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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
27 lipca 2016 roku odbyła się XVII/2016 sesja Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 14 radnych. 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 radnego Czesława Bujaka. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Sesji.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje z działalności między sesjami. Poinformowała, iż 22 czerwca uczestniczyła w spotkaniu w sprawie przekazania prywatnej działki na budowę kaplicy w Grabownicy. W tej sprawie
zawiązał się społeczny komitet budowy kaplicy. Podziękowała sołtysom za aktywność. Następnie Pani Wójt przypomniała,
iż budynek świetlicy w Czałczynie został wyremontowany, remont kosztował 58 tys. zł. Budynek nadaje się do eksploatacji przez mieszkańców. Pani Wójt przypomniała, iż konieczny był remont połaci dachowej na budynku w Sarbicach zakupionym od mleczarni. Nadmieniła, iż radni powinni
zdyscyplinować mieszkańców Sarbic, aby wpłacili zaległości
za przyłącza wodociągowe. Następnie Pani Wójt poinformowała, iż 8 lipca u notariusza podpisany został akt notarialny.
Zamiana działek zakończyła ponad 20- letni spór. Gmina stała się właścicielem gruntu, na którym obecnie jest propozycja budowy garaży przez mieszkańców bloku. Podpisano
umowę z firmą Delfin na wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach tego projektu powstanie 120 sztuk oczyszczalni w 16 miejscowościach oraz
3 oczyszczalnie w świetlicach i przy bloku w Lasocinie. Aby
poczynić oszczędności, przygotowywana jest specyfikacja
ofertowana na zakup oleju opałowego oraz paliwa jako grupa zakupowa. 22 lipca Pani Wójt przeprowadziła kontrolę
świetlic. Jest umówiona na podsumowanie analizy kontroli
z kierownikiem GOK. Zwróciła uwagę na zapewnienie większej estetyki terenu obok świetlic. Ponadto nadmieniła, iż
przeszedł wniosek na utworzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łopusznie. Kolejne wnioski zostały złożone na gimnazjum i szkołę podstawową. Pani Wójt
przeprowadziła analizę sytuacji drogowej w Antonielowie.
Przypomniała, iż w Antonielowie będzie realizowana inwestycja drogowa przy wysokim dofinansowaniu ze środków
zewnętrznych. Mieszkańcy chcieliby inny fragment remontować, ale dofinansowanie jest na konkretną drogę. Pani Wójt
zaznaczyła, że w Antonielowie jest duże zapotrzebowanie na
remonty dróg. Ze środków własnych gminy planuje wykonać
300 m drogi w kierunku Wojciechowa. Prowadzone będą rozmowy o nieodpłatne przekazanie gruntów pod drogą. W 2017
roku będzie trzeba zdecydować, które drogi będą modernizowane. Następnie podziękowała radnym za udział w spotkaniu
roboczym oraz sponsorowaniu „Impresji Łopuszańskich”.
Pani Wójt nadmieniła, iż ponad 100 osób uczestniczyło w rajdzie rowerowym. Udział wziął w nim również wójt Piekoszo-

wa Zbigniew Piątek. Rekonstrukcje historyczne zgromadziły
rekordową liczbę osób.
Ponadto w okresie między sesjami Pani Irena Marcisz:
- uczestniczyła we Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego,
- zorganizowała okresową naradę wójta z sołtysami, gdzie
przede wszystkim analizowano realizacje funduszu sołeckiego,
- 25 czerwca uczestniczyła w dniach otwartych Żłobka Gminnego,
- uczestniczyła w zjeździe absolwentów LO w Łopusznie,
- wspólnie z radnym Jerzym Adamiec była z życzeniami u ks.
dziekana Ireneusza Jakusika,
- uczestniczyła w obradach Komisji Pożytku Publicznego
zorganizowanej na Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym
w Łopusznie. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- zorganizowała spotkanie z sołtysami i radnymi w sprawie
złożenia wniosku pod tak zwaną „Schetynówkę”, drogę od
Łopuszna do Eustachowa,
- odbyła spotkanie z dyrektorem RDOŚ, rozmowy dotyczyły
drogi nr 728 i obwodnicy Łopuszna,
- uczestniczyła wraz z radną i sołtys Piotrowca w urodzinach
najstarszej mieszkanki Piotrowca,
- odbyła spotkanie z mieszkańcami Gnieździsk. Podała, iż od
1grudnia 2014 do lipca 2016 roku na Gnieździska przekazano
ponad 1.093.000 zł. (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 18 lipca uczestniczyła w powitaniu grupy Kenijczyków przebywającej w naszej parafii przed „Światowymi Dniami Młodzieży”, uczestniczyła również w zorganizowanym „Wieczorze Uwielbienia”.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:
- Nr XVII/153/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
- Nr XVII/154/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy w 2016 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych.
- Nr XVII/155/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- Nr XVII/156/2016 zmieniającej uchwałę Nr XXIX/193/2014
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28.02.2014r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- Nr XVII/157/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- Nr XVII/158/2016 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Sarbice
Drugie w ciągu drogi powiatowej Nr 0408T. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
- Nr XVII/159/2016 w sprawie skargi pani Teresy Piotrowskiej
na Wójta Gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
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12 września 2016 roku odbyła się XVIII/2016 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. 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 radnego Sławomira Kramarczuka. Również jednogłośnie przyjęli
protokół z poprzedniego posiedzenia sesji.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację
z działalności miedzy sesjami. Poinformowała, iż 28 lipca nastąpił odbiór wodociągu na ulicy Żwirowej, koszt inwestycji to
13 tys. zł. Trwają uregulowanie spraw kopalni Maćkowa i Lipkowa Góra w Gnieździskach. 15 mieszkańców oraz właściciel kopali zapłacą podatek od nieruchomości za rok 2016. W związku
z tym gmina pozyska ponad 43 tys. zł. Do tej pory podatek
nie był pobierany. Właściciel kopalni ma zrealizować program
rekultywacji kopalni, która nie jest już eksploatowana. Jeżeli
tego nie zrobi w 2016 roku, to mieszkańcy będą zmuszeni dalej
płacić podatek. Pani Wójt przypomniała, iż przedsiębiorca stara
się o pogłębienie wyrobiska o 10 m. Mieszkańcy zgłaszali obawy, że po pogłębieniu wyrobiska nastąpi ujście wód, które zasilają wodociąg w gminie Łopuszno. Szukamy prawnych uregulowań zaniechania pogłębienia wyrobiska.
Następnie Pani Wójt poinformowała, iż podpisano protokół
porozumiewawczy na kupno działki pod budowę drogi do
Olszówki. Obecnie trwają działania geodezyjne do zakupienia terenu pod budowę odpowiedniej szerokości drogi.
Prowadzone były rozmowy z mieszkańcami ulicy Górki na
temat propozycji odwodnienia drogi. Trwają przygotowania
do budowy rowu i odprowadzenia wody w kierunku Wielebnowa. Pani Wójt przypomniała, że realizowany jest „fundusz sołecki” we wszystkich sołectwach. Uczulała radnych,
aby zaangażowali się w planowanie i realizację zadań w ramach funduszu. Czasem mieszkańcy nie są zadowoleni z przeprowadzanych prac. Często następują zmiany w planowanych
zadaniach w funduszu sołeckim, które nie do końca są właściwe. Apelowała, aby sołtysi stosowali zapisy statutów sołeckich i poprawnie zwoływali zebrania sołeckie. Następnie poinformowała, iż uczestniczy w spotkaniach soleckich, podczas
których podsumowywana jest realizacja obecnego funduszu
i podejmowane są decyzje o funduszu na rok 2017. Była już
w Łopusznie, Eustachowie, Rudnikach, Jedlu i Grabownicy.
Pani Wójt nadmieniła, że gmina poczyniła oszczędności
w opłatach pocztowych, jest to zasługa radnych i sołtysów,
którzy pomagają rozprowadzić pocztę na terenie gminy. Ponadto dokonano analizy wpłat za opłaty targowe. Z tego tytułu do budżetu wpłynęło 24 tys. zł w tym roku. Analizowano
koszty energii elektrycznej, jest taniej niż w zeszłym roku o
około 40 tys. zł. Odbyła również spotkanie ze starostą w sprawie składania wniosków na rządowe projekty tzw. „Schetynówki”. Nasz projekt został pozytywnie przyjęty, do 15 września jest składanie wniosków, nasza droga od Łopuszna do Eustachowa Dużego zostanie zgłoszona w projekcie. Planowane
prace to utwardzenie pobocza, chodniki i nowa droga.
Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu w Gnieździskach,
tematem którego była przebudowa drogi i uciążliwości dla
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mieszkańców z tym związane. Realizacja inwestycji nastręcza wiele problemów. Zaznaczyła, że inwestorem jest powiat,
gmina jedynie współfinansuje przedsięwzięcie.
Pani Wójt odbyła naradę z dyrektorami szkół. Głównym
tematem narady było przygotowanie szkół do nowego roku
szkolnego. Poinformowała, iż dzięki przygotowanym projektom przez Małgorzatę Barcicką, Grzegorza Janiszewskiego,
Patrycję Jas udało się pozyskać 3003000 zł na szkoły.
Pani Irena Marcisz przypomniała, iż przekazano 54 tys. zł
z budżetu gminy na wykonanie wodociągu w Piotrowcu.
Mieszkańcy będą mogli budować domy przy drodze. Taka
sama inwestycja prowadzona jest w Jasieniu. Podpisana została umowa u notariusza, otrzymaliśmy od Agencji tereny
w miejscowościach Rosochy, Marianów i Grabownica.
Pani Wójt nadmieniła, iż na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie jak co roku zorganizowane zostały plenery malarskie. Złożyła podziękowania na ręce p. Barbary Pawelczyk za organizację plenerów. Artyści przyjechali również
z zagranicy. Prowadzone były zajęcia z dziećmi w szkołach. Na
zakończenie odbył się wernisaż oraz spotkanie poplenerowe,
które swoim występem uświetnił p. Wiktor Kowalski.
Ponadto w okresie miedzy sesjami Pani Wójt:
- 3 sierpnia była na spotkaniu z wiceprezesem Rady Ministrów, Mateuszem Morawieckim na zaproszenie Agaty Wojtyszek,
- odbyła kilka spotkań z przedstawicielami OSP w Łopusznie, rozmowy dotyczyły prawnych ustaleń odnośnie świetlicy dla OSP Łopuszno. Chodzi o to, aby mieszkańcy Łopuszna posiadali godne miejsce spotkań. Przewidziany remont
obejmowałby wymianę drzwi, podłogi, przystosowanie budynku pod świetlicę,
- prowadziła rozmowy ze stowarzyszeniem „Kobiety Łopuszna”. Wspólnie zorganizują III „Łopuszańską Konferencję Senioralną”,
- odbyła spotkanie z osobami, które mają pisać program rewitalizacji Łopuszna. Dofinasowanie na program gmina otrzymała. Chce w ten sposób pozyskać pieniądze i przeznaczyć
je na przebudowę targowicy, utwardzenie powierzchni i powstanie nowych miejsc parkingowych,
- uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych w Ewelinowie, podziękowała radnym oraz mieszkańcom za aktywne
uczestnictwo w uroczystościach,
- 15 sierpnia uczestniczyła w uroczystym poświęceniu kapliczki w Łopusznie, Pani Wójt złożyła podziękowania dla
osób zaangażowanych w ten piękny cel,
- 21 sierpnia uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika w Fanisławicach,
- 22 sierpnia Pani Wójt odbyła spotkanie z przedstawicielami
firmy Delfin. Tworzone są projekty oczyszczalni ścieków. Odbywają się badania geologiczne na zgłoszonych posesjach,
- odbyła spotkanie z prezesem spółdzielni mieszkaniowej (blok
na ulicy Strażackiej). Mieszkańcy chcieliby wybudować garaże
na gruncie gminy. Spółdzielnia, mimo wcześniejszych zapewnień, nie chce przejąć inicjatywy w tym temacie.
- uczestniczyła w uroczystości na „Kościółku”, złożyła podziękowanie pracownikom biblioteki za przygotowywanie uroczystości patriotycznych,
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- była na dożynkach w Piekoszowie na zaproszenie wójta Zbigniewa Piątka.
Na zakończenie Pani Wójt wyraziła podziękowania dla sekretarz gminy Małgorzaty Barcickiej, Sławomira Stelmaszczyka i Barbary Pawelczyk za organizacje „Dożynek Gminnych”.
Zaznaczyła, iż mieszkańcy w sposób imponujący włączyli się
w uświetnienie uroczystości poprzez wystawienie stoisk wiejskich, prezentowanie pięknych wieńcy dożynkowych oraz
udział w konkursach. Podziękowała radnym i sołtysom za zaangażowanie w organizację dożynek.
W kolejnych punktach obrad skarbnik gminy, p. Teresa Poświat przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. Dyrektorzy szkół
złożyli informacje o przygotowaniu szkół do nowego roku
szkolnego. Wszystkie szkoły w okresie wakacyjnym przeszły
remonty i są gotowe przyjąć uczniów. Wójt Gminy Łopuszno
p. Irena Marcisz przedstawiła informację o stanie realizacji
zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkołach.
Radni podczas sesji podjęli następujące uchwały:
- Nr XVIII/160/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr XVIII/161/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy w 2016 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr XVIII/162/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla powiatu kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie,

