminy p. Patrycja Jas przedstawiła, jak wygląda planowana realizacja funduszu sołeckiego w 2017 roku. Przypomniała sołtysom zasady funkcjonowania funduszy sołeckich i sposób przeliczenia kwot funduszu przypadające na dane sołectwo.
W kolejnym punkcie narady dyskutowano na temat szkód
powodowanych przez bobry wynikających z budowy przez
nie tam na ciekach wodnych i zatykaniu przepustów drogowych. Sołtysi zgłaszali, że przez bobry rolnicy tracą plony, zalewane są uprawy, łąki są niekoszone. Pan Antoni Lesiak wyjaśnił procedurę starania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry. Skarb Państwa odpowiada za szkody
wyrządzone przez bobry, wilki i żubry. Odpowiedzialność

ta nie obejmuje utraconych korzyści. Oględzin i szacowania
w/w szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego
wypłaty, dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, tel. 413435340).
Na zakończenie Wójt Gminy Pani Irena Marcisz złożyła życzenia z okazji przypadającego „Dnia Sołtysa” oraz wręczyła
drobne upominki.
Ewa Sztandera

Dopłaty do materiału siewnego
W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego
o przyznanie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017
r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.
O tym, że stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego
przynosi cały szereg korzyści, nie trzeba nikogo przekonywać.
Wyższe plony, lepsza jakość, mniejsza podatność na choroby to tylko niektóre z zalet kwalifikatu. Trzeba jednak zaznaczyć, że materiał kwalifikowany co roku powinien być wymieniany. Bardzo często zdarza się, że rolnicy kupują materiał
kwalifikowany, ale tylko raz. Do kolejnego wysiewu stosują ziarno uzyskane ze zbiorów. Takie rozwiązanie nie jest dobre, w ten
sposób osłabia się genetyka materiału siewnego. Sianie uzyskanego z własnego zbioru ziarna, nawet jeśli plon jest z materiału
kwalifikowanego, sprawia, że z roku na rok plony się osłabiają,

a parametry ziarna pogarszają. Po kilku latach ziarno może już
w niczym nie przypominać materiału wyjściowego. Aby plony
były odpowiedniej ilości i jakości, warto więc zebranego ziarna
nie wysiewać, tylko przeznaczyć na sprzedaż lub na paszę dla
zwierząt.
Aby ubiegać się o zwrot zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017
r. materiału siewnego, należy złożyć odpowiedni formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany wraz z załącznikami (faktury/r zakupu
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
wystawionych od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 15 czerwca
2017 i/lub dokumentu/ów wydania z magazynu materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany) w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego.
Jolanta Barwińska

Nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt
Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy , nie
później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada , obejmujących liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.
W przypadku gdy spis zwierząt dokonany w 2016 r roku
nie został złożony lub przesłany do biura powiatowego Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni \
od dnia dokonanego spisu, należy go dostarczyć bez zbędnej
zwłoki.
Niezależnie od uzupełnienia spisu za rok 2016 posiadacz
zwierząt jest obowiązany do dokonania spisu za rok 2017 i jego
dostarczenia do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania
tego spisu.
Źródło: ARMIR
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Ustawa „Za życiem” – wsparcie asystenta rodziny
Od 1 stycznia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie przystąpił do realizacji zadań wynikających
z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.
Wchodzące w życie od nowego roku jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z elementów programu
„Za życiem” skierowanego do szczególnej grupy rodziców.
Będzie to wsparcie dla osób, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, o ile powstały
w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
Wniosek o to świadczenie będzie mogła złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Aby
otrzymać 4 tys. zł wsparcia, wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przyjmowaniem
wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłacaniem pieniędzy w Gminie Łopuszno zajmować się będzie GOPS ul.
Strażacka12.
Nowe świadczenie będzie niezależne od kryterium dochodowego. Pomoc z ustawy „Za życiem” nie będzie uwzględniana jako dochód przy ubieganiu się o inne świadczenia na dzieci. Dotyczy to m.in świadczeń rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na
pierwsze dziecko. Nowa zapomoga nie będzie też traktowana

jako dochód przy ubieganiu się o wsparcie z systemu pomocy
społecznej. Wystąpienie ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka,
które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie
porodu, musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym NFZ
podpisał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
albo zatrudnionego lub wykonującego zawód w przychodni
mającej kontrakt z funduszem. Ponadto lekarz musi mieć specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Do otrzymania jednorazowego świadczenia potrzebne będzie dodatkowo zaświadczenie potwierdzające, że przyszła
matka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10
tygodnia ciąży do porodu - jest to takie samo zaświadczenie
wystawione przez lekarza lub położną, które jest potrzebne
do uzyskania tzw. „becikowego”. Ustawa zakłada, że rodziny
uprawnione objęte będą pomocą i wsparciem asystentów rodziny. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, na
stronie internetowej GOPS-u oraz pod numerem telefonu
041 39 14 282.
Mariusz Łuszczyński
Kierownik GOPS

Powitanie najmłodszych mieszkańców Gminy Łopuszno
22 marca 2017 odbyło się spotkanie Pani
Wójt z kobietami, które w ostatnich miesiącach zostały mamami. Zwyczaj takich spotkań
narodził się już dwa lata temu. Od tego czasu
młodzi rodzice wraz z pociechami spotykają
się z Panią Wójt systematycznie na Ośrodku
Sportowo –Wypoczynkowym. Z możliwości
takiej tym razem skorzystało 11 mam, w tym
3 przybyły ze swoimi maleństwami.
Pani Wójt serdecznie powitała i pogratulowała młodym rodzicom. Zainicjowała także rozmowę na temat działań i oczekiwań wobec władz
samorządowych, które mogłyby przyczynić się
do zwiększenia satysfakcji z rodzicielstwa. Mieszkanki Gnieździsk zgłaszały potrzebę oddziału
przedszkolnego. Istotne dla młodych matek są
godziny działania takich palcówek, mamy byłyby szczęśliwsze, gdyby czas ich został wydłużony. Poruszono także tematy związane z przyszłością młodych
mieszkańców Gminy Łopuszno. Chodzi tu o działania mające na celu utworzenie świetlicy w Fanisławicach, gdzie młodzież mogłaby się spotykać i organizować ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. W większości miejscowości
potrzeby dzieci zostały już w dużym stopniu zabezpieczone. Pani Wójt podzieliła się z mamami informacją, iż
w planach do realizacji na najbliższy czas są place zabaw
w Dobrzeszowie i Gnieździskach.
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Na zakończenie spotkania mamy otrzymały upominki dla
swoich maluszków w postaci kocyków. Oznajmiły także, że inicjatywa Pani Wójt zainspirowała je, aby spotykać się częściej i
wymieniać doświadczeniami i problemami rodzicielskimi. Dla
władz samorządowych opinie i wnioski z takich zebrań są tym
bardziej cenne, gdyż pozwalają poznać potrzeby mieszkańców, a tym samym pomagać w ich rozwiązywaniu.
Jolanta Barwińska

z życia gminy

Nowe życie kaplicy w Czartoszowach
Od kwietnia 2016 r. toczyło się postępowanie w sprawie przekazania (darowania) przez P. Dorotę Zbroszczyk zamieszkałą w Czartoszowach części działki o powierzchni 577 m2,
na której znajduje się kaplica w Grabownicy. Inicjatorami podziału nieruchomości byli sołtysi wsi Czartoszowy- Paweł
Palacz, Grabownicy – Elżbieta Jarząbek oraz Marianowa
– Paweł Ogonowski. 14 lutego 2017 odbyło się sporządzenie
aktu notarialnego, a tym samym finalizacja przedsięwzięcia polegającego na nieodpłatnym zbyciu w/w działki na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej. Koszty notarialne całego działania ponieśli mieszkańcy wsi oraz parafia.