- Nr XVIII/163/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji planu
aglomeracji Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr XVIII/164/2016 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
IX/74/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr XVIII/165/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2016
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie,
- Nr XVIII/166/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2015
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie na rzecz
Gminy Łopuszno nieruchomości położonej w obrębie Grabownica. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W
wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych głos zabierali: radny Józef Kozioł na
temat pomnika w Fanisławicach, radny Sławomir Kramarczuk
w sprawie wyceny pomieszczeń po dawnej siedzibie GOK,
radny powiatowy p. Krzysztof Smolarczyk w imieniu starosty
podziękował za dobrą współpracę gminy z powiatem.
Radny powiatowy p. Krzysztof Soboń podziękował za dobrą współpracę p. Krzysztofowi Kumańskiemu w dziedzinie
treningów i przygotowania sportowego przyszłych piłkarzy.

Narada z sołtysami
19 września 2016 roku odbyła się kolejna narada Wójta
z sołtysami. Na zaproszenie sołtysa sołectwa Gnieździska p.
Micha�����������������������������������������������������
ła Kowalskiego oraz radnego p.�����������������������
Krzysztofa Błachuckiego narada wyjątkowo odbywa się nie w Urzędzie Gminy tylko
w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach.
Podczas narady Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz tradycyjnie zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami gminy.
Szczególną uwagę zwróciła na kwestie planowanych remontów dróg na terenie poszczególnych sołectw. Ponadto Pani
Irena Marcisz złożyła gorące podziękowania sołtysom oraz
mieszkańcom za uczestniczenie w dożynkach gminnych. Zaznaczyła, że prezentowanych było aż 15 wieńcy dożynkowych. Sołectwa zorganizowały wyjątkowe stoiska ze smacznymi potrawami i trunkami, przyczyniając się do uświetnienia
imprezy oraz integracji środowiska.
Następnie sołtysi złożyli sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego na rok 2016 w poszczególnych sołectwach,
mieli też możliwość zgłaszania potrzeb do realizacji w 2017
toku. Po naradzie odbył się „TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

SOŁTYSÓW”. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Wzięło w nim udział 16 sołtysów. Po bardzo wyrównanej i zaciętej
walce I miejsce zajął sołtys Gnieździsk p. Michał Kowalski,
II miejsce zajął sołtys sołectwa Ruda Zajączkowska p. Paweł
Kolasa, III sołtys sołectwa Eustachów p. Jan Łukasik.
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Wyremontowano dach
w Szkole Podstawowej w Grabownicy

Z uwagi na bardzo zły stan stropodachu powodującego liczne przecieki i niszczenie budynku na przełomie września i października br. Zespół Szkół w Łopusznie przeprowadził generalny remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Grabownicy. Remont polegał przede wszystkim na pokryciu warstwą papy termozgrzewalnej wielu ubytków ma całym pokryciu dachowym. Wykonano także kompleksową obróbkę blacharską wraz z orynnowaniem budynku. Dodatkowo przeprowadzono remont daszku wejściowego nad szkołą. Koszt całego
remontu wyniósł ponad 24 tys. zł.

Świetlica w Eustachowie coraz bliżej

Gmina Łopuszno w sierpniu postawiła pierwsze kroki celem
wybudowania świetlicy wiejskiej w Eustachowie. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej , który za kwotę 23,5 tys
zł przygotuje obiekt marzeń dla mieszkańców Eustachowa.
We wrześniu zaakceptowano koncepcję zagospodarowania
terenu oraz wstępne rzuty budynku.
Budowa świetlicy wiejskiej w Eustachowie będzie zadaniem
wieloletnim. Na dzień dzisiejszy gmina Łopuszno zamierza pozyskać stosowne decyzje celem jej realizacji, zaś pierwsze wydatki zostaną poniesione w IV kwartale br. Za kwotę blisko 20
tys. zł przeznaczonych przez sołectwo w ramach funduszu sołeckiego Gmina Łopuszno zakupi materiały budowlane,
a budowę świetlicy zaplanowano na rok 2017.

Dokumentacja projektowa na indywidualne
przydomowe oczyszczalnie ścieków prawie gotowa

Gmina Łopuszno w czerwcu br. podjęła starania celem uregulowania gospodarki ściekowej na terenach nieobjętych aglomeracją Łopuszno, a także w miejscowościach ujętych w „Programie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa
świętokrzyskiego”. 23 czerwca Gmina Łopuszno podpisała umowę z firmą Delfin sp. z o.o. z Kielc na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Łopuszno.
Do udziału w programie zgłoszono blisko 120 lokalizacji
budowy indywidulanych przydomowej oczyszczalni ścieków oraz 4 lokalizację będące gminną własnością.
Do końca września firma Delfin przedłożyła stosowną dokumentację w Urzędzie Gminy, lecz z uwagi na duże niedociągnięcia i wady w wykonaniu przedmiotu umowy dokumentacja ponownie została przekazana wykonawcy celem uzupełnienia. Po dokonaniu odbioru Gmina Łopuszno będzie ubiegała
się na początku 2017r. o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie zostanie przeprowadzony przetarg i wyłoniony wykonawca robót.
Prosimy mieszkańców o uzbrojenie się w cierpliwość.

Droga w Przegrodach
już niedługo zyska nowe oblicze

Na przełomie września i października Gmina Łopuszno
wspólnie z Gminą Radoszyce podjęła się wykonania granicznej drogi o numerze ewidencyjnym 245/1 położonej w obrębie
Sęp, gmina Radoszyce.
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Obecnie trwają rozmowy pomiędzy władzami obu gmin, celem wypracowania wspólnego porozumienia i zawarcia stosowanych umów, aby prawidłowo realizować tak ważną dla wielu mieszkańców Przegród inwestycję. Gmina Łopuszno zleciła
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej celem
dokonania stosownego zgłoszenia i uzyskania zgody na realizację zadania. Koszt opracowania dokumentacji wynosi blisko 5 tys. zł, zaś kwota szacunkowa wykonania przebudowy drogi wynosi blisko 250 tys. zł.
Gmina Łopuszno serdecznie dziękuje za zaangażowanie
w realizację inwestycji Pani Barbarze Stępień oraz Panu Marianowi Płycie – Sołtysowi wsi Krężołek - Przegrody.

Złożono wnioski w ramach „Programu
przebudowy gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej”.

Gmina Łopuszno we wrześniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 001599T w m. Snochowice. Zadanie realizowane będzie
na odcinku drogi w km. roboczym od 0+000 do 0+999, na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 98/3 położonej w miejscowości Snochowice. Głównym zamierzeniem realizacji inwestycji będzie uzyskanie dogodnego dojazdu do posesji, jak również uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych drogi
poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa, a następnie wykonania nawierzchni bitumicznej na całej jej długości. Koszt realizacji inwestycji wynosi 450 tys. zł. zaś wykonanie planowane jest na rok 2017 po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa.
Kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach tego samego programu został złożony wspólnie z Powiatem Kieleckim
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
0396T Eustachów – Łopuszno”. Realizacja na blisko 3,5km odcinku drogi powiatowej przewidziana jest także na rok 2017,
również po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku drogi oraz budowę chodnika
jednostronnego od Łopuszna w stronę Eustachowa Dużego.
Koszt przebudowy drogi szacuje się na kwotę 3,4 mln złotych.

Droga w Gnieździskach
już z nową nawierzchnią

Dobiega końca realizacja wspólnego zadania Gminy Łopuszno i Powiatu Kieleckiego polegającego na przebudowie drogi
powiatowej nr 0484T w Gnieździskach. Koszt wykonania kompleksowej przebudowy drogi wynosi 2 mln zł, z czego blisko
1 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania w ramach wieloletniego programu rządowego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”,
zaś pozostała kwota 1 mln zł zostanie poniesiona przez Gminę Łopuszno i Powiat Kielecki. Gmina Łopuszno posiada zabezpieczone w budżecie środki na realizację tego zadania
w kwocie ponad 475 tysięcy złotych.
Przedmiotowy zakres prac w ciągu drogi powiatowej
nr 0484T obejmował:
- wykonanie nowej nawierzchnia asfaltowej na dł. ponad
4,1 km,
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- przebudowę istniejącego chodnika,
- wybudowanie nowego chodnika na dł. blisko 1,5 km.
Ponadto celem zwiększenia bezpieczeństwa zostanie uporządkowane na drodze powiatowej odwodnienie wraz z wybu-

dowaniem odcinka kanalizacji deszczowej, a także zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome.
Dziś droga zyskała już nową nawierzchnię bitumiczną, nowy
chodnik, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe.

Fundusz sołecki na rok 2017
LP Sołectwo
1 Antonielów
2

Czałczyn

3

Czartoszowy

4

Dobrzeszów

5

Eustachów

6
7

Ewelinów
Fanisławice

8

Fanisławiczki

9

Gnieździska

10
11
12
13

Grabownica
Jasień
Jedle
Józefina
Krężołek – Prze14
grody
15 Lasocin
16 Łopuszno
17 Marianów
18 Nowek

Przedsięwzięcie
Wykup gruntu od Pana Piotra Tumiłowicza pod budowę drogi gminnej
Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Czałczynie
(remont dużej sali – wylewka – 84m2 oraz położenie płytek podłogowych wraz z zakupem – 84m2)
- Zakup altany – 12347,34zł
- Zakup projektu budowlanego na budowę świetlicy – 13000zł
- Wykonanie przyłącza wodociągowego – 3918,23zł
-Usługa geodezyjna – 1000zł
- Wykonanie ław fundamentowych i zalewanie fundamentów – 10000,00zł
- Budowa ścian (usługa) – 7194,51zł
Zakup i montaż altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Ewelinów-Skałka. – 10507,11zł
Projekt oświetlenia ulicznego w Fanisławicach – 16235,56 zł
Zakup kostki chodnikowej wraz z położeniem jej po prawej stronie drogi gminnej w miejscowości
Fanisławiczki
-Wymiana starych lamp i dołożenie nowych w oświetleniu ulicznym – 29000,00zł
- Stolik nierdzewny na kółkach do podawania potraw w świetlicy – 681,10zł
- Przekształcenie i remont sali szkolnej na świetlicę wiejską – 12317,66zł
- Wybudowanie altany zlokalizowanej w Baryczy przy placu zabaw (dostawa i montaż) -12436,38zł
Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Jedle-Karolinów – 80mb – 15641,00
Wykonanie rowów melioracyjnych
-Przebudowa drogi gminnej 001592T na długości 200m2 (część I) – poprzez położenie nawierzchni
asfaltowej
-Zakup motopompy
-Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Spacerowej od ulicy Machałowej do ul. Ks. A. Jankowskiego – ok. 150mb oraz utwardzenie poboczy – 29681,10 zł
Doposażenie placu zabaw w Marianowie
- Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Nowek -Wólka Kłucka – 2460,00zł
- Czyszczenie rowów przydrożnych w sołectwie – 7839,34zł

- Zamontowanie obrzeży krawężnikowych na dwóch skrzyżowaniach 100szt
- Zaoporowanie krawężników przy pomocy betonu cementowo-żwirowego10m2
- Miejsca poza asfaltem uzupełnienie kostką betonową 8m3
Piotrowiec
-Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowiec
Podewsie
- Zakup wiaty – Altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu kostką
- Położenie drugiej warstwy masy bitumicznej na drodze nr 279 w Rudzie Zajączkowskiej -200m2–
Ruda Zajączkowska
19025,59zł
Remont sali głównej w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach wraz z wykonaniem łazienki:
Rudniki
zakup i wykonanie 72m2 płytek podłogowych- 4000zł,
wykonanie łazienki - 8258,29zł
- Zakup kosiarki – 712,67zł
- Utwardzenie i remont drogi gminnej nr 53 na odcinku o pow. 1948m2 poł. w Sarbicach Pierwszych
Sarbice Pierwsze
– 10000,00zł
- Utwardzenie drogi gminnej nr 73 na odcinku 1869 m2 położonej w Sarbicach Pierwszych –Baranki – 3000,00zł
Remont budynku po byłej zlewni mleka znajdującego się w Sarbicach Drugich na cele Świetlicy
Sarbice Drugie
Wiejskiej
- Wykonanie mapy do celów projektowych – 1000 zł
Snochowice
- Wykonanie boiska trawiastego o wym. 20m x 40m wraz z wyposażeniem sportowym (bramki z
siatką, słupki do siatkówki itd.) – 19598,68 zł
Wielebnów
Wykonanie 18 przepustów betonowych wraz z przyczółkami

Kwota
11427,22
14899,91
12347,34
16918,23
18194,51
10507,11
16235,56
10418,07
29681,10
12317,66
12436,38
15641,94
14929,59
12020,85
14187,57
29681,10
13682,99
10299,34

19 Olszówka

8370,07

20
21

20212,83
9557,31

22
23

24

25
26
27

19025,59
12258,29

13712,67

13089,37
20598,68
18758,46
411409,74
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Realizacja funduszu sołeckiego

W sołectwie Fanisławiczki wykonano rów odwadniający wzdłuż drogi gminnej. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie. Koszt wykonania robót wyniósł 14.288,36 zł.

W sołectwie Gnieździska kompleksowo wyposażono świetlicę wiejską za
łączną kwotę 26.840,00 zł. W ramach zadania zakupiono stoły, krzesła, szafę
chłodniczą, regał ze stali nierdzewnej, sztućce oraz zastawę stołową.

W Grabownicy w ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie działki
nr 240. W ramach zadania wykonano blisko 60 mb ogrodzenia z panelu oraz
bramę wjazdową.

Sołectwo Jasień zyskało nowe przyłącze wodociągowe

W Jedlu zamontowano 5 lamp solarnych. Koszt całego zamierzenia to
21.600,00zł.
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Sołectwo Lasocin wzbogaciło się o profesjonalne nagłośnienie, które dostarczył sklep TENOR z Kielc za kwotę 6856,00. Zakupiono także obuwie, jako
element strojów ludowych za kwotę 1500,00zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont podłogi w świetlicy wiejskiej za kwotę
8006,07 zł. Wykonawcą prac była firma Heban Parkiet Usługi Budowlane Jacek Deroń z Miłkowa.
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W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 19.500,00 wykonano utwardzenie
pobocza ul. Spacerowej w Łopusznie. Wykonano także ciąg pieszo-jezdny
oraz oznakowanie drogowe.

W Olszówce kompleksowo wykonano czyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej. Wykonano także przepusty i przyczółki. Koszt zadania wyniósł
9923,90 zł.

W Piotrowcu wykonano ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej. W ramach zadania zamontowano bramę wjazdową wraz z furtką wejściową oraz
90mb odrodzenia panelowego wraz z podmurówką betonową. Koszt zadania wyniósł 17.466,00 zł.

W Wielebnowie Zasłońcu Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie wykonał rowy odwadniające wraz z przyczółkami betonowymi. Koszt zadania
wyniósł 18.465,20 zł.

Nowe przyłącza wodociągowe w Piotrowcu i Jasieniu
Gmina Łopuszno na wniosek mieszkańców wykonała przyłącza wodociągowe do posesji zlokalizowanych
w miejscowościach Piotrowiec oraz Jasień. Oba te przyłącza były długo wyczekiwanymi zadaniami przez wielu mieszkańców z uwagi na brak istniejącej sieci wodociągowej i niemożność wybudowania studni głębinowych na poszczególnych posesjach. Prace przyłączeniowe wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.
Przyłącze wodociągowe w Jasieniu wykonano z rur PCV
Ø 90, o łącznej długości 540 mb. Dodatkowo zamontowano 2 hydranty p.poż. Wybudowane przyłącze zasili w wodę
trzy istniejące gospodarstwa oraz 10 działek przeznaczonych
pod zabudowę. Wartość wykonanego zadania wyniosła
51.660,50 zł.
Przyłącze wodociągowe w Piotrowcu wykonano także
z rur PCV Ø 90 lecz o długości 555 mb. W ramach tego przyłącza zamontowano także dwa hydranty p.poż. Realizacja zadania w Piotrowcu pozwoliła przyłączyć jedno istniejące gospodarstwo oraz stało się alternatywą dla blisko 20 działek, które
w niedalekiej przyszłości mogą zostać zabudowane. Wartość
wykonanego przyłącza wyniosła 54304,50 zł.

Dzięki realizacji przez Gminę Łopuszno powyższego zadania wielu mieszkańców zyskało możliwość włączenia się do
istniejącej sieci wodociągowej. Działki rolne znajdujące się
w obrębie inwestycji będą mogły w najbliższym czasie przekształcić się na budowlane.
Mamy nadzieję, że obrany przez nas kierunek działań, nastawiony na zaspokojenie potrzeb mieszkańców także w zakresie gospodarki wodociągowej przyniesie zamierzone cele,
jakim będzie wzrost liczby ludności gminy.

Wieści Łopuszna
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Pielęgnacja drzew na ul. Kasztanowej w Łopusznie
W związku z realizacją przebudowy drogi gminnej - ulicy
Kasztanowej Gmina Łopuszno podjęła się bardzo ważnego
zadania, jakim jest pielęgnacja drzew wzdłuż całej drogi. Prace te były niezbędne celem ochrony istniejących drzew przed
dalszym ich niszczeniem
Gmina Łopuszno zleciła prace pielęgnacyjne firmie zewnętrznej, która usunęła stare gałęzie, a te znajdujące się
w niższych partiach korony drzew podcięła bądź usunęła.
Prace pielęgnacyjne pozwolą na zachowanie istniejących
kasztanowców i jesionów w stanie ogólnie dobrym, a poza
tym przedłużą ich żywotność. Odpowiednia pielęgnacja
drzew jest ważna, dlatego też warto angażować się we wszelkie działania na rzecz ochrony drzewostanu.
Warto zatem pielęgnować naszą kochaną przyrodę.

Wspólnoty gruntowe na terenie Gminy Łopuszno
Wspólnota gruntowa wsi Rudniki

Po uregulowaniu stanu prawnego wspólnoty gruntowej
w Rudnikach sprawa ta nabrała tempa. Udziałowcy oficjalnie
utworzyli Spółkę Gruntową dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Rudnikach oraz powołali Zarząd Spółki z Panem Markiem Skrobiszem jako przewodniczącym Zarządu,
Panem Markiem Kamińskim – sekretarzem oraz Panem Janem
Walczyńskim- skarbnikiem. Zarząd jest prawnym przedstawicielem, który reprezentuje Spółkę i jej udziałowców na zewnątrz. Życzymy powodzenia w prowadzeniu Spółki.

Składajmy wnioski

Przypominamy, że do 31.12.2016 roku istnieje możliwość
złożenia wniosków do Starostwa Powiatowego w Kielcach
w sprawie uznania nieruchomości jako wspólnoty gruntowej
oraz sporządzenie wykazu uprawnionych do niej osób. Wiele mieszkańców w prawie każdym sołectwie naszej gminy ma
ten problem, ponieważ użytkują grunty wspólnoty wsi, nie
mając do niej praw. Jest szansa, aby nareszcie to uregulować.
Muszą Państwo wykazać we wniosku, jaki grunt użytkujecie
poprzez określenie jego numeru ewidencyjnego, powierzchni i miejsca, w jakim obrębie się znajduje, wskazanie posiada-

nego gospodarstwa rolnego oraz historię własności własnego gospodarstwa od 1963 roku (jest to rok, na który przypada
wejście w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych). Warto wystąpić z takim wnioskiem, gdyż jest to szansa, aby być prawnym udziałowcem tego, z czego cały czas
Państwo korzystają.

Spotkanie w Lasocinie

11 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Lasocinie
odbyło się spotkanie z mieszkańcami Lasocina. Zostało ono
zorganizowane przez Urząd Gminy w Łopusznie na prośbę
w/w sołectwa. Spotkanie dotyczyło nieuregulowanych nieruchomości określonych jako wspólnoty wsi Lasocin oraz zbliżającym się nieubłaganie terminem składania wniosków do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zainteresowanym osobom
pracownica Urzędu Gminy w Łopusznie ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami przedstawiła tematykę
wspólnot gruntowych, czyli jak sporządzać wnioski oraz jakie kryteria powinny spełniać osoby, które mogą ubiegać się
o przyznanie udziału we wspólnocie. Przedstawiono również
co się dzieje po otrzymania decyzji oraz jak należałoby gospodarować już utworzoną wspólnotą. Dziękujemy za aktywny
udział mieszkańców w spotkaniu.

Mamy nową ulicę w Łopusznie
Jak opisywano w poprzednim numerze Wieści Łopuszna powstała nowa droga w Łopusznie, która łączy drogę
wojewódzką – ulicę Włoszczowską z drogą gminną – ulicą
ks. A. Jankowskiego. Droga ta stała się odciążeniem zabudowy domów jednorodzinnych od głównych tras przebiegających przez Łopuszno. Inicjatorem nadania nazwy ulicy Armii
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Krajowej był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło
w Łopusznie. Inicjatywę nadania imienia poparli właściciele
usytuowanych przy drodze nieruchomości. Rada Gminy w Łopusznie podjęła uchwałę nadania nazwy i tak oto mamy nową
ulicę w Łopusznie.
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Regulacja stanu prawnego dróg
Urząd Gminy w Łopusznie na czele z Panią Wójt Ireną Marcisz
stara się upiększyć naszą gminę poprzez organizowanie różnych
przedsięwzięć oraz zadań. Jedną z nich jest budowa i remont dróg.
Staramy się wykonać ich jak najwięcej jednak czasami stawiane są
nie lada trudności, ponieważ nie wszystkie drogi mają na przykład
odpowiednie parametry. Takim przykładem są dwie drogi w Józefinie i Czartoszowach. Jednym z kryteriów dostania dofinansowania
na ich remont jest odpowiednia szerokość. Podjęta została zatem
decyzja o rozmowach z właścicielami przyległych do drogi działek o wykupie gruntów. Po długotrwałych konsultacjach i uzgodnieniach z właścicielami wykupowanych nieruchomości, wydzielono działki pod poszerzenie dróg. Inwestycje te są wbrew pozorom

dość kosztowne, mianowicie podział, wykup oraz regulacja prawna drogi w Józefinie będzie kosztowała Gminę Łopuszno 24 tysiące złotych , natomiast drogi w Czartoszowach 28 tysięcy złotych.
Istnieją również odcinki dróg, które prawnie nie są własnością
Gminy Łopuszno. Mowa tu o zakręcie znajdującym się na drodze
tłuczniowo żwirowej w kierunku Czałczyna na gruntach Wielebnowa. Prywatna właścicielka wykazała, że zajeżdżony odcinek drogi
nie jest własnością Gminy, a fragment gruntu gminnego był za wąski dla komfortowego przejazdu pojazdów. Podjęto decyzje o wydzieleniu geodezyjnie tego fragmentu oraz jego wykupie. Część
działki o powierzchni 85 m2 oraz jej regulacja kosztowała Gminę
4 tysiące złotych.