Modernizacja kaplicy oraz przejęcie gruntu to działania,
które wymagały współpracy i jednomyślności mieszkańców
trzech miejscowości. Tym bardziej należy podkreślić znaczenie
tego wydarzenia. Kaplica ma dla mieszkańców wartość religijną i sentymentalną. W celu odnowienia kaplicy utworzono
Komitet Modernizacji Kaplicy.
Powyższa inicjatywa społeczności lokalnej w pełni
zasługuje na pochwałę władz Gminy Łopuszno. Takie działania integrują i spajają więzi lokalne Małej Ojczyzny.
Jolanta Barwińska

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej
W dniu 24.02.2017 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 oraz
sołtysi. Podczas zebrania Przewodniczący Gminnej Spółki
Wodnej przedstawił sprawozdanie z wykonania działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2016 oraz omówił zakres
wykonanych prac melioracyjnych w roku 2016. Łącznie w roku
2016 przeprowadzono 9 km konserwacji urządzeń melioracji
szczegółowych na terenie Gminy Łopuszno w poszczególnych
miejscowościach: Antonielów 1205 mb, Lasocin 1740 mb, Podewsie 1070 mb, Olszówka 2020 mb, Fanisławice 960 mb,
Snochowice 480 mb, Grabownica 430 mb, Rudniki 1150 mb.
W roku 2017 Gminna Spółka Wodna w Łopusznie planuje zrealizować prace melioracyjne w następujących sołectwach: Józefina 1000 mb, Marianów 800 mb, Czałczyn 1000 mb, Ewe-

linów 800 mb, Antonielów 1000 mb, Sarbice Pierwsze 800
mb, Sarbice Drugie 800 mb. Jednocześnie Zarząd Gminnej
Spółki Wodnej podkreślił, iż przeprowadzone prace konserwacyjne będą uzależnione od zebranych składek członkowskich
w roku 2017. Podczas zebrania głos zabrała Pani Irena Marcisz - Wójt Gminy Łopuszno. Pani Wójt poinformowała, iż w
styczniu 2017 Urząd Gminy w Łopusznie wystosował wniosek
do Starostwa Powiatowego w Kielcach celem uzyskania dofinansowania na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy Łopuszno. Po weryfikacji wniosku, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15.02.2017
r. zaproponował przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno na realizację w/w zadania w kwocie 5000 zł. Na zakończenie Pani Wójt podziękowała Zarządowi oraz sołtysom za dotychczasową wykonaną pracę na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
a także życzyła zrealizowania wszystkich zaplanowanych prac
w roku 2017..

Rozstrzygnięcie Konkursu Czytelnik Roku 2016
oraz spotkanie z poetką Elżbietą Musiał

,,Kto czyta książki – żyje podwójnie”
					

(Umberto Eco)

27 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie
nastąpiło rozstrzygnięcie VII edycji konkursu „Czytelnik
Roku 2016”. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczyło być aktywnym czytelnikiem, wypożyczać i czytać książki oraz zachęcać innych do czytania, a także brać udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Konkurs przeprowadzony został
w następujących kategoriach: uczniowie kl. I-III, uczniowie kl.
IV-VI, młodzież oraz osoby dorosłe. Komisja konkursowa po
przeanalizowaniu kartotek czytelniczych i zweryfikowaniu zaangażowania w życie biblioteki postanowiła wyróżnić następujące osoby:
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W kategorii kl. I – III:
1. miejsce- Kowalczyk Maja
2. miejsce- Strojewska Laura,
3. miejsce- Stachura Piotr,
3. miejsce ex aequo- Knap Natalia.
W kategorii klas IV –VI:
1. miejsce - Miśta Weronika
2. miejsce- Biały Maria
W grupie młodzieży wyróżnili się:
1. miejsce- Paczkowski Bartosz,
2. miejsce- Stępień Wiktoria,
3.miejsce- Chruściak Julia
Wśród osób dorosłych najaktywniejszymi czytelniczkami okazały się Panie:
1. miejsce- Kozieł Barbara
2. miejsce- Sochacka Teresa
3. miejsce- Skrońska Anna
Zdobywcy I, II i III miejsca z poszczególnych grup wiekowych otrzymały blendery marki Philips ufundowane z
prywatnego funduszu Pani Ireny Marcisz. Z kolei za zajęcie
I miejsca wśród osób dorosłych Pani Barbara Kozieł otrzymała sokowirówkę Philips.
Podsumowanie konkursu czytelniczego było okazją do
spotkania z P. Elżbietą Musiał, malarką, poetką, eseistką
związaną z regionem koneckim, członkinią Związku Literatów Polskich oraz Związku Polskich Artystów Malarzy
i Grafików. Pani Elżbieta pracuje w Świętokrzyskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jako redaktor naczelny „Aktualności Rolniczych”. Podczas spotkania opowiedziała o swojej pracy artystycznej. Poetka podkreśliła, iż twórczość
to nie tylko sama czynność pisania czy malowania, ale proces

poszukiwania inspiracji, zbierania materiałów, kreowania innej rzeczywistości. Pani Elżbieta zaprezentowała również fragmenty swoich poematów „Ars moriendi, czyli poradnik czynności nieużytecznych” oraz „3 poematy’’. Artystka chętnie odpowiadała na pytania osób przybyłych na spotkanie, a także zachęcała wszystkich obecnych do czytania, ale przede wszystkim podejmowania prób własnej twórczości.
Na zakończenie spotkania P. Wójt, podkreśliła, iż czytanie
ma niezwykłą wartość, gdyż kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje
niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.
Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków
przyczynowo-skutkowych i wyciągania własnych wniosków.
Tym bardziej cieszy fakt, iż w dobie dostępu do nowych technologii czytanie tradycyjnych książek jest wciąż modne.
Jolanta Barwińska

Bezpiecznie na wsi
W dniu 28.03.2017r. w Urzędzie Gminy w Łopusznie odbyło
się posiedzenie gminnej komisji konkursowej w składzie:
• Wiesław Gałka
• Marzena Hajduk
• Jolanta Barwińska
• Jolanta Krzesimowska
• Zenon Głowala

Komisja oceniła prace plastyczne zgłoszone do VII Ogólnego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to
podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, organizowanego przez KRUS.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji szkolnych wśród
164 uczniów, do eliminacji gminnych przeszło 12 prac, z których komisja gminna wyłoniła następujących laureatów :
I Grupa wiekowa – (klasy 0-3)
I miejsce – Oliwia Perz, Zespół Szkół  w Gnieździskach
II miejsce – Maciej Łapot,  Zespół Szkół im Jana Pawła w Łopusznie
III miejsce – Wiktor Walas, Zespół Szkół  w Gnieździskach
II Grupa wiekowa – (klasy 4-6)
I miejsce – Dawid Łukasik, Zespół Szkół im Jana Pawła w Łopusznie
II miejsce – Mikołaj Hajduk, Zespół Szkół  w Gnieździskach
III miejsce – Anna Najmrodzka, Zespół Szkół im Jana Pawła
w Łopusznie
Wyłonione prace zostaną przesłane do KRUS OR w Kielcach, gdzie będą oceniane w kolejnych etapach konkursu.
Zwycięzcom gratulujemy.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
Wzorem lat ubiegłych 21 marca 2017 r. w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej przeprowadził st. kpt.
Marcin Piecyk.
Konkurs służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu pożarniczego.
Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wzięło w nich udział 19 uczniów, którzy zostali wyłonieni na drodze eliminacji szkolnych.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań.
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury w składzie:
1. st. kpt. Marcin Piecyk
2. Stanisław Piwowarczyk
stwierdziło, że w wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. miejsce – Paweł Kot – SP Dobrzeszów
2. miejsce – Karol Sornat - SP Gnieździska
3. miejsce – Weronika Strużyk - SP  Łopuszno
3. miejsce ex aequo – Piotr Czupryński SP  Łopuszno
II grupa wiekowa (gimnazja):
1. miejsce – Tomasz Podgórski – Gimnazjum Łopuszno
2. miejsce – Kamila Molasy – Gimnazjum Łopuszno
3. miejsce – Wojciech Ciszek - Gimnazjum Łopuszno
II grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1. miejsce – Karol Nowacki – ZSP nr 5  Łopuszno
2. miejsce – Kamil Krzyżanowski - ZSP nr 5 Łopuszno
3. miejsce – Adrian Jas - ZSP nr 5 Łopuszno
Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych, którzy zajęli pierwsze miejsca będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych. Odbędą się one 6 kwietnia 2017r.
w Kielcach.
Zdobywcy I, II i III miejsca z poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Panią Wójt Irenę Marcisz z własnego funduszu
stypendialnego. Były to słuchawki stereo z mikrofonem za
I miejsce; optyczna mysz dla graczy+ flash drive za II miejsce;
usb flasch drive + słuchawki za III miejsce.

Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Łopuszno Pani
Irena Marcisz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
w Łopusznie p. Jacek Palacz, który był współorganizatorem
konkursu oraz dyrektor szkoły p. Krzysztof Kumański, który czuwał nad sprawnym jego przebiegiem.
Pani Wójt gratulowała zwycięzcom oraz zapewniła uczestników biorących udział w eliminacjach powiatowych, że zafunduje im dodatkowe nagrody za osiągniecie dobrego wyniku w II etapie konkursu.
Gratulujemy wiedzy! Życzymy dalszych sukcesów!
Stanisław Piwowarczyk

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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XVII Gminny Konkurs Ortograficzny
Już po raz siedemnasty w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie został zorganizowany Gminny Konkurs Ortograficzny. Włączyliśmy się w ten sposób, po raz kolejny, w obchody XXV Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.
Rywalizacja konkursowa przebiegała w trzech kategoriach
wiekowych. Łącznie w finałowym etapie Konkursu wzięło
udział 22 uczniów w najmłodszej grupie (klasy II-III nauczania
zintegrowanego), 16 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz 18 reprezentantów gimnazjów.
Jak co roku, autorem tekstów dla uczniów klas IV – VI i gimnazjów był kielecki polonista, pan Janusz Kowal. Natomiast
dyktando dla najmłodszej kategorii wiekowej przygotowała
pani Agnieszka Palacz.
Zwycięzcą w I kategorii wiekowej został Mikołaj Kaller
– uczeń klasy III c ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie (opiekun – p. Iwona Wisznarewska). Drugie miejsce zajęła trzecioklasistka Joanna Marszałek z Grabownicy (opiekun –
p. Beata Palacz). Natomiast dwa równorzędne III miejsca
zdobyli: Celestyna Jakubowska ze Szkoły Podstawowej
w Gnieździskach (opiekun – p. Bożena Klimczak) oraz Urszula Maciejewska z Łopuszna (opiekun – p. Iwona Wisznarewska). Najmłodsi uczniowie pisali dyktando o wiośnie w ogrodzie babci Honoraty. Prace sprawdzała komisja, której przewodniczyła p. Beata Jasikowska, a współpracowały z nią panie: Beata Palacz, Monika Ciszek – Walas, Małgorzata Krzysztofik, Mirosława Głowala i Anna Łukasik.
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej zmagali się dyktandem zatytułowanym Szkolny teatrzyk. Pierwsze miejsce
zdobyła Kinga Rowińska, drugie zajął Jakub Rowiński, a Maja
Gołda – trzecie. Wszyscy laureaci z tej grupy są uczniami SP
w Dobrzeszowie, a do Konkursu przygotowywała ich p. Ewa
Stępień. Dyktanda sprawdzała komisja w składzie: Beata Iwanek (przewodnicząca), Marianna Gawrońska, Ewa Stępień oraz
Agnieszka Palacz.
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W tym samym czasie gimnazjaliści łamali sobie głowy, zapisując tekst pt. Minigawęda o angielskim Janosiku. Wśród nich
pierwsze miejsce zdobyła Małgorzata Resiak z kl. II a Gimnazjum w Łopusznie (opiekun – p. Renata Polak), zaś drugie

z życia gminy
Agata Mirosławska z kl. II b Gimnazjum w Mniowie (opiekun
– p. Lucyna Traczyńska). Na trzecim miejscu uplasowała się
uczennica z kl. III a z Łopuszna – Klaudia Nowak (opiekun –
p. Katarzyna Włodarczyk). Komisję konkursową dla grupy gimnazjalnej tworzyły panie: Katarzyna Włodarczyk (przewodnicząca), Ewa Dudek, Barbara Szyszka i Anna Dumin.
Uroczyste ogłoszenie wyników XVII Gminnego Konkursu
Ortograficznego odbyło się w sali gimnastycznej w obecności
całej społeczności szkolnej podczas podsumowania działań
zrealizowanych w ramach XXV Tygodnia Kultury Języka. Wójt

Gminy Łopuszno pani Irena Marcisz oraz dyrektor pan
Krzysztof Kumański wręczyli nagrody książkowe wszystkim laureatom. Pani Wójt ufundowała dodatkowo Nagrody Specjalne – tablety dla zwycięzców Konkursu Ortograficznego w każdej z kategorii.
Na zakończenie uroczystości uczniowie naszego gimnazjum wystąpili z programem artystycznym. Piosenki zaśpiewały gimnazjalistki: Aleksandra Pięta, Urszula Stachura i Katarzyna Soboń, a scenkę satyryczną zaprezentował kabaret ZEZ.
Beata Iwanek

23 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie odbyło się kolejne już spotkanie sprawozdawczo – szkoleniowe dla dyrektorów i kierowników
szkół oraz przedstawicieli związków zawodowych z terenu Gminy Łopuszno.
Inicjatorką spotkań jest Wójt Gminy Łopuszno pani Irena Marcisz. W obecnym spotkaniu uczestniczyli wszyscy dyrektorzy i kierownicy szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele obydwu związków zawodowych działających na terenie
placówek oświatowych.
Spotkanie prowadziła koordynatorka zespołu dyrektorskiego pani Małgorzata Trela, dyrektor Zespołu Szkół w Gnieździskach. Na wstępie przedstawiono sprawozdania z odbywających się w szkołach projektów finansowanych przez EFS, a
pan dyrektor Krzysztof Kumański oprowadził zebranych po
szkole, aby zaprezentować nowo pozyskane w ramach projektów meble i sprzęty służące rozwojowi uczniów. Następnie
dyrektorzy szkół zaprezentowali osiągnięcia uczniów w kon-

kursach przedmiotowych. W dalszej części pani Trela omówiła
zagadnienia z zakresu reformy oświatowej, zapoznała zebranych z informacjami pozyskanymi podczas odbytych szkoleń. W czasie spotkania poruszano także zagadnienia z zakresu planowania pracy szkoły w nadchodzącym roku szkolnym,
problemy kadrowe, realizację oraz zasady tworzenia programu wychowawczego i profilaktyki.
Pani Wójt Irena Marcisz poprosiła dyrektorów o wytypowanie uczniów do Nagrody im. Ireny Marcisz ufundowanej z jej prywatnego funduszu oraz przedstawiła pomysł realizacji orientacji zawodowej uczniów wśród firm
działających na terenie Gminy Łopuszno. Na koniec podziękowała wszystkim za obecność na zebraniu i za dotychczasową pracę. Uczestnicy konferencji podkreślali natomiast
dużą rolę tego rodzaju spotkań dla dobrej współpracy w gminie. Przyznawali, że odgrywają one niezwykle istotną rolę
w procesie zarządzania szkołami.
Ewa Dudek

Spotkania oświatowe

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Łopuszna
Uroczystość upamiętniająca to ważne wydarzenie religijne rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym
w Łopusznie. Następnie Orszak Trzech Króli oraz kolędników
przeszedł ulicami Łopuszna w kierunku Rynku, gdzie wszystkich uczestników przywitała P. Wójt Irena Marcisz. Kulminacyjnym punktem Orszaku był pokłon Dzieciątku złożony
przez Trzech Króli (w tej roli Zbigniew Bąk, Sławomir Pięta oraz Michał Kowalski). Mimo mroźnej pogody udział w
Orszaku wzięli m.in. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Tomasz Zbróg, Radni Powiatu Kieleckiego:
Krzysztof Smolarczyk oraz Krzysztof Soboń, Przewodnicząca Rady Gminy Zdzisława Zimna, radni, sołtysi oraz
liczni mieszkańcy Gminy. Wydarzenie uświetniły pastorałki
i kolędy wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych. Dla
uczestników przygotowano również konkurs na najpiękniejsze przebranie orszakowe. Za aktywny w nim udział nagrodzono wszystkie dzieci, które zaprezentowały się w przebraniach. Nagrodą był wspólny wyjazd do kina podczas ferii zimowych sponsorowany przez Radnego Gminy Łopuszno- Krzysztofa Błachuckiego oraz przedstawicieli
Izby Rolniczej- Wiesława Mazura oraz Andrzeja Hajduka. Zmarznięci uczestnicy Orszaku mogli liczyć na rozgrzewający posiłek zorganizowany przez Wójta Gminy