Projekt o wartości blisko 700 tyś. zł rusza
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
28 sierpnia 2016r. Gmina Łopuszno podpisała umowę na
dofinansowanie projektu pod nazwą „Akademia Przedszkolaka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji
i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Projekt w całości
realizowany będzie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. W ramach jego realizacji utworzony został oddział
dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat, dla których zapewniona została opieka w godzinach od 7.00 do 17.00. Dla istniejącej grupy
dzieci 4-5 letnich wydłużono opiekę z 5 do 10 godzin dziennie. Wszystkie dzieci przedszkolne otrzymały wsparcie w formie dodatkowych zajęć z rytmiki, języka angielskiego, zajęć
plastycznych oraz zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zapewniona została również specjalistyczna opieka logopedyczna oraz psychologiczno-pedagogiczna
Dla dzieci przewidziano wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora
„Kubuś” w Kielcach, na bawialnię oraz zajęcia na basenie z nauką pływania.
Na potrzeby realizacji zajęć projektowych kompleksowo
wyposażona zostanie sala dydaktyczna, do której zakupiona
zostanie wykładzina typu tarkett oraz wykładzina dywanowa,
komplet mebli, ławek i krzesełek. Zakupione zostaną zabawki, leżaki dla dzieci, pufy i poduchy do siedzenia, a także szafki

na ubrania. Ponadto sala wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne, w tym m.in. ekran dotykowy, laptop z oprogramowaniem i tablicę obrotową. Na potrzeby dzieci stołówka szkolna wyposażona zostanie w szafę chłodniczą, komplet naczyń,
garnków, kubków i sztućców, a na istniejącym placu zabaw zużyte urządzenia zabawowe zostaną wymienione na nowe.
Realizacja projektu trwać będzie od 01.09.2016r. do
31.08.2017r.
Całkowita wartość projektu to 678.437,50zł.

Prace melioracyjne

Rowy melioracyjne wyczyszczone

W październiku 2016 r. zostały zakończone prace melioracyjne na terenie Gminy Łopuszno. Konserwację rowów melioracyjnych przeprowadzono na obiektach w miejscowościach: Fanisławice - 960 mb, Snochowice - 480 mb, Grabownica - 430 mb, Rudniki - 1150 mb. Prace zostały wykonane ze środków finansowych Gminnej Spółki Wodnej
w Łopusznie. Koszt wykonanych prac wyniósł 10.772,34
zł, z czego Gminna Spółka Wodna otrzymała dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwo-

cie 5.400,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych
w miejscowości Fanisławice oraz Snochowice.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie

Trwa regulacja odcinka rzeki Czarna Stara

W październiku bieżącego roku Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach rozpoczął prace polegające na udrożnieniu rzeki Czarnej Starej na odcinku Olszówka
- Sarbice - Krężołek. Prace konserwacyjne na wskazanym odcinku rzeki ostatnio przeprowadzone były 12 lat temu.

Wieści Łopuszna
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Remonty Zespołu Szkół w Gnieździskach
Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017 w lepszych
warunkach. W kwietniu pracownicy obsługi szkoły wykonali malowanie dolnego korytarza, a w lipcu pomalowali trzy sale lekcyjne.
Koszt materiałów do tych remontów wyniósł około 2 000,00 złotych.
Podczas wakacji pracownicy wykonali także szereg drobnych remontów i napraw oraz uporządkowali boisko. W sierpniu przeprowadzony został remont dolnego korytarza. W jego
ramach wykonano: wymianę paneli oraz parapetów w części
holu, demontaż boazerii oraz położenie nowej żywicznej lamperii, malowanie ścian. Koszt tego remontu wyniósł 28 888,00
złotych, z czego 25 936,00 złotych zapłacono z budżetu szkoły,
a 2 952,00 zł zapłacono ze środków pozyskanych od Sponsorów
i od Rady Rodziców.
Dyrekcja Zespołu Szkół w Gnieździskach serdecznie dziękuje
za wsparcie działań Pani Wójt Irenie Marcisz oraz Radzie Gminy
Łopuszno. Szczególne podziękowania skierowane są również do

Sponsorów i Rady Rodziców, którzy przekazali środki pieniężne
na pokrycie kosztów części remontu.
Małgorzata Trela

Nowe oświetlenie drogowe – wielka radość mieszkańców
W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców po przeanalizowaniu złożonych wniosków Pani Wójt Gminy Łopuszno zdecydowała uzupełnić brakujące oświetlenie drogowe.
I tak, od połowy października mieszkańcy Orczowa cieszą się
blaskiem pięciu nowych lamp oświetlenia drogowego, które zostały zamontowane wzdłuż drogi gminnej w kierunku Snochowic oraz do posesji Pana Serafina.
Nie mniejszą radość spowodowało zamontowanie nowej lampy w Czartoszowach od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji
Państwa Ogonowskich.
Koszty nowego oświetlenia w kwocie 10.824 zł w całości zostały pokryte z budżetu Gminy Łopuszno.

Również mieszkańcy Jedla na początku października po zmroku ujrzeli pięć świetlnych kul zamontowanych na stalowych
ośmiokątnych słupach. Jest to pierwsze tego typu oświetlenie
drogowe zamontowane na terenie Gminy Łopuszno. Są to lampy
solarne, w których jako źródło światła zastosowano nowoczesną
oprawę LED. Jako najważniejsze zalety należy wymienić: niskie
koszty utrzymania, wysoką wydajność, energooszczędność oraz
to, że są przyjazne dla środowiska - lampy zasilane dzięki odnawialnym źródłom energii (energią słoneczną).
Koszt zamontowania tych lamp to 21.600 zł, z czego 15.600 zł
pochodzi z Funduszu Sołeckiego, natomiast brakująca kwota
6.000 zł z budżetu gminy.

Estetycznie i w zgodzie z naturą…
Po raz kolejny Gmina Łopuszno poczyniła starania pozyskania
środków finansowych na nasadzenia drzew miododajnych. Jak
już pisaliśmy w poprzedniej gazetce, udało się pozyskać dotacje
od powiatu kieleckiego na ten cel w kwocie 4000 zł. Drzewka
zostały już zakupione i rozdysponowane. Zakupiono 49 lip i 92
klony. 49 sadzonek trafiło bezpośrednio do pszczelarzy z terenu naszej gminy, pozostałe drzewka zostały zasadzone przy budynkach użyteczności publicznej (szkoły, Żłobek Gminny, GOPS,
GOSW, GOK, świetlice wiejskie), zwiększając estetykę terenów
przyległych. Przeprowadzana akcja ma przede wszystkim doprowadzić do zasilenia w drzewa miododajne terenu naszej
gminy. Ma także zwiększyć zbiory produktów pszczelich
i przyczynić się do polepszenia zbiorów upraw rolniczych.
Warto nadmienić, iż w akcję nasadzeń roślinności miododajnej i ozdobnej włączyli się również kierownicy jednostek organizacyjnych poprzez stworzenie „Programu ukwiecania Gminy
Łopuszno”. Program ten ma na celu stworzenie na terenie Gminy Łopuszno charakterystycznych enklaw roślinności, która będzie kojarzona z naszą Gminą, z pożytkiem dla pszczołowatych.
Realizacja założonych celów programu ma doprowadzić do poprawy estetyki otoczenia przez tworzenie przy jednostkach zadbanych, ukwieconych enklaw, stworzeniu „mody” na ukwie-
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cenie i zazielenienie ogólnodostępnych terenów, promocje pomysłowości oraz rozwiązań dekoracyjnych, mających pozytywny wpływ na wygląd i estetykę budynków. Program ma również
pomoc w realizacji ogólnopolskiej akcji „Pomagamy pszczołom”.
Nasza Gmina staje się coraz piękniejsza, jest to również zasługa
mieszkańców, którzy coraz bardziej dbają o swoje posesje. Cieszą
oczy otoczenia coraz większej liczby zabudowań. Wielu ich właścicieli każdą wolną chwilę poświęca na prace porządkowe i estetyczne. Pasjonatów ogrodnictwa zachęcamy, aby włączyli się
również w pomoc przy zagospodarowaniu terenów np. wokół przystanków, sadząc tam rośliny wieloletnie, tradycyjne
takie jak malwy, floksy czy ostróżki.
Nasadzenia drzew to nie jedyne zadania realizowane dla
ochrony środowiska oraz zwiększenia estetyki gminy. Należy nadmienić, iż w tym roku na wszystkich przystankach zostały zamontowane kosze na śmieci, które są opróżniane raz
w tygodniu. Działanie te przyczyniły się do zmniejszenia ilości
śmieci wyrzucanych do rowów przydrożnych. Oprócz regularnych działań polegających na zamiataniu ulic, zbieraniu śmieci i wykaszaniu miejsc zielonych pracownicy zatrudnieni w ramach robot publicznych dokonali nasadzeń roślin ozdobnych
na skwerkach zlokalizowanych na ternie gminy. Ponadto wyko-
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nano szereg innych prac w kierunku poprawy estetyki. Działania
te są cały czas kontynuowane, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie osiągniętych rezultatów i poprawa wizerunku Gminy Łopuszno.

Wspólne działania na pewno przyniosą wymierne efekty. Gmina pozytywniej będzie postrzegane przez gości, którzy
często tak nas wspominają i o nas piszą, jak widzą przy pierwszym kontakcie. Oby on był jak najlepszy.

Ewa Sztandera

Sołectwa mają głos
Dużo się działo w Eustachowie
W ostatnich miesiącach w
sołectwie Eustachów dużo się
działo. Odbyło się zebranie wiejskie, które dotyczyło głównie
przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2017.
Mieszkańcy sołectwa Eustachów jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy
z funduszu sołeckiego na 2017
rok na dalszą budowę świetlicy
wiejskiej na terenie wsi Eustachów Duży.
Sołectwo Eustachów wzięło
również aktywny udział w uroczystości dożynkowej. Wieniec

dożynkowy przygotowali mieszkańcy Eustachowa Dużego:
Zbigniew Kałuża, Marcin Szrębowaty, Anna Kowalczyk, Mariola Kmiecik, Renata Ambur, Elżbieta Niebudek, Paulina Smolarczyk, Nikola Smolarczyk, Wioleta Łukasik, Beata Łukasik, Jan
Łukasik.
W uroczystej procesji wieniec nieśli: Dawid Ambur, Krystian
Niebudek, Mateusz Kałka, Michał Wosiński.
We wsi Eustachów Duży zostały odnowione pobocza oraz
wyczyszczona część rowów.
We wsi Orczów zamontowano tablice informacyjne na początku i na końcu wsi.
Mieszkańcy Orczowa mogą się również pochwalić długo
wyczekiwanym oświetleniem drogi oraz brakiem uciążliwych
,,garbów” na jezdni.
Sołtys wsi Jan Łukasik serdecznie dziękuje mieszkańcom za
zaangażowanie.