Łopuszno, Ks. Dziekana Ireneusza Jakusika oraz Gminny
Ośrodek Kultury.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, że mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych okazali pogodę ducha
i z uśmiechem na twarzy zebrali się, aby wspólnie oddać pokłon Jezusowi. Dziękujemy organizatorom i sponsorom za
przygotowanie i wsparcie. Życzymy wszystkim, abyśmy
za rok spotkali się w tym samym miejscu!
Barbara Pawelczyk
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Co nam w duszy gra,
czyli II edycja Festiwalu ,„Muzykalne Łopuszno”
W niedzielę, 26 lutego w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie odbyła się druga edycja
Gminnego Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno”.
W festiwalu swoje umiejętności wokalne zaprezentowało ponad 50 osób. Wykonawcy śpiewali w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych; gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe. Każdy uczestnik konkursu mógł zaprezentować jedną wybraną przez siebie piosenkę. Występy oceniało jury w składzie: P. Andrzej Wolski
- instruktor muzyczny w Domu Kultury „Zameczek”, przewodniczący jury, P. Agnieszka Przepióra - Kierownik Szkoły
Podstawowej w Lasocinie, P. Bogumiła Kamińska –wicedyrektor ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz Anna Skrzypczyk
– Kierownik Szkoły Podstawowej   w Grabownicy. W grupie
uczniów szkół podstawowych wyróżnili się:
1. miejsce - Diana Wijas,
2. miejsce- ex aequo - Wiktoria Mazur, Weronika Będkowska i Natalia Lizurej.
3. miejsce- ex aequo - Julia Świercz, Martyna Stefańczyk
i Katarzyna Twardowska.
Jury zachwycone występami młodych artystów wyróżniło
następujące osoby: Annę Podgórską, Magdalenę Wnuk, Aleksandrę Guzik, Patrycję Kałużę, Zuzannę Pięta oraz Marię Syska.
W grupie gimnazjalistów i uczniów z liceum kolejność
zajętych miejsc przedstawiała się następująco:
1. miejsce- Jakub Picheta,
2. miejsce - Aleksandra Pięta,
3. miejsce- Katarzyna Soboń.
Również i w tej kategorii nie obyło się bez wyróżnień, na
które zasłużyły Bogumiła Krzyżyk, Angelika Joszko, Martyna
Janus oraz Karolina Wawrzeńczyk.
W grupie dorosłych:
1. miejsce - P. Ryszard Kwiecień
2. miejsce - P. Mariola Tkacz
3. miejsce- P. Jadwiga Szymkiewicz.

Wyróżnienia przyznano: Janinie Maciejewskiej, Andrzejowi
Nowakowi, Monice Walas, Alicji Borowskiej, Janinie Dzwonek
oraz Zofii Wilk.
Uczestnicy festiwalu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, otrzymali nagrody pieniężne
w wysokości 200 zł z prywatnego funduszu P. Wójt Ireny Marcisz. Została także przyznana nagroda główna, ale
dla uczestnika do 14 roku życia – zaproszenie do udziału
w ogólnopolskim konkursie wokalnym „Wygraj Szansę”,
który wiosną odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach. Nominację tą otrzymała Diana Wijas.
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W tym miejscu dziękujemy także sponsorom bez których nie udałoby się zorganizować Festiwalu: P. Irenie Marcisz, Czesławowi Bujakowi,
Zdzisławie Zimnej, Kazimierzowi Bernatowi, Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej z prezesem Sławomirem Piętą oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych
Skała z Mariuszem Brelskim na czele.
Jolanta Barwińska

Niezwykły talent Damiana Bąka
Damian Bąk – 26- letni artysta pochodzący z Wielebnowa w gminie Łopuszno miał okazję zaprezentować swoją twórczość 15 marca 2017 roku na wystawie w Galerii
Współczesnej Sztuki Sakralnej ,,Dom Praczki’’ w Kielcach.
Była to pierwsza indywidualna, profesjonalna ekspozycja Damiana Bąka po ukończeniu studiów na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Wcześniej Damian Bąk uczęszczał do Liceum Plastycznego w Kielcach, gdzie wyróżniał się zdolnościami w dziedzinie
sztuk plastycznych.
Artysta, mimo młodego wieku, miał już możliwość zaprezentowania swojej twórczości między innymi na wystawach
zbiorowych, wśród których można wymienić ,,Sceny rodzajowe” w klubie Kazimierz przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury,
,,Najlepsze Dyplomy 2016’’ w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przy-
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jaciół Sztuk Plastycznych w Krakowie, czy też „Ogólnopolska
Wystawa Najlepsze Dyplomy 2016” w Gdańsku.
Twóczość młodego malarza charakteryzuje tajemniczy nastrój, statyczność kompozycji, odważne zestawienia kolorystyczne. Z kolei tematyka dzieł Damiana Bąka ma wymiar ponadczasowy. Jego obrazy są niejako ilustracją emocji. Motyw
ten jest widoczny zwłaszcza w najobszerniejszym cyklu obrazów noszący tytuł ,,Rozstanie’’.
Prace artystyczne Damiana Bąka można obecnie podziwiać na wystawie czasowej ,,Obrazy oczywiste’’ w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej ,,Dom Praczki’’ w Kielcach. Serdecznie gratulujemy sukcesu i ogromnego talentu,
życzymy dalszych wyróżnień i inspiracji w pracy artystycznej.
Jesteśmy dumni, iż niezwykłe zdolności mieszkańca naszej
gminy zostały docenione.
Jolanta Barwińska
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Być kobietą, być kobietą...
W dniu 12.03.2017 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie odbył się Gminny Dzień Kobiet. O godz. 18 zebranych
gości powitała Pani Wójt- Irena Marcisz. Wszystkie kobiety
otrzymały życzenia oraz kwiaty z rąk Zastępcy Wójta Gminy
-Wiesława Gałki , prezesa PSL w Łopusznie- Czesława Kolasy
oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w ŁopusznieKrzysztofa Kumańskiego. Swoją obecnością zaszczyciła nas
także P. Beata Oczkowicz- dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Punktem kulminacyjnym spotkania był spektakl Zbigniewa Woldańskiego w wykonaniu
grupy teatralnej Proscenium II z Włoszczowy pod tytułem
,,Babiniec III Jak usidlić faceta”.

Z podobną inicjatywą wystąpiła w Piotrowcu Pani Anna
Gad, gospodarz Świetlicy Wiejskiej i sołtys wsi Piotrowiec. Przygotowany poczęstunek były okazją do spotkania
się i rozmów mieszkanek Piotrowca. Każda z Pań otrzymała
słodki upominek z rąk radnej - Pani Danuty Łukasik.

Dzień Kobiet nie ominął także mieszkańców Antonielowa. Z inicjatywy sołtysa- P. Zbigniewa Bąka zorganizowano Dzień Kobiet 50 +. Panie otrzymały prezenty od Pani
Wójt Ireny Marcisz, a także upominki od sołtysa. Rozmowy,
wspomnienia, ale także łzy wzruszenia pojawiały się na twarzach uczestniczek imprezy. Dla przybyłych kobiet był to wyjątkowy czas spędzony w niezwykłej atmosferze.

Spotkanie z okazji Święta Kobiet zorganizowały również mieszkanki Snochowic, które zebrały się w Świetlicy
Wiejskiej. Wśród zaproszonych gości obecna była Pani Zdzisława Zimna – Przewodnicząca Rady Gminy, która przekazała życzenia od władz samorządowych dla wszystkich kobiet.
Podobne spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej
w Rudnikach. Zorganizowany przez sołtysa – Kazimierza
Sadowskiego poczęstunek dla Kobiet zgromadził mieszkanki Rudnik. Serdeczne życzenia wszystkim kobietom złożyła
obecna na spotkaniu Pani Wójt.
Dzień Kobiet to dzień szczególny dla każdej z nas. Dzięki
organizacji takich spotkań miałyśmy szansę poczuć się wyjątkowo. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i organizację. Mamy nadzieję na podobne spotkanie za rok!
Jolanta Pięta
Edyta Malaga
Anna Gad

Wyjazd kulturalno-integracyjny do Zakopanego
W dniach 11-12.03.2017r. odbyła się wycieczka dla mieszkańców
gminy do Zakopanego zorganizowana przez Panią Wójt Gminy Łopuszno Irenę Marcisz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. W programie wycieczki przewidziane było wiele atrakcji. W pierwszym dniu mieszkańcy Łopuszna mieli możliwość pozwiedzać Krupówki i wjechać kolejką na Gubałówkę. Ze szczytu
rozprzestrzeniały się przepiękne widoki na pasma górskie.