Wieści z sołectwa Marianów
We wrześniu odbyły się gminne dożynki, na które nasze
sołectwo tradycyjnie przygotowało wieniec. U sołtysa już od
ładnych paru lat zbierają się kobiety, by uwić wieniec z naszych plonów. Jest to okazja do wielopokoleniowego spotkania, bowiem pracy przyglądają się dzieci, które uczą się tej
precyzyjnej roboty
Również we wrześniu odbyły się dwa spotkania w sprawie
funduszu sołeckiego na rok 2017. Mieszkańcy sołectwa Marianów zadecydowali, aby środki przekazać na doposażenie placów zabaw.
Z inicjatywy sołtysa Pawła Ogonowskiego 1 października
2016r. odbyło się po dożynkowe ognisko wiejskie ������������
na placu zabaw dla wszystkich mieszkańców sołectwa Marianów. Była to
doskonała okazja do ocieplenia wzajemnych relacji między
mieszkańcami jednej i drugiej części Marianowa oraz Micha-

lej Góry. Dołączyli do nas także ci, którzy w Marianowie nie
mieszkają już ładnych parę lat. Organizatorzy zadbali, by nie
zabrakło dobrej kiełbaski i pieczonych ziemniaków. O to, by na
czym było siedzieć mieszkańcy zadbali już w ubiegłym roku
samodzielnie, wspólnymi siłami wykonując ławki i stoły.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Irena Marcisz,
która pochwaliła nas za udaną integrację społeczną. Pani
Wójt pogratulowała sołtysowi wspaniałej organizacji i życzyła
wszystkim uczestnikom ogniska dobrej zabawy oraz zapewniła nas, że będzie dalej wspierać wszelkie starania o to, by nasza okolica piękniała.
Sołtys serdecznie dziękuje Pani Wójt za przybycie i miłe
słowa. Podziękowania kieruje też w stronę osób zaangażowanych w organizację tego ogniska.

Jednomyślność w sprawie budowy świetlicy w Dobrzeszowie
Głównym wydarzeniem ostatnich miesięcy było wrześniowe spotkanie w sprawie podziału środków finansowych
z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Dobrzeszowa pieniądze z funduszu jednomyślnie przeznaczyli na wykonanie projektu budowlanego świetlicy oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do działki. Na spotkaniu została poruszona kwestia ogrodzenia działki, na której w przyszłości ma
powstać świetlica. Obecna na spotkaniu Pani Wójt poinformowała, że część kosztów wykonania ogrodzenia zostanie pokryta z budżetu gminy i będzie to ok. 13.000 tys. złotych. Po-

została kwota będzie pochodziła z zeszłorocznego funduszu
sołeckiego. Działka o wymiarach 50 m x 30m ma zostać ogrodzona panelem ocynkowanym o wysokości 150cm. Koszt inwestycji planowany jest na ok. 20.000 tys. złotych. Inwestycja
zrealizowana będzie w tym roku.
Mieszkańcy Nowka pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyli na wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Nowek – Wólka Kłucka oraz czyszczenie rowów.
Do końca października powinien skończyć się remont
drogi powiatowej o długości 195 metrów w Dobrzeszo-
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wie. Zakres prac wykonanych obejmuje położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz melioracja rowów z wykonaniem
przepustów drogowych do posesji. Na przełomie października i listopada będzie realizowany remont drogi gminnej
w Nowku. Na blisko 300 metrowym odcinku zostanie położona nawierzchnia asfaltowa.
Po rozmowach z zakładem elektrycznym przeciągająca się
realizacja oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej Dobrzeszów – Podgóra powinna być zrealizowana do końca listopada.
Do starostwa powiatowego został złożony wniosek
o przekazanie drogi powiatowej na rzecz gminy Łopusz-

no. Sprawa dotyczy żwirowego odcinka drogi znajdującego
się na terenie sołectwa Dobrzeszów – Podgóra. Droga jest
w tej chwili w zarządzaniu gminy, co oznacza ze gmina odpowiada tylko za bieżące utrzymanie drogi. W celu wykonania nawierzchni asfaltowej droga musi być własnością gminy.
Na koniec bardzo dobra informacja dla strażaków. Po moich rozmowach z Panią Wójt została wydana pozytywna decyzja w sprawie zakupu czterech mundurów galowych dla
strażaków z OSP Dobrzeszów.
Marcin Wychowaniec
Radny Gminy Łopuszno

Wieniec z Antonielowa na Dożynkach Powiatowych
11 września 2016r. na Dożynkach Gminnych w Łopusznie
zaprezentowano autorski wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców sołectwa Antonielów. Stelaż wieńca został wykonany przez p. Jana Gągorowskiego. Następnie panie: Małgorzata Fic, Grażyna Bąk, Jolanta Guzik i Justyna Guzik układały wcześniej zebrane i wysuszone zboża,
rośliny łąkowe, wodne i wplatały w przygotowaną konstrukcję. Dużo czasu zajęło także wykonanie kielicha oraz krzyża.
Wszystkie ozdoby wykonane były zgodnie z regulaminem,
a mianowicie: z papieru, bibuły, nasion zbóż, lnu itp. Po dwóch
tygodniach mozolnej i bardzo precyzyjnej pracy powstał piękny wieniec o wymiarach 180cm wysokości i 140cm szerokości.
Wieniec wykonany przez mieszkańców Antonielowa
reprezentował Gminę Łopuszno na Dożynkach Powiatowych w Masłowie. Tam wzbudził wielkie zainteresowanie
wśród uczestników, a także mediów, czego dowodem jest
zdjęcie w gazecie ,,Echo Dnia’’. Na dożynkach w Łopusznie
wśród 14 prezentowanych wieńców wyglądał bardzo okaza-

le. Jesteśmy wdzięczni wszystkim mieszkańcom Antonielowa
którzy przyczynili się do powstania wieńca.
E. Malaga, Z. Bąk

50 lat razem – Złote Gody w Łopusznie
Uroczystość z okazji 50 – lecia związków małżeńskich odbyła się 16.10.2016 r. i rozpoczęła w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie Mszą Św., którą celebrował ks. dziekan Ireneusz Jakusik w intencji Jubilatów i ich
rodzin. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w Ośrodku
Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie. Uroczystość Jubileuszową uświetnili swoją obecnością Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek oraz Starosta Kielecki –
Pan Michał Godowski.
Wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP dla
14 par Jubilatów z naszej gminy dokonała Pani Irena Marcisz
– Wójt Gminy Łopuszno. Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda
Świętokrzyski wręczyła Jubilatom legitymacje wydane przez
Prezydenta RP, a od Pana Michała Godowskiego – Starosty
Kieleckiego pary otrzymały dyplom gratulacyjny oraz kwiaty.
Po uhonorowaniu Jubilatów przyszedł czas na odśpiewanie
tradycyjnego „Sto lat” i wzniesienie toastu lampką szampana.
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Wójt Gminy Irena Marcisz skierowała do Jubilatów serdeczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania za piękny
wzór wspólnego życia w zgodzie, z poszanowaniem warto-
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ści rodzinnych i wzajemnej serdeczności, który stanowi dobry
przykład do naśladowania dla społeczności naszej gminy.
Uroczystość umilił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie przygotowany
przez Panią Renatę Polak i Pana Jarosława Gołucha oraz
Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej pod kierownictwem Agnieszki Jeleń. Pięknym akcentem stał się w występ wokalny Wiktora Kowalskiego
z Gnieździsk.
Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano

właśnie Złotymi Ggodami. 50 lat wspólnego kroczenia przez
życie zasługuje zatem na prawdziwe świętowanie.
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczone zostały pary: Marianna
i Henryk Ambur, Honorata i Stanisław Ertman, Barbara
i Andrzej Kozieł, Krystyna i Mieczysław Kowalczyk, Jadwiga i Aleksander Mróz, Regina i Wiktor Orzechowscy, Maria i Zenon Pasińscy, Zofia i Zenon Piotrowscy, Krystyna
i Marian Rowińscy, Sabina i Aleksander Soboń, Krystyna
i Władysław Stefańczyk, Maria i Jerzy Tkacz, Barbara i Jan
Wawrzoła, Barbara i Edward Wychowaniec.

Witamy najmłodszych mieszkańców
14 października 2016 roku odbyło się spotkanie z kobietami, które w ostatnich miesiącach zostały mamami. Spotkanie
stanowiło kontynuację zainicjowanego w bieżącym roku zwyczaju organizowania spotkań Wójt Gminy Łopuszno p. Ireny Marcisz z rodzicami dzieci urodzonych w tym roku na terenie naszej gminy i było trzecim z kolei.
Pierwsze spotkanie odbyło się 16 maja, z zaproszenia skorzystało 10 rodziców i 4 najmłodszych mieszkańców gminy.
8 czerwca na zaproszenie odpowiedziało kolejnych 8 rodziców i 3 najmłodszych mieszkańców gminy.
Na trzecim spotkaniu z zaproszenia skorzystało 19 mam,
w tym niektóre przybyły ze swoimi pociechami. Chcąc uatrakcyjnić spotkania, Pani Wójt zainicjowała dyskusję na temat
oczekiwanych działań służb samorządowych. Mieszkanki Marianowa, Fanisławic i Rudy Zajączkowskiej zgłosiły potrzebę
budowy placów zabaw, w Piotrowcu potrzebę nasadzenia
drzew aby zapewnić cień dla najmłodszych korzystających
z placu przy świetlicy wiejskiej. Mieszkanki Rudy Zajączkowskiej i Gnieździsk zgłaszały propozycje usprawnień w dowozach uczniów do szkoły. Mieszkanki Łopuszna były zainteresowane planami inwestycyjnymi gminy w zakresie remontów ulic Koneckiej i Przedborskiej. Zgłosiły również potrzebę
przebudowy chodnika przy ulicy Włoszczowskiej obok
budynków należących do gminy tak, aby istniała możliwość
podjazdu wózkiem dziecięcym. Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno wnikliwie przysłuchiwała się zgłaszanym potrze-

bom i informowała, w jaki sposób podejmie działania mające
na celu realizację przedstawionych propozycji. Udzieliła informacji o ofercie gminy kierowanej do rodzin z małymi dziećmi, w tym zapewnienia opieki w Żłobku Gminnym oddziałach
przedszkolnych na terenie gminy. Został poruszony temat
rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz jego wpływu na
wzrost demografii i wychowania w rodzinach.
Podczas spotkania rodzice dzieci otrzymali upominki
w postaci kocyków dla dzieci.
Organizowane spotkania są okazją do wzajemnego poznania, integracji i zwiększenia aktywności, jak również umożliwiają poznanie potrzeb mieszkańców. Pomagają również samorządowi wychodzenie naprzeciw potrzebom środowiska
lokalnego.

Wieści Łopuszna

15

Z ŻYCIA GMINY

Reprezentowali Gminę
na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych
,,Muzyka ma koronę w niebie, a korzenie w ziemi” to
motto tegorocznego XI Powiatowego Przeglądu Zespołów
Chóralnych, który odbył się 2 października 2016 r. w Bazylice
Mniejszej na Świętym Krzyżu. Celem nadrzędnym przeglądu
była konfrontacja artystyczna zespołów chóralnych i przedstawienie dorobku artystycznego zespołów. Zgodnie z regulaminem podmioty prezentowały 3 utwory, w tym jeden
o charakterze sakralnym.
Uczestników powitał Michał Godowski - Starosta Kielecki i Zygfryd Wiecha - Superior na Świętym Krzyżu. Gminę
Łopuszno reprezentował Chór Gloria pod przewodnictwem
Pana Czesława Jedynaka, a naszych reprezentantów wspierała osobiście Irena Marcisz - Wójt Gminy Łopuszno. Solowy
występ Wiktora Kowalskiego z Gnieździsk został nagrodzony
owacjami na stojąco. Łącznie wystąpiło około 350 artystów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe statuetki.