Wieczorem odbyła się biesiada z konkursem wokalnym.
Hasłem przewodnim konkursu było „Piękno ojczyzny ukryte w pieśniach”. Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu
wokalistów oraz zespoły. Zaszczytne I miejsce otrzymała Pani
Barbara Fras, na II miejscu była Pani Eleonora Wertka, III
miejsce wyśpiewała sobie Pani Lucyna Paszowska. Były również wyróżnienia. Pani Wójt i komisja wręczyli dyplomy oraz
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upominki. Jako goście specjalni swoje utwory odśpiewali sołtysi sołectw.
Biesiada trwała do późnych godzin wieczornych, a głosy rozśpiewanych mieszkańców gminy roznosiły się po górach i dolinach.
Następnego dnia w niedzielę odbyła sie uroczysta msza
święta w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, w której to Pani wójt miała swój udział poprzez czytanie.
Po zakończonej mszy odbyła się loteria dla wszystkich uczest-

ników wycieczki, w której można było wylosować pamiątki
z pobytu w Sanktuarium. Następnie cała wycieczka powróciła
do Łopuszna, gdzie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
Uczestnicy wyjazdu wrócili w cudownych nastrojach, z głowami pełnymi wrażeń. Serdecznie dziękujemy organizatorom
za możliwość wzięcia udziału w tym wspaniałym przedsięwzięciu.
Uczestnicy wyjazdu

Widowisko obrzędowe Darcie Pierza
19.03.2017 w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie odbył się
pokaz widowiska obrzędowego „Darcie Pierza”. Wykonawcami byli członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie przy współudziale młodzieży i dzieci.
Zadaniem widowiska obrzędowego jest pokazanie zajęć i zwyczajów w dawnej wsi polskiej. Scenografię stanowi
izba w chałupie wiejskiej, a uczestnikami jest cała wielopokoleniowa rodzina chłopska. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo w takim widowisku wszystkich członków rodziny od babci i dziadka poprzez rodziców, dzieci i wnuki. Na szczęście jest
młodzież i dzieci, które chcą uczestniczyć w naszych przedstawieniach, chociaż jest o nich coraz trudniej. Starsi mieszkańcy
wsi, a nawet ci w średnim wieku, jeszcze pamiętają, co to jest
darcie pierza, jak się piekło chleb w domu czy kisiło kapustę,
ale młodzież i dzieci już zupełnie nie mają o tym pojęcia.
Jednym z zadań KGW w Lasocinie jest przypominanie i pokazywanie tych dawnych zajęć i zwyczajów. W organizacji
przedsięwzięcia wspierało nas Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina.
Bardzo miło nam było gościć na występie Panią Wójt
Irenę Marcisz, która wręczyła nagrodę pieniężną z prywatnego funduszu w wysokości 500 zł. dla Koła Gospo-

dyń Wiejskich. W widowisku uczestniczyli również Pani
Przewodnicząca Rady Gminy Zdzisława Zimna, Pani kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Tomasza Zbróg, Radny
Rady Powiatu Kieleckiego Pan Krzysztof Soboń, a także
wielu mieszkańców Lasocina i Ewelinowa.
Maria Krajewska

Akcja Zima 2017
Na tegoroczne ferie zimowe Gminny Ośrodek SportowoWypoczynkowy oraz Gminny Ośrodek Kultury przygotował
dla dzieci z Łopuszna bogaty program zajęć pn. AKCJA ZIMA
2017. Zajęcia, pokazy i spotkania skierowane były do wszystkich dzieci bez względu na wiek. Jedynym kryterium uczestnictwa było zainteresowanie dziedziną, z której danego dnia
odbywały się zajęcia.
24
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I tak w programie znalazły się m.in. zajęcia karate pod
okiem instruktora sportu karate kyokushin Macieja Świta
czy nauka pływania dla najmłodszych na basenie w Centrum OLIMPIC w Strawczynie. Najmłodsi poznali również
zasady bezpiecznego zachowania, które przybliżył im
dzielnicowy – P. Michał Gołuchowski, z kolei szkolenie z instruktażu udzielania pierwszej pomocy przeprowadził ratow-
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nik medyczny P. Marcin Fornalski. Akcja zima 2017 nie mogła
odbyć się bez zimowych atrakcji- największym zainteresowaniem spośród nich cieszył się kulig.
Nie zabrakło również chętnych do uczestnictwa w grach
i zabawach sportowych czy zajęciach artystycznych z tworzenia biżuterii i masek karnawałowych. Wychowawcy i instruktorzy zadbali również to, aby każdego dnia zajęć dzieci miały
zagwarantowany ciepły posiłek.
Ferie zakończył wyjazd do kina i długo wyczekiwany bal
przebierańców. Najmłodsi mieli okazję zaprezentować się w
przebraniach za postacie ze swoich ulubionych bajek. Akcja
Zima 2017 przebiegała w niezwykłej atmosferze, a zadowoleni
uczestnicy warsztatów i zajęć obiecali, iż powrócą do nas za rok.
Za wsparcie finansowe w organizacji ,,Akcji Zima
2017’’ kierujemy serdeczne podziękowania do władz

Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Barbara Pawelczyk

Urodziny najstarszej mieszkanki Gminy Łopuszno
W dniu 27 marca 2017 urodziny obchodziła P. Weronika Stelmaszczyk z Dobrzeszowa- najstarsza mieszkanka
Gminy Łopuszno ukończyła 98 lat. Z tej okazji odbyła się
uroczysta Msza Święta w Kościele pw. św. Józefa Robotnika w
Dobrzeszowie. Zgromadzona rodzina oraz bliscy, a także
Pani Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz Sołtys Wsi
Dobrzeszów P. Renata Resiak uczestniczyli w tym szczególnym wydarzeniu.
Życzenia długich lat życia w zdrowiu i szczęściu złożyli Jubilatce wszyscy zebrani, a Pani Weronika nie kryła wzruszenia.
Dla Pani Weroniki Stelmaszczyk kombatantki i członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej honorową salwę
oddali także prezes Stanisław Komisarczyk i członkowie Armii
Krajowej oddziału w Łopusznie.
Jolanta Barwińska

Lokalne Imperium Babskie
Podczas jednego ze spotkań roboczych pracowników GOK
i świetlic wiejskich działających na terenie gminy Łopuszno
zrodziła się inicjatywa powołania kobiecej grupy, wymieniającej się swoimi zdolnościami i doświadczeniami,
głównie kulinarnymi. Na pierwsze spotkanie przybyło 21
pań, najmłodsze miały 5 lat. Z dużym zainteresowaniem słuchały one porad kulinarnych i chętnie włączały się do pomocy w kuchni. Pod kierunkiem Lucyny Paszowskiej wspólnie
przygotowano potrawę „Kluseczki Juleczki z sosem pieczarkowym” oraz domowy barszcz czerwony. Tego dnia zapadła
decyzja powstania stałej grupy babskiej, zajmującej się nie tylko gotowaniem.
Nazwa grupy to „Lokalne Imperium Babskie”. Podczas
drugiego spotkania 23.03.2017 wybrano przewodniczącą grupy-Panią Jolantę Piętę i dwie wiceprzewodniczące: Panią
Martę Smolarczyk i Panią Renatę Zimną. Na kolejnym spotkaniu czwartkowym opracowany zostanie plan działania pań
na następne spotkania. Z pewnością będą to spotkania o charakterze kulturalno-poznawczo-integracyjnym i prozdrowotnym oraz pielęgnujące polskie tradycje.
Barbara Pawelczyk
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Bawią się podopieczni Centrum Wspierania Rodziny
15.02.2016 w Ośrodku Sportowo- Wypoczynkowym w Łopusznie odbył się bal karnawałowo-walentynkowy podopiecznych Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie wykonali uczestnikom balu wyjątkowe makijaże oraz
fryzury. Oprawę muzyczną zapewnił z kolei DJ Club’ er, przy
którego rytmach podopieczni bawili się w radosnych nastrojach. Swoją obecnością zabawę taneczną uświetniła Pani Wójt
Irena Marcisz. Uczestnicy balu byli bardzo zadowoleni z takiej
formy spędzenia czasu. Podopieczni zapewne z niecierpliwością czekają na kolejną taką okazję.
źródło: www.zusmiechem.org

Dzień Otwarty Szkoły
W dniu 2 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Gnieździskach po raz kolejny zorganizowano Dzień Otwarty. Miał on
na celu prezentację bogatego dorobku szkoły, jak również
przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom. W tym dniu naszą szkołę odwiedzili liczni goście
z Wójtem Gminy Łopuszno panią Ireną Marcisz na czele.
Wszyscy przybyli po przekroczeniu progu naszej szkoły zostali przywitani przez członków Samorządu Uczniowskiego,
którzy także po pokazach wręczali każdemu pyszne babeczki upieczone przez samych uczniów. Dzień Otwarty Szkoły rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Trela wraz z panią Wójt Gminy Łopuszno Ireną Marcisz, które w krótkim
wystąpieniu powitały serdecznie wszystkich gości. Dzięki współpracy nauczycieli, obsługi szkoły i uczniów nasza placówka rzetelnie zaprezentowała swoje atuty. Przygotowane
atrakcje z trudem zmieściły się w czasie trwania imprezy, a
więc między godziną 1700 a 1900. W programie dnia znalazły się
prezentacje wokalne, popisy taneczne energetycznej Zumby,
przedstawienia teatralne grup przedszkolnych pt. Baśń o ziemnych ludkach i baśń O rybaku i złotej rybce. Ten szereg ciekawych występów, wystawy, projekcja multimedialna prezentująca ofertę szkoły pt. Edukacja zaczyna się już od przedszkola…
oraz gry i zabawy przeznaczone dla rodziców i dzieci przyby-
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łych tego dnia, aby obejrzeć szkołę, wzbudziły ogromne rozbawienie i zainteresowanie zebranych. Dzieci oraz ich rodzice
mogli także zajrzeć do niemal każdego zakamarka budynku i
ocenić, czy warto powierzyć maluchy pod naszą opiekę. Nauczyciele oraz uczniowie samorządu postarali się, aby każdy
mógł znaleźć tu coś dla siebie. Przygotowano zajęcia i dla miłośników plastyki, i dla fanów robótek ręcznych, i dla miłośników muzyki, a także dla urodzonych sportowców. Dzieci widząc kolorowy plac zabaw ciągnęły tam swoich opiekunów,
aby im towarzyszyli w zabawie. Wszystkie atrakcje służyły
zintegrowaniu obecnych oraz przyszłych uczniów. Ponadto
zorganizowany mini bufet z różnego rodzaju ciastem, owocami, kawą, herbatą oraz sokami służył rodzicom i dzieciom, mogli się oni częstować tymi smakołykami podczas ciekawych
towarzyskich rozmów z nauczycielami i znajomymi. Dzień
Otwarty Szkoły był okazją do spotkania z nauczycielami,
do pokazania gościom panującego w szkole klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji na indywidualność każdego człowieka. Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego
przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma
z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym, a zatem do zobaczenia we wrześniu.
Ewa Dudek
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Doktor Bogumił Dąbek we wspomnieniach pracowników
Są ludzie szczególnie zasłużeni dla naszej małej Ojczyzny.
Wiele zawdzięcza im lokalne środowisko, bo nie szczędzili
swoich talentów i pracy dla rozwoju gminy. Takim był zmarły
niedawno Doktor Bogumił Dąbek - lekarz specjalista medycyny ogólnej i pediatrii.
Urodził się12 września 1932 roku. Akademię Medyczną
ukończył w Krakowie. Pierwszą pracę podjął 1 października
1960 roku w Przychodni Obwodowej  nr 2 w Kielcach – Ośrodek Zdrowia w Łącznej. Placówka ta była jedynie krótkim epizodem w długoletniej karierze Pana Doktora. Całe bowiem
późniejsze zawodowe życie wypełniła mu praca w Łopusznie.
Praktykę medyczną w naszej gminie rozpoczął 1 grudnia 1963 roku jako lekarz pediatra i jednocześnie kierownik Ośrodka Zdrowia w Łopusznie. Ośrodek Zdrowia
mieścił się wówczas w domu Marii i Józefa Ptaków przy ulicy Przedborskiej, izba porodowa w budynku po starej szkole przy ulicy Strażackiej. Warunki były skromne, nieporównywalne do dzisiejszych standardów. W takich pracowali wówczas Judymowie, nie odnaleźliby się w nich współcześni lekarze z Leśnej Góry.
Doktor Dąbek był lekarzem rodzinnym i lekarzem pierwszego kontaktu, zanim jeszcze pojęcia te zagościły w terminologii lekarskiej. Znał wszystkich swoich pacjentów, leczył
przecież kilka pokoleń mieszkańców gminy. W pionierskich
czasach przychodziło mu dojeżdżać do pacjentów motorowerem, a gdy nastała zima - saniami.
Pan Doktor Dąbek organizował i prowadził z personelem Szkoły Zdrowia dla mieszkańców wsi. Dbał o higienę
i edukację zdrowotną mieszkańców gminy. Prowadził pogadanki na temat zdrowia w szkołach.
Wielu młodych ludzi zapomina, że ich dziadkowie i rodzice
przychodzili na świat nie w warunkach szpitalnych, ale w izbie
porodowej na Strażackiej. Funkcjonowała ona do połowy lat
siedemdziesiątych. Porody odbierał doktor Dąbek z położną. Towarzyszył więc swoim pacjentom od pierwszych oddechów. Opiekował się noworodkami i położnicami. Potem spotykał się z dziećmi na kolejnych szczepieniach i bilansach, by
później leczyć ich już jako ludzi dorosłych. Znał więc ich jak
nikt inny, mówił do wielu po imieniu. Nic dziwnego, że mieli
do niego bezgraniczne zaufanie i darzyli szacunkiem.
Pan Doktor był inicjatorem budowy dwóch nowych budynków Ośrodka Zdrowia. Pierwszy oddano do użytku
w 1971 roku, drugi w 1984. Systematycznie dbał o wyposażenie placówki w podstawowy i specjalistyczny sprzęt:
EKG, USG, sprzęt rehabilitacyjny, dwie karetki, sprzęt laboratoryjny. Dzięki temu wiejski ośrodek przekształcił w nowoczesną przychodnię, w którym pacjenci mieli dostęp do
różnorodnych usług medycznych, a z czasem także do specjalistów z wielu dziedzin.
Oczkiem w głowie Kierownika Ośrodka Zdrowia były
dzieci. Zasłużenie chlubił się poradniami dziecięcymi –
dobrze wyposażonymi i zorganizowanymi. Jako lekarz pediatra z pierwszym i drugim stopniem specjalizacji miał
szczególne zasługi w zakresie profilaktyki i opieki nad
dziećmi. Był prekursorem w pediatrii jeśli chodzi o odwiedziny patronażowe u noworodków.

Działalność Doktora Dąbka nie ograniczała się jedynie
do medycyny. Był wielkim społecznikiem i działaczem samorządowym. W latach 1992 – 1998, a więc w czasach rodzącej się samorządności, pełnij funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, nieobce były mu więc inne problemy lokalnej społeczności. W kolejnej kadencji pracował w Gminnej Komisji Zdrowia przy Radzie Gminy. Wprowadzano
wówczas reformę zdrowia. Pan Doktor mocno zabiegał, aby
zwiększyły się nakłady na usługi zdrowotne. Ośrodek Zdrowia
działał wówczas do godziny 18.00, były sobotnie dyżury pielęgniarskie i lekarskie. Dzięki jego staraniom i władz samorządowych przy Ośrodku Zdrowia funkcjonuje zespół wyjazdowy Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
W swojej długoletniej karierze Pan Doktor był także
działaczem Izby Lekarskiej w Kielcach oraz prowadził
szkolenia dla lekarzy z medycyny ogólnej i pediatrii.
W podległym mu zakładzie pracy dbał o dyscyplinę i dobrą organizację. Sam punktualny, punktualności wymagał od
personelu. W sezonach zwiększonej zachorowalności przyjmować zaczynał od wpół do ósmej, kończył wraz z wyjściem
ostatniego pacjenta. Był tytanem pracy. Nie opuszczał gabinetu przez kilka godzin, racząc się jedynie herbatą przynoszoną mu przez pielęgniarki.
Był szefem wymagającym, ale wyrozumiałym i sprawiedliwym w ocenie. Stworzył w Ośrodku Zdrowia dobrą, życzliwą atmosferę pracy. Pracownicy czuli się jak w rodzinie. Przed
świętami Bożego Narodzenia dzielili się opłatkiem, spotykali się także przy innych okazjach. Doktor Dąbek był dla podwładnych jak ojciec. Interesował się nimi i ich rodzinami, kiedy trzeba, pomagał. Po prostu był Dobrym Człowiekiem.
Pan Doktor Dąbek pełnił funkcję kierownika Ośrodka
Zdrowia do końca lipca 2007r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Ośrodek Zdrowia pod jego kierownictwem był
wzorową placówką, wielokrotnie nagradzaną za swoją
pracę i zaangażowanie na rzecz pacjentów.
Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego
szefa i kolegi. Pan Doktor Bogumił Dąbek odszedł 14 lutego
2017r.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
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Wspomnienie o Pani Annie Jarosińskiej
Dyrektor LO im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie

Świat otwierała słowem

Coraz częściej żegnam. Umarłych. Bliskich. Kochanych. Jest
ich coraz więcej. Ikony mojego łopuszańskiego świata, skrawka
ziemi, którą kocham i wierzę, kochali oni. Odchodzą. A my dziwimy się ich nieobecności. Pusta ławka w kościele, puste krzesło przy stole, nieposiane kwiaty na rabatce, niedokończone
rozmowy, cisza w miejscach tak gwarnych dotąd.
Niektórzy żyją w Łopusznie od pokoleń. Tu się urodzili i zostali. Są jednak tacy, którzy Łopuszno za dom sobie obrali. Bo
tu znaleźli miłość. Bo tutaj rozpoczynali zawodową karierę, bo
tu rzucił ich ślepy los. I zostali z nami, wrośli w łopuszański krajobraz, założyli rodziny, zawiązali przyjaźnie. Tak jak bohaterka
mojego wspomnienia.
Anna Jarosińska, z domu Adamczyk, urodziła się 18 lipca 1945 roku w sercu Gór Świętokrzyskich, w umiłowanym
kraju Żeromskiego, w Świętej Katarzynie. Kochała wracać
do stron rodzinnych, gospodarstwa rodziców i ludzi, którzy patrzyli na nią jak rosła. Potem, gdy bliscy odeszli, wracała na groby. Jednak za dom obrała sobie Łopuszno.
Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończenie studiów dziennych, w dodatku na tak prestiżowej uczelni, było w latach
sześćdziesiątych ogromnym osiągnięciem wiejskiej dziewczyny, córki rolników. Od razu dawało też przepustkę do lepszego życia. Nobilitowało i sytuowało w elicie inteligenckiej.
Legitymowanie się wyższym wykształceniem budziło wśród
ludzi zasłużony szacunek i respekt.
Kogoś takiego potrzebowało liceum w Łopusznie. Młodej
wykształconej dziewczyny pełnej entuzjazmu, optymizmu
i odwagi. Potrzebowało świeżej krwi i powiewu nowości. I oto
zjawiła się w pałacu Dobieckich w 1967roku.
Kiedy przyszła do pracy, zupełnie zawłaszczyła sobie młodzież. Piękna, z długimi kasztanowatymi włosami, szczerym, radosnym spojrzeniem przyciągała uczniów. Najpierw tym swoim oszałamiającym wyglądem, potem słowami, którymi wypełniała całą salę.
Lekcje z nią toczyły się wartko. Przed tablicą stała niczym aktor na scenie i obejmowała „rząd dusz” nad siedzących przed nią
uczniami. Nad niektórymi ta władza kończyła się z dzwonkiem,
byli jednak tacy, których zaraziła swoim humanistycznym entuzjazmem już do końca życia. I pedagogiczną pasją.
Była śmiała i niezależna w sądach. Daleka od sztampy i podręcznikowej narracji. Odkrywała przed uczniami świat literatury i uczyła w nim szukać odpowiedzi na pytania stawiane przez
życie. Podziwiała bohaterów Orzeszkowej, Prusa i Żeromskiego. Uczyła krytycznego, samodzielnego myślenia.
Klasycznie wykształcona, oprócz języka polskiego uczyła
młodzież języka Owidiusza i Horacego. Liceum w Łopusznie
było jednym z nielicznych w województwie, w którym tak długo nauczano języka łacińskiego.
Chłopcy się w niej podkochiwali, a dziewczęta próbowały
naśladować. W naszym małym środowisku w czasach siermiężnego PRL była ikoną stylu.
Zamieszkała na stancji najpierw u pana Serafina, potem
przez trzy lata wynajmowała mieszkanie u pani Ptakowej.
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Wtedy zakochała się z wzajemnością w koledze od polskiego, który przyszedł do pracy rok
później. Nazywał się Ryszard Jarosiński, skończył polonistykę w
Krakowie. Był blondynem z jasnoniebieskimi oczami.
Nie miałam śmiałości zapytać,
jak zaczęła się ta miłość. Czy była
fascynacją od pierwszego wejrzenia, czy dojrzewała długo? Zaczęła się w pokoju nauczycielskim, a
może w parkowej alei? Rozkwitła
wiosną? A może jesienią, gdy nic
oprócz miłości już nie kwitnie?
Może pojawiła się nieoczekiwanie nad wypracowaniami
z polskiego. Może przyszła z tomikiem poezji w nieśmiałych
dłoniach kolegi od polskiego?
Trudno było się w niej nie zakochać, bo była śliczna, młoda,
zgrabna i zawsze ładnie ubrana. Przyciągała spojrzenia mężczyzn. Kobiety zazdrościły jej wdzięku. Potrafiła patrzeć uważnie i przenikliwie tymi swoimi bursztynowymi oczami. Ludzie
lgnęli do niej, a ona kochała z nimi być i rozmawiać.
Po kilku latach na stancjach stworzyła swój dom w budynku internatu. W 1970 roku wyszła za mąż. W 1973 roku urodziła syna Wojciecha. Przez kolejne lata przez gościnny dom Państwa Jarosińskich przewinęło się wiele koleżanek, kolegów,
przyjaciół. A ona do roli nauczyciela dodała jeszcze rolę żony,
matki, gospodyni.
W 1983 roku objęła funkcję kierownika internatu, pełniąc ją przez kolejne 10 lat.
Kiedy w 1990 roku została dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie, szkoła od kilku lat mieściła
się w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Strażackiej.
Pani Dyrektor stanęła przed wielkim wyzwaniem. Wprowadzić
uczniów do dawnej siedziby. Dokończyć remont pałacu rozpoczęty przez poprzednika, Pana Dyrektora Janusza Ciepielewskiego. Sprostała zadaniu. Okazała się osobą przedsiębiorczą i zaradną. Jeździła do ministerstwa, by zdobyć fundusze, wydeptała ścieżki w kuratorium i u Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. W 1996 roku w Dniu Nauczyciela otworzyła na powrót drzwi do – jak mawiała – swojego
i uczniów domu. Liceum Ogólnokształcące w Łopusznie było
jej dumą i z dumą oprowadzała po nim gości: rodziców, samorządowców, nadzór kuratoryjny, byłych absolwentów. Wtedy
też zrodziła się idea, by szkole nadać imię. Spośród wielu propozycji społeczność szkolna wybrała Kardynała Karola Wojtyłę.
Nie Jana Pawła II, który należał już do całego chrześcijańskiego
świata, ale Kardynała właśnie, który był nasz, polski, krakowski
i wadowicki. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się w
czerwcu 1999r. w obecności biskupa Kazimierza Ryczana. Funkcję kuratora pełnił wówczas Andrzej Sygut.
W latach 90. Pani Dyrektor rozpoczęła także niezbędny remont internatu. Nastąpiły ogromne zmiany w wyglądzie pokoi,
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z których zniknęły piętrowe łóżka. Zburzono piece i zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono okna z drewnianych
na plastikowe. Wnętrza otrzymały przytulny, domowy wygląd.
Pani Anna Jarosińska pełniła funkcję dyrektora LO w Łopusznie przez 12 lat, do 2002. roku. Po wprowadzeniu w Polsce reformy szkolnictwa w 1999r., kiedy to zakładano gimnazja, była jednocześnie dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Łopusznie, które miało swoją siedzibę w pałacu. Po przejściu na
emeryturę pracowała jeszcze jako wychowawca w internacie.
Łącznie przepracowała w zawodzie nauczyciela 45 lat.
Jej ulubioną rozrywką była zabawa słowami – rozwiązywanie krzyżówek. Kochała także swój ogródek i kwiaty. Kochała
piękno.
Była perfekcjonistką i nie znosiła bylejakości – mówi o niej mąż.
Wymagała od innych, ale przede wszystkim od siebie. Sprawiedliwie oceniała podwładnych. Dbała o jakość nauczania.
Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
za Zasługi dla Kielecczyzny, Złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Urodziła się, by być panią profesor od polskiego. Język w jej
ustach był narzędziem doskonałym. Każdą rzecz potrafiła nazwać po imieniu – dać jej odpowiednie słowo, powiedzieć
wszystko, co pomyśli głowa. Podziwialiśmy ją za dar słowa.
Słowem otwierała świat. Słowo było jej posłuszne, a kiedy
mówiła, stawała się słowem. A kiedy mówiła, nie było już
miejsca dla innych mówców.
Pani Dyrektor Anna Jarosińska odeszła 18 stycznia
2016r.
Panowie od przyrody chodzą w niebie z siatką na motyle i zieloną skrzynką wesoło dyndającą z tylu. Co robią w niebie panie od
polskiego? Na to pytanie Herbert nie udzielił odpowiedzi.
Nad jej mogiłą góruje panorama Łopuszna, które obrała sobie na dom i które tak wiele jej zawdzięcza. Pożegnała
się z nami słowami Juliusza Słowackiego:
Żyłam z wami, cierpiałam i płakałam z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny.
Agnieszka Palacz