„Narodowe czytanie” powiatu kieleckiego w Chęcinach
Samorządowcy z powiatu kieleckiego włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. W Roku Henryka
Sienkiewicza wspólnie czytali wybitną polską powieść – „Quo
vadis”. Tegoroczna akcja „Narodowego Czytania” powieści
Henryka Sienkiewicza na terenie powiatu kieleckiego odbyła
się w Niemczówce w Chęcinach.
Na zaproszenie starosty kieleckiego Michała Godowskiego odpowiedzieli samorządowcy z terenu powiatu, którzy
w blasku świec chętnie czytali fragmenty powieści Henryka
Sienkiewicza.
Z zaproszenia starosty skorzystała Pani Irena Marcisz –
Wójt Gminy Łopuszno. Wśród uczestników głośnego czytania
znaleźli się również wicestarosta kielecki Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Józef Szczepańczyk, sekretarz powiatu Barbara Piwnik, Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert
Jaworski, radni powiatowi: Katarzyna Stańko, Bogumiła
Kowalczyk, naczelnik Wyadziału Obsługi Infrastruktury Małgorzata Socha, wicedyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Paweł Gratka, dyrektor ZSO nr 1 w Bodzentynie Dariusz Kasprowicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach Halina
Kołodziejczyk.

III Łopuszańska Konferencja Senioralna
Trzecią konferencję senioralną, która odbyła się 20 września
2016r., zorganizowali: Wójt Gminy Łopuszno, p. Irena Marcisz i Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”. Patronami byli:
„Głos Seniora”, Ogólnopolska Karta Seniora i Echo Dnia.
Pani Wójt w otwierającym konferencję wystąpieniu ciekawie i z życzliwym uśmiechem opowiedziała o seniorach jako
o grupie ludzi niezbędnych w wychowywaniu i tworzeniu
więzi w każdej rodzinie. Dlatego też należy im się szczególna i niewymuszona troska bliskich, a także zainteresowanie
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lokalnych władz i organizacji ich problemami i potrzebami. Służyć temu mają m.in. takie konferencje, Dzień Seniora,
spotkania integracyjne i tym podobne imprezy. W uzupełnieniu wystąpienia p. Wójt, Kierownik GOPS Łopuszno P. Mariusz
Łuszczyński przedstawił kalendarz imprez gminnych na najbliższy czas, w których mogą uczestniczyć również seniorzy.
Program spotkania przedstawiła prezes Stowarzyszenia
„Kobiety Łopuszna”, p. Halina Sochacka i prezentowała biorących udział w konferencji prelegentów. Jako pierwszy wy-
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stąpił prezes Stowarzyszenia „Manko”, p. Łukasz Salwarowski, który opowiedział o Ogólnopolskiej Karcie Seniora,
uprawniającej do korzystania ze zniżek w instytucjach, szpitalach, uzdrowiskach, teatrach itp., i wręczył zebranym „Głos Seniora” - gazetę, której jest redaktorem naczelnym. Pan Salwarowski jest w trakcie ustalania z Panią Wójt warunków otrzymania Karty Seniora. Zachęcił też uczestników spotkania do
wzięcia udziału w III Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie,
których jest organizatorem i pomysłodawcą.
Kolejnym prelegentem była p. Ewa Kokowska, radca prawny, która zainteresowała zebranych tematem: „Jak prawidłowo sporządzić testament”. Okazało się, że jest kilka form
i obowiązujących zasad sporządzania testamentu, niezbędnych do nadania mu mocy dokumentu prawnego. Na koniec
swojego wykładu poinformowała, że jest do dyspozycji zainteresowanych jeden dzień w tygodniu w Urzędzie Gminy Łopuszno.
Ciekawą prezentację i opowieść o osobistych sukcesach
zawodowych i pasjach miała p. Małgorzata Wilk-Grzywna. Jej sukcesy dotyczą dziedziny turystyki i w tej właśnie kategorii otrzymała tytuł „Człowieka Roku 2015.” Zaprosiła do
angażowania się w działalność sportowo-turystyczną jako dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej i jako współtwórczyni projektu „Green Velo” - ogólnopolskiej trasy rowerowej.
Konferencję uświetniło rewelacyjne przedstawienie pt.
„Kot w butach” w wykonaniu Zespołu Uczniowsko-Nauczycielskiego „Amadera” ze szkoły w Gnieździskach,
a na zakończenie zaprezentował się „Zespół Pieśni i Tańca
Łopuszno” p. Andrzeja Kmiecika, porywając wszystkich do
tanecznego kręgu.
Prezes Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” podziękowała organizatorom i patronom za pomoc w zorganizowaniu konferencji, a szczególnie p. Wójt Irenie Marcisz za
udostępnienie sali w Gminnym Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym i słodki poczęstunek. Wyraziła nadzieję, że będzie kontynuacja takich spotkań w kolejnych latach, na które
serdecznie zaprosiła. Nad oprawą graficzną i dźwiękową imprezy czuwał redaktor naczelny „Wieści Łopuszna” pan Michał
Nyga oraz Patryk Świeboda.
Elżbieta Barańska

97. urodziny Pani Bronisławy
Najstarsza mieszkanka Piotrowca obchodziła 97 urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Pani Irena Marcisz, radna Danuta
Łukasik, sołtys Piotrowca Anna Gad oraz prezes Światowego
Związku Żołnierzy AK Stanisław Komisarczyk w towarzystwie
najbliższej rodziny złożyli serdeczne życzenia Jubilatce – Pani
Bronisławie Piotrowskiej. Pani Bronisława jest jedną z najstarszych osób mieszkających na terenie gminy Łopuszno. Pomimo podeszłego wieku jest bardzo pogodna i wesoła. W czasie
wizyty nie kryła zadowolenia i recytowała dla zgromadzonych
wspaniałe wiersze. Życzymy Pani Bronisławie dużo pogody
ducha i jeszcze wielu lat życia w zdrowiu i szczęściu wśród
kochającej rodziny.
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Niech nikt za mną nie płacze

Wspomnienie o Księdzu Józefie Dzwonku

Życie Księdza Dzwonka rozpoczęło się i zakończyło z Maryją. Urodził się w 1935 roku, 15 września, w dzień Matki Boskiej
Bolesnej, zmarł 15 sierpnia 2016r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
2 września 2016 roku odprowadziliśmy naszego Krajana na
parafialny cmentarz. Mszy żałobnej przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk, homilię wygłosił ksiądz proboszcz Ireneusz Jakusik. W ostatniej drodze towarzyszyli Księdzu koledzy kapłani, poczty sztandarowe, orkiestra OSP, dzieci, młodzież, nauczyciele, wierni z parafii, w których pracował, rzesze
mieszkańców Łopuszna.
„Żegnam dziś wyjątkowego obywatela naszej małej ojczyzny – powiedziała pani Wójt Irena Marcisz podczas uroczystości pogrzebowej – Żegnam kapłana, artystę, podróżnika.
Człowieka, który zwiedzając najdalsze zakątki Ziemi, zawsze
wracał do nas, do swojego domu. Nigdy nie wyrzekł się swoich korzeni, był dumny, że wywodzi się z łopuszańskiej parafii.
Tak o niej pisał:
Pozdrawiam ziemię rodzinną
Ze czcią wspominam minione dni
I strzechy słomiane nad rynną
Dachów urwistych
Ludzi zapracowanych na zagonach ojczystych
Przesiąkniętych potem
I krwią”
Urodził się w Marianowie. Był synem chłopa, ale nie cierpiał niedostatku jak inni jego rówieśnicy w tym czasie. Ojciec
oprócz pracy na roli był wziętym rzemieślnikiem, cieślą. Dlatego po latach powie Ksiądz Józef, że wychował się w cieplarnianych warunkach. Ojciec był nie tylko zaradny, ale i światły. Zależało mu na wykształceniu syna. Rozumiał, że edukacja jest
najpewniejszą, choć przecież nie najłatwiejszą drogą awansu społecznego wiejskiego chłopca. Posyłał go więc do szkół.
A mały Józek, a potem młodzieniec chłonął wiedzę jak gąbka
wodę. I ciągle było mu jej mało. Uczył się w łopuszańskim liceum, maturę zdał w Kiecach w Liceum Ogólnokształcącym
im. Śniadeckich. A potem udał się do stolicy, gdzie studiował
polonistykę i nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Pewnie wówczas pojawiła się decyzja, która zaważyła na
całym późniejszym życiu. Decyzja, która była konsekwencją
uważnego wsłuchania się w głos Boga. Poczuł kapłańskie powołanie.
Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Kielcach w
latach sześćdziesiątych. Jako młody kleryk przyjeżdżał w rodzinne strony. Jego rodzice musieli być z niego bardzo dumni.
Dumny był też ksiądz kanonik Aleksander Jankowski, że oto w
jego parafii narodziło się piękne powołanie. Piękne, bo trudno było nie zwrócić uwagi na jego ogładę, erudycję i aparycję. Był urodziwy i przystojny. Miał coś szlachetnego w rysach
twarzy, wysokie mądre czoło, smoliście czarne włosy, głębokie spojrzenie. Panny oglądały się za nim. Ale on już nie był
dla nich. Ksiądz kanonik, mniej wrażliwy na męskie wdzięki,
wykorzystywał młodego kleryka nie tylko przy posługach li-
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turgicznych. Prowadził olbrzymie gospodarstwo rolne, dlatego młodzieniec zakasawszy sutannę kosił trawę w księżowskim sadzie, a gdy nadszedł lipiec żniwował z parobkami.
Po latach docenił życiową mądrość
prostego, nieco rubasznego proboszcza z
rodzinnej parafii. „Dobry ksiądz powinien
wybudować kościół, plebanię i nawrócić
kilku grzeszników” – powiedział mu kanonik Jankowski przed wyświęceniem.
Kapłańska posługa w różnych miejscach przekonała Księdza
Józefa, że te banalne z pozoru rady są wielkim wyzwaniem,
któremu nie każdy potrafi sprostać. Jemu się udało. Zbudował plebanię i kościół w Szarbkowie pod wezwaniem Matki
Boskiej Bolesnej. Nigdy tylko nie był pewien, czy udało mu się
nawrócić jakiegoś grzesznika...
Od zawsze była z nim muzyka. Muzykalny był ojciec, który grywał na weselach, a syn mu towarzyszył, naśladując jego
ręce, które bezbłędnie prowadziły smyczek po skrzypcowych
strunach. Wtedy pokochał ludową muzykę i folklor. A potem z nawiązką się jej odpłacił. Zebrał i opracował muzycznie
utwory instrumentalno – wokalne z repertuaru orkiestr i kapel ludowych, które wydał drukiem w 2001r., a w 10 lat później
„Śpiewnik”, zbiór pieśni popularnych, biesiadnych, patriotycznych oraz własne kompozycje, wszystkie opatrzone akordami na gitarę, akordeon bądź pianino. Nie tylko skrzypce były
mu posłuszne, ale także trąbka i akordeon. Stał się wirtuozem
tych instrumentów.
Jako ksiądz był niepokorny. Zbyt niezależny, by ślepo podporządkować się poleceniom przełożonych. Zbyt samodzielny, zbyt inteligentny, zbyt wykształcony, zbyt oczytany, zbyt
odważny w głoszeniu swoich poglądów, zbyt wierny sobie,
zbyt kochający swobodę. Za ciasno mu było w sennych, wiejskich parafiach. Dlatego nigdy nie stał się ulubieńcem hierarchów.
Mówił w kilku językach. Niemieckiego nauczył się jeszcze
w dzieciństwie od kolonizatorów mieszkających w Marianowie. Doskonalił język pod okiem profesora Michała Kuźniara. Z wdzięcznością wspomina nauczyciela, którego spotkał
na swojej drodze i który dał mu impuls do nauki. Potem studiował w Monachium w Instytucie Nauk Biblijnych. Rozwijał
wiedzę teologiczną oraz bogacił słownictwo. W seminarium
uczył się łaciny, a potem, już jako ksiądz studiował język angielski, hiszpański i portugalski. Swobodnie rozmawiał i pisał
w tych językach. Jest autorem „Pełnego zarysu gramatyki języka hiszpańskiego”, z którego korzystali studenci. Poznał także język rosyjski, grecki i hebrajski.
Zawsze imponowała mi umiejętność posługiwania się językami. Myślę, że jest to dar od Ducha Świętego. Obdarzył
nim Księdza Dzwonka jak apostołów w wieczerniku.
Był doskonałym gawędziarzem. Mówił sugestywnie. Umiał
zaciekawić swoją opowieścią i dorosłych, i dzieci. Przed słu-
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chaczami zachowywał się swobodnie. Słowa płynęły wartko.
Do tego miał poczucie humoru. Lubił żarty. Nawet te rubaszne, sprośne. Uważał, że odzwierciedlają ludzką naturę. A ponieważ czuł się prawdziwym humanistą, nic , co ludzkie, nie
było mu obce. Pozwolił sobie nawet na spisanie dykteryjek,
anegdot, kawałów i wydał je w formie książkowej pod pseudonimem Jose Bell.
Jego pasją były podróże. Jeszcze będąc na parafii odbył
szereg pielgrzymek i podróży w różne zakątki świata. A potem, już na emeryturze zaczął po świecie wojażować. Ameryka Łacińska, Indie, Australia, Stany Zjednoczone, Grenlandia, Afryka. Był ciekawy świata i ludzi, żądny wrażeń. Gdyby
urodził się w czasach Kolumba, byłby pewnie jednym z tych
śmiałków, którzy zaciągają się na okręt, nie bacząc na niebezpieczeństwo, gnani chęcią dowiedzenia się, co znajduje się za
horyzontem.
Podróże były dla niego sposobem poznania człowieka,
jego kondycji i powołania. Próbował zrozumieć sens ludzkiego istnienia, jego funkcjonowania w kulturze i tradycji. To nie
były bezrefleksyjne wyjazdy na wakacje pod palmami. To było
ciągłe dziwowanie się światu zaprojektowanemu przez najdoskonalszego architekta. To było szukanie Boga nazywanego
różnymi imionami, próba zrozumienia idei ekumenizmu głoszonego przez św. Jana Pawła II.
A namacalnymi owocami jego międzykontynentalnych
wędrówek była literatura. Podróże stały się inspiracją do pisania wierszem i prozą. Jego dorobek literacki liczy ponad dwadzieścia pozycji. Ksiądz był członkiem Związku Literatów Polskich w Warszawie oraz Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach.
Poznałam Księdza Dzwonka jako literata właśnie, artystę
słowa. Jego twórczość wiele o nim mówi. Szczególnie utkwił
mi w pamięci wiersz, którym żegna się z ludźmi i ze światem.
Czytam w „Epitafium dla siebie”:
Niech nikt za mną
Nie tęskni
Niech nikt mnie nie budzi
Bo ja jestem szczęśliwy
Najszczęśliwszy z ludzi
Światłość jest nade mną
Przede mną i przy mnie
A ja pełen radości
W mej modlitwie i hymnie
Niech nikt za mną nie płacze
I nade mną nie kwili
Bo ja wszystkich zobaczę
Piękniejszych niż byli
A radości nie będzie końca
w światłości Boga Ojca
Liryczny bohater Autora to człowiek głęboko wierzący,
spokojny o swój los po przekroczeniu granicy życia i śmierci.
To ktoś, kto swe życie zawierzył Bogu i Maryi, umocował się
na fundamencie Prawdy, Miłości i Piękna. To ktoś, kto nie ma
wątpliwości, że Bóg go kocha i wsłuchuje się w głos Boży, który mówi:

Ja jestem ten
Który Cię woła
Z nazwiska i imienia
Bo cię znam od początku
I kocham od urodzenia
Chcę byś żył w wieczności
Wpisany do Księgi Życia
Świadectwa nieśmiertelności („Przeznaczenie”)
Talenty, wszechstronne wykształcenie, kariera kapłańska
i artystyczna wyniosły Księdza Dzwonka wyżej niż innych
i mogłyby być powodem zwykłej ludzkiej pychy .
Ale w Nim było wiele pokory, zdawał sobie sprawę ze swojej niedoskonałości i ograniczeń. Napisał:
Przypatruję się sobie
Na wszystkie strony
I widzę zawstydzony
Że mam grzechy nałogi i wady
Które legną w grobie
Razem z moim ciałem
Inaczej być nie może
Bo to co skostniałe
Skazitelne i grzeszne
Jest niedoskonałe („Na fundamencie prawdy”)
Na białych kartkach książek białe wiersze. Słowa płyną
swobodnie nieskrępowane przecinkami. Wersy są krótkie, zadyszane.
„Ja się śpieszę” – mówi Autor i tytułuje tak tomik poezji. Ten
pośpiech to zachłanność na życie, pragnienie poznania świata i człowieka, napisania nowych książek, skomponowania nowych pieśni. Tyle jest jeszcze do zrobienia.
Ksiądz Dzwonek czynił wiele, bo po wielokroć pomnożył
dane mu talenty. Dlatego pełen ufności powiedział:
Aż powstanę żywy
Prawdziwy
Jak na jawie
A gdybym nie był widzialny
To się przedstawię
W kwiatach polnych
Rosnących przy mej mogile („Nad moją mogiłą”)
Agnieszka Palacz
Podczas pisania korzystałam z następujących książek Autora: „Wspomnienia z tamtych dni”, „Autobiografia”.

PODZIĘKOWANIE

Jego Ekscelencji Ks. Bp. Marianowi Florczykowi, Ks. Prob.
Kan. Ireneuszowi Jakusikowi, przybyłym księżom, Panu Organiście, Chórowi i służbie liturgicznej, Pani Wójt Irenie Marcisz,
Pracownikom Urzędu Gminy w Łopusznie, przedstawicielom
Związku Literatów Polskich w Warszawie i środowisku literackiemu z Katowic, Dyrekcji Szkół, nauczycielom, strażakom, orkiestrze OSP i Panu Kapelmistrzowi, dzieciom i młodzieży oraz
wszystkim uczestniczącym w uroczystości pogrzebowej śp.
Ks. Józefa Dzwonka serdeczne podziękowania składa
Rodzina
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Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku gradu
W związku z informacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19.08.2016, iż protokół zbiorczy
z oszacowania strat powstałych w wyniku gradu został
sporządzony prawidłowo, informujemy, iż w terminie nie
później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez

komisję ( tj. 28.06.2016 ) poszkodowani rolnicy mogą
ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej.

Szlachetna Paczka
Na terenie naszej gminy ruszyła kolejna już edycja projektu SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który polega na pomocy bezpośredniej. Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin
są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie.
SZLACHETNA PACZKA ma charakter ogólnopolski i jak żadna
inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy
osób. Tylko w 2015 roku Paczka połączyła 1 000 000 Polaków!
Rejon Gmina Łopuszno w tegorocznej edycji ma już kilkunastu zrekrutowanych wolontariuszy, jednak wciąż czekamy
na kolejne zgłoszenia na www.superw.pl
Wolontariusz – inaczej Super W. jest najbliżej potrzebujących, odkrywa ich trudne historie i dzieli momenty szczęścia.
Jak szlachetny bohater wchodzi w świat biedy i sprawia, że
życie najbardziej potrzebujących w Polsce może zmienić się
dzięki pomocy Darczyńcy.

Wolontariuszy czeka okres wytężonej pracy: szkolenia, testy, spotkania
rejonu, spotkania z rodzinami, by już
lada moment ogłosić, że poszukujemy
darczyńców.
Darczyńca Paczki – osoba indywidualna, grupa znajomych, firma/ instytucja- przygotowuje paczkę dla najbardziej potrzebujących: osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i ludzi, których spotkało
nieszczęście. Jego pomoc jest impulsem do zmiany życia dla
tych, którzy teraz są zbyt słabi, by podnieść się z kolan.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Lider Rejonu, Karolina Krajewska-Brelska

Pielgrzymi z Kenii w parafii Łopuszno
Wieczór Uwielbienia na rynku w Łopusznie
W dniach 18-25 lipca gościliśmy w naszej parafii grupę pielgrzymów z Kenii z archidiecezji Nairobi. Był to niezwykły czas,
w którym mogliśmy pokazać Gościom naszą rodzimą kulturę,
poznać ich zwyczaje, a także dzięki wspólnej modlitwie przygotować się do Centralnych Obchodów Światowych Dni Młodzieży.
W poniedziałkowe popołudnie Kenijczycy zostali przywitani przez młodzież na lotnisku w Warszawie. Zmęczeni, ale
szczęśliwi, zostali po przyjeździe do Łopuszna zabrani do domów przez swoje „ nowe rodziny”, z którymi spędzili tutaj cały
tydzień. W kolejnych dniach czekało na nich mnóstwo atrakcji. Nasi Goście wraz z Rodzinami, u których nocowali uczestniczyli codziennie we Mszy Świętej sprawowanej w dwóch ję-
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zykach. Na plebanii mieli możliwość napicia się kawy, herbaty
oraz słodkiego poczęstunku. Był to też dobry moment, aby lepiej się poznać. Przez cały tydzień Gościom towarzyszyła młodzież, która wraz z ks. Dariuszem organizowała tydzień diecezjalny, konferencje tematyczne, pantomimy. Nasi młodzi przyjaciele z Kenii zwiedzali okolice naszej gminy, jej zabytki, miejsca pamięci historycznej, poznając też walory przyrodnicze
gminy, którą byli bardzo zaciekawieni. Poznawali nasze tradycje i zwyczaje, a także sami wyszli z inicjatywą i uczyli młodzież swoich lokalnych tańców i piosenek. Zorganizowane
zostało również ognisko, które odbyło się w Gospodarstwie
Agroturystycznym w Antonielowie. Było ono dobrą okazją do
wspólnej zabawy, integracji i na długo pozostanie w naszej
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pamięci. Pięknym doświadczeniem wspólnoty była również
autokarowa, Pielgrzymka do Sanktuarium na Świętym Krzyżu,
aby tam pokłonić się relikwiom Krzyża Zbawiciela i wspólnie
celebrować Eucharystię.
W piątek 23 lipca, który był Dniem Miłosierdzia, na
Rynku w Łopusznie odbył się Wieczór Uwielbienia przygotowany przez Młodych z Parafialnego Centrum ŚDM.
Na Rynek przybyło liczne grono parafian z Łopuszna i nie tylko, którzy chcieli bliżej poznać naszych Gości oraz wspólnie z
nimi się modlić. Wspólna modlitwa, rozważania prowadzone
przez młodzież z parafii w Łopusznie, pantomima przygotowana przez członków Teatru Parafialnego, a wszystko to przy
oprawie muzycznej powstałego specjalnie na tę okazję zespołu, który poprowadził ks. Adam Nowak, stworzyło niezwykły klimat.
Kulminacyjnym momentem była barwna procesja z naszego kościelnego wzgórza, podczas której w asyście naszych
Gości i Wolontariuszy oraz kolorycie flag międzynarodowych
uroczyście przywitaliśmy Jezusa pod postacią Chleba Eucharystycznego. Rynek Łopuszański rozświetlony światłem świec,
które wręczali wolontariusze, dymem kadzidła rozbrzmiewał
modlitwą uwielbienia, a momentami Rynek wypełniał się ciszą, aby każdy mógł osobiście zaprosić Jezusa do swojego życia. Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Błogosławieństwem wszystkich wiernych nie zakończyła naszego
spotkania. Zarówno Kenijczycy jak i parafianie byli zachwyceni tym wydarzeniem, wspólnie śpiewali i tańczyli.
To wieczorne spotkanie, które zgromadziło parafian, wolontariuszy, ludzi zaangażowanych w przygotowania etapu
parafialnego obchodów ŚDM 2016, dobroczyńców, OSP Ło-