Wręczono Puchar Starosty Kieleckiego
25 marca w Hali Sportowo- Widowiskowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyły się XVII Mistrzostwa w Halowej
Piłce Nożnej o Puchar Starosty Kieleckiego.
W rozgrywkach wzięło udział 18 zespołów, składających
się z przedstawicieli samorządów, straży pożarnej, policji oraz
prawników i pracowników banku, w tym reprezentacja Gminy Łopuszno.
Po uroczystej ceremonii otwarcia wylosowano kolejność
meczy i przystąpiono do rywalizacji. Nasza drużyna w grupie
rywalizowała z zespołami Bankowców, UMiG Daleszyce,
UG Masłów i Policji. Po zaciętym boju zespól reprezentujący nasza Gminę minimalnie przegrał z drużyną z Masłowa. Nasi zawodnicy zajęli trzecie miejsce w grupie, i na tym
etapie zakończyli rywalizację w tegorocznym turnieju.
Puchar starosty kieleckiego zdobyła drużyna Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, która w finale pokonała drużynę ze Strawczyna. Trzecie miejsce zajęła
drużyna Starostwa Powiatowego w Kielcach pokonując w tzw.
małym finale drużynę UMiG Chmielnik.

Turniej jest świetną okazją do integracji środowisk samorządowych, propaguje również zdrowy styl życia wśród jego
uczestników.
Kolejna okazja do walki o puchar już za rok.
Mariusz Łuszczyński

Zagrali o Puchar Wójta Gminy Łopuszno
Podczas ferii szkolnych 30 stycznia 2017 r. w Zespole
Szkół w Łopusznie tradycyjnie jak co roku odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno pani
Ireny Marcisz. W zawodach uczestniczyło blisko 50 uczniów z
terenu naszej gminy w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
W kategorii chłopców do rozgrywek przystąpiły 4 drużyny, zaś w kategorii dziewcząt 2 zespoły. Wszystkim uczestnikom dopingowała licznie przybyła grupa rodziców, koleżanek
i kolegów. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym.
Po niezwykle wyrównanych i zaciętych pojedynkach z zacho-
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SPORT
waniem sportowej rywalizacji fair play zwyciężyła drużyna
z Łopusznie ,na 2 miejscu uplasował się zespół z Dobrzeszowa, a 3 miejsce zajęli najmłodsi uczestnicy- uczniowie
klas II i III SP Akademii Piłkarskiej prowadzonej przez Piotra Wilka.
W grupie dziewcząt wygrały uczennice z Łopuszna,
2 miejsce zajęły ich koleżanki z Dobrzeszowa, na 3 pozycji uplasował się zespół Łopuszno II.

Uroczystość zakończenia turnieju uświetniła swoją obecnością Pani Wójt Irena Marcisz, wręczając zwycięskim drużynom puchary i dyplomy. Dodatkowo Pani Wójt ufundowała
nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników. I tak w
kategorii najlepszy strzelec nagrody otrzymali Wojciech
Karbownik i Aleksandra Kasprzyk, zaś w kategorii najlepszy bramkarz zwyciężyli Kacper Banaśkiewicz i Karolina
Konieczna.
Tomasz Mazur

Halowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy
Odbył się 1 kwietnia 2017r. w hali sportowej Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Łopusznie. Turniej otworzyła Pani Wójt
Irena Marcisz. Nie ukrywała, że liczy na zaciętą rywalizację,
w wyniku której zostanie wyłoniony zespół najbardziej zgrany, najbardziej skuteczny, najsilniejszy.
W turniejowe szranki stanęły drużyny z 15 sołectw gminy Łopuszno i w twardej, męskiej walce powalczy o tytuł najlepszej: Eustachów, Ruda Zajączkowska, Gnieździska, OSP Łopuszno, Grabownica, Barycz i Jasień, Czartoszowy, Fanisławiczki, Wielebnów, Sarbice Pierwsze, Łopuszno, Snochowice,
Lasocin, Nowek, Jedle.
Drużyny rywalizowały w czterech grupach systemem
każdy z każdym, zwycięzcy grup awansowali do grupy finałowej. Rozgrywkom towarzyszyły duże emocje. Każdy
zespół chciał pokazać klasę i wysokie umiejętności sportowe.
Do finału zakwalifikowały się zespoły: OSP Łopuszno, Lasocin, Ruda Zajączkowska oraz Łopuszno. Po bardzo emocjonujących i zaciętych spotkaniach wyłoniono zwycięzców.
Najlepszy okazał się team z Rudy Zajączkowskiej, na drugim miejscu podium uplasował się Lasocin, trzecie miejsce zajęła OSP Łopuszno.
W turnieju było dużo nagród indywidualnych ufundowanych przez sponsorów. Dla najlepszego strzelca turnieju
bon o wartości 500 zł ufundowany przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz otrzymał zawodnik z Lasocina
Przemysław Łapot, strzelec 15 bramek. Dla najlepszego
bramkarza bon o wartości 300 zł ufundowany przez radnego Gminy Łopuszno Pana Sławomira Staszczyka otrzymał bramkarz Rudy Zajączkowskiej Albert Domagała. Dla
najlepszego zawodnika turnieju bon o wartości 300 zł
ufundował radny Gminy Łopuszno Sławomir Kramarczuk,
otrzymał go zawodnik z Lasocina Karol Łapot. Nagrodę
fair play - bon o wartości 200 zł ufundowany przez radnych Gminy Łopuszno Panią Barbarę Fras i Pana Andrzeja

Cieślickiego otrzymał zawodnik Sarbic Pierwszych Sebastian Bernat. Nagrodzone zespoły oraz zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i medale, a wszyscy zawodnicy
zwycięskich drużyn otrzymali vouchery na dwugodzinny
pobyt na pływalni w Strawczynie, ufundowane przez Panią Irenę Marcisz.
Pierwszy Turniej Sołectw okazał się strzałem w dziesiątkę.
Liczba uczestniczących w rozgrywkach drużyn, ich zaangażowanie i wola walki pokazały, jak ważna to inicjatywa.
Takich imprez potrzebuje środowisko lokalne. Integrują
one mieszkańców wokół wspólnych celów, pokazują, jak można pożytecznie i przyjemnie spędzić wolny czas. Wpływają na rozwój zainteresowań i talentów młodych ludzi. Przede
wszystkim zaś sprawiają, że ludzie spotykają się ze sobą i poznają się nawzajem.
Pani Wójt po raz kolejny udowodniła, że młodzi ludzie
w naszej gminie mają pasje, zainteresowania, wysokie umiejętności sportowe, że lubią ze sobą być i szlachetnie współzawodniczyć. Trzeba im tylko stworzyć takie możliwości.
Kwietniowa impreza zapewne na stałe zagości w kalendarzu imprez organizowanych przez Gminę Łopuszno.
Agnieszka Palacz

Zapraszamy na zajęcia w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym
FITNESS AEROBIK - STEP
W każdy poniedziałek i czwartek
w godzinach: 18.00 – 19.00
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KARATE
W każdy wtorek i piątek
w godzinach 18.30 – 19.30

Muzykalne Łopuszno

Być kobietą, być kobietą...

Turniej Piłki Nożnej Sołectw

Kiermasz Wielkanocny