puszno (którzy dbali o nasze bezpieczeństwo) i wszystkie rodziny, które podejmowały naszych Pielgrzymów było okazją
do wyrażenia wdzięczności za podjęty trud i pracę wszystkim
tym osobom, co uczynił Ks. Proboszcz Ireneusz Jakusik, dziękując przede wszystkich Wolontariuszom tj. młodych ludziom
z Duszpasterstwa i Centrum Parafialnego ŚDM w Łopusznie
i w Stojewsku.
W sobotę nasi Goście wraz z młodzieżą uczestniczyli we
Mszy Świętej na Stadionie Korony w Kielcach. W niedziele
Pielgrzymi zadbali o oprawę muzyczną Mszy Świętej, na
której przez śpiew i niepowtarzalny taniec uwielbienia
mogliśmy doświadczyć, że modlitwa tworzy wspólnotę mimo różnic kulturowych i barier językowych. Homilię tego dnia na temat modlitwy „Ojcze nasz” wygłosił ks.
Edwin Mbugua Hunja. Po południu Wolontariusze, Kenijczycy i Rodziny udali się na Kadzielnie by uczestniczyć w Koncercie Gospodarze Gościom.
Poniedziałek był dniem pożegnań. Na ostatniej wspólnej
Eucharystii zgromadziły się Rodziny, Młodzież, Kenijczycy
oraz liczni parafianie. Zobaczyliśmy wtedy, jak bardzo zżyliśmy się ze sobą. Rodziny ze łzami w oczach żegnały Pielgrzymów. Kenijczycy również opuszczali nas ze smutkiem, ale
również z ogromną wdzięcznością i zapewnieniem, że będą
o nas pamiętać, jak wspominał Ks. Francis Ngigi Njoroge:
„poczuliśmy, że to jest nasz dom, nasz drugi dom..” Po
wspólnym obiedzie 42 osobowa grupa Pielgrzymów z Kenii
odjechała do Wadowic, aby w kolejnych dniach móc spotkać
się w Krakowie z Ojcem Świętym.
Magdalena Gwóźdź
Wolontariusz i Uczestniczka ŚDM 2016

Światowe Dni Młodzieży Łopuszno - Kraków 2016
Wielkie Święto Młodych i Światowe Spotkanie z Ojcem Świętym
25 lipca późnym wieczorem 30 osobowa grupa młodzieży
z naszej parafii wraz z księdzem Dariuszem odjechała do Krakowa, aby tam przez kolejne dni uczestniczyć w dalszym świa-

towym etapie wielkiego święta młodych i spotkać się z Papieżem Franciszkiem podczas Centralnych Obchodów Światowych Dni Młodzieży.
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Ugościła nas parafia Leńcze znajdująca się między Krakowem a Kalwarią. Od wtorku do piątku uczestniczyliśmy w codziennej Mszy Świętej oraz katechezach, które przygotowywały nas na spotkanie z Ojcem Świętym. W środę udaliśmy
się do Krakowa, aby przywitać Papieża i uczestniczyć we
Mszy Świętej na Krakowskich Błoniach. Byliśmy pod wrażeniem tłumów wiernych, którzy przybyli z całego świata na
zaproszenie Papieża do Krakowa. W piątek na Krakowskich
Błoniach odbyła się Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Ojca Świętego, podczas której rozważaliśmy uczynki miłosierdzia. Był to dla nas czas refleksji i zadumy nad tym,
jak traktujemy naszych bliźnich. W sobotni poranek pożegnaliśmy się z goszczącymi nas Rodzinami i wyruszyliśmy w
pieszej pielgrzymce do Brzegów, gdzie miały mieć miejsce
centralne uroczystości. Gdy zmęczeni długa drogą i wysokimi temperaturami, a także deszczem dotarliśmy na miejsce,
wzięliśmy udział w Wieczornym Czuwaniu Młodych. W nie-

dzielę odbyła się Msza Posłania i spotkanie z Papieżem. Na
tę okazję do Brzegów przybyły pielgrzymki z całego świata.
Wspólnie z młodymi z innych kontynentów słuchaliśmy słów
Ojca Świętego, który nawoływał nas do brania odpowiedzialności za swoje życie. Pouczał, że powinniśmy pozostawić ślad
po sobie i nie możemy „mylić szczęścia z kanapą”, czyli wybierać życiowej wygody i otumanienia. Ojciec Świętych zachęcał
nas, abyśmy dzielili się swoim entuzjazmem wiary z innymi
i w ten sposób zmieniali oblicze ziemi.
W poniedziałkowy poranek 1 sierpnia powróciliśmy szczęśliwi do naszych domów. To, co przeżyliśmy pozostanie na
długo w naszej pamięci i sercach. Spotkanie z Ojcem Świętym, a także młodymi z całego świata, którzy tak jak my, chcą
być bliżej Boga to wspaniałe doświadczenie.
Magdalena Gwóźdź
Wolontariusz i Uczestniczka ŚDM 2016

Żłobek pełen atrakcji
Podczas wakacji bardzo wiele się działo się w naszym Żłobku. Mieliśmy okazję gościć strażaków, którzy zaprezentowali naszym maluchom pokaz pierwszej pomocy. Następnie odwiedziła nas lokalna OSP, która przyjechała do nas wozem
strażackim. Dzieci były pod ogromnym wrażeniem pokazu
umiejętności strażackich. Miały okazję poczuć się jak „mali
strażacy”, wejść do wnętrza pojazdu, posłuchać z bliska syreny oraz ugasić „wymyślony pożar”.
Odwiedził nas również leśnik, który opowiedział dzieciom
o świecie zwierząt żyjących w lesie, rosnących tam roślinach
oraz o ciekawostkach ze swojej pracy. Dzieci miały możliwość
posłuchać gry na rogu myśliwskim, przymierzyć czapkę naszego gościa, a także zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
Żłobek Gminny w Łopusznie chętnie angażuje się również
w życie gminy. Najpierw pracownicy placówki podczas Im-
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presji Łopuszańskich wzięli udział w corocznym rajdzie rowerowym, następnie grupa naszych maluchów zaprezentowała taniec oraz piosenkę.
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Również podczas Dożynek Gminnych zaakcentowaliśmy
naszą obecność. Na tę okoliczność dzieci wraz z ciociami przygotowały specjalny układ taneczny, czym wprawiły w zachwyt
zgromadzoną widownię. Dzięki takim uroczystościom nasi najmłodsi przełamują wstyd i coraz lepiej czują się na scenie. Ich
wysiłki jak zwykle zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Latem staraliśmy się spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Spacerowaliśmy, prowadziliśmy zajęcia w plenerze oraz urządzaliśmy gry i zabawy. Korzystając z pięknej,
słonecznej pogody, zorganizowaliśmy naszym maluchom
wesoły piknik, na którym nasi nowi mali koledzy i koleżanki
mogli zintegrować się z pozostałymi dziećmi. Maluchy wraz
z ciociami zadbały także o upiększenie terenu wokół Żłobka,
poprzez sadzenie kwiatów oraz regularne ich podlewanie.
Aby uatrakcyjnić pobyt w Żłobku organizujemy mini wycieczki dla naszych pociech. Byliśmy już z wizytą na poczcie, gdzie nasi milusińscy wysłali pocztówkę z wakacyjnymi
pozdrowieniami dla rodziców. Było to dla nich niezapomniane
przeżycie. Innym razem wybraliśmy się do biblioteki. Maluchy zostały serdecznie przywitane przez panie bibliotekarki. Dzieciom bardzo spodobało się to miejsce, pełne kolorowych książek, gdzie z zaciekawieniem przeglądały ilustracje
i słuchały tego co czytały im ciocie. Założyliśmy kartę czytelnika, dzięki której będziemy mogli wypożyczać książeczki do
Żłobka.
W związku z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno Pana Wiesława Gałkę. Dzieci z zaciekawieniem słuchały bajek czytanych przez naszego gościa. Wiedząc, jak ta czynność

korzystnie wpływa na rozwój naszych maluszków, postanowiliśmy zaangażować rodziców w tę akcję, Naszą tradycją stały
się cotygodniowe wizyty chętnych rodziców, którzy zaskakują nas własną, ciekawą interpretacją znanych bajek i popularnych wierszy.
Życie Żłobka to systematyczna praca polegająca na nauce
samodzielności dzieci. Codziennie prowadzone są różnorodne zajęcia edukacyjne, dzięki którym maluszki nabywają nowych umiejętności takich jak samodzielne jedzenie, zasypianie, korzystanie z nocniczka, ale także bardziej zaawansowane
jak nauka angielskiego czy rytmika. Dzięki naszym wspólnym
staraniom udało nam się zdobyć zaufanie rodziców. Jesteśmy
bardzo dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć.

Impresje Łopuszańskie 2016 pełne atrakcji
Impresje Łopuszańskie odbyły się w dniach 23-24 lipca 2016
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego
w Łopusznie. Imprezę zainaugurował punktualnie o godzinie
16.00 rajd rowerowy „Rowerem przez gminę”, w którym
udział wzięło ponad 100 uczestników, w tym Wójt Gminy Łopuszno - Irena Marcisz i Wójt Gminy Piekoszów - Zbigniew Piątek, były reprezentant Polski w kolarstwie szosowym, triumfator wielu wyścigów kolarskich.
W rajdzie udział wzięli również pracownicy Urzędu Gminy
w Łopusznie i pracownicy podległych jednostek oraz mieszkańcy Gminy Łopuszno. Najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu został nagrodzony drobnymi upominkami przez
Wójta gminy Łopuszno - Irenę Marcisz.
Blok artystyczny zainaugurował występ dzieci ze Żłobka
Gminnego w Łopusznie oraz Młodzieżowego Zespołu Tanecznego Gnieździska. Emocjonujący był o godzinne 18.00
mecz piłki nożnej Oldboy Łopuszno - Kielce. Wydarzenie
uświetnił w dalszej części sobotniego programu koncert czeskiego zespołu „FLASZKI” oraz występ zespołu „Players”
i „FOX”. Spotkanie w tym dniu zwieńczyła dyskoteka pod
gwiazdami z DJ Cezarym Corbą Kmiecik.
Wiele atrakcji czekało na mieszkańców Łopuszna w niedzielę, 25 lipca. Tuż po godzinie 17 .00 odbyła się rekonstrukcja
historyczna „Śladami Hubala”. Następnie rodzice i pozosta-

li widzowie mogli podziwiać umiejętności wokalne uczestników zajęć artystycznych w GOK. Znane, piękne melodie romskie wykonał Zespół Cygański, a gwiazdą niedzielnego święta był zespół „Diadem”.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali również szereg
niespodzianek, konkursów oraz animacji dla milusińskich. Na
uczestników Impresji Łopuszańskich czekała także wystawa
motorów i sprzętu paralotniarskiego ze Stowarzyszenia
Paralotniowego „Bielik” im. Wiesława Mogielskiego. Wiele propozycji i zabaw dla najmłodszych przygotowała Osada Średniowieczna z Huty Szklanej. Swoje stoisko miała też
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach.
Dodatkowymi atrakcjami były inne wystawy: malarstwa
sztalugowego regionalnych artystów, wikliniarstwa, stoiska
z rękodziełem ludowym, stoiska handlowe i gastronomiczne,
a także wielobarwne atrakcje wesołego miasteczka.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie składamy wyrazy uznania za niezbędną pomoc w realizacji Impresji Łopuszańskich.
Bogaty program Impresji Łopuszańskich był możliwy dzięki hojności sponsorów, którym składają serdeczne podziękowania organizatorzy.
Oto lista sponsorów:
1. Barbara Czubak-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
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„Pomidzi Dance-Klub BIS”,
2. Michał Rudziński- Profesjonalna Hodowla Kuropatw i Zajęcy,
3. Emilia Świercz - Szperaczek,
4. Bank Spółdzielczy w Łopusznie,
5. Izabela Jedynak- zakład stomatologiczny,
6. Krzysztof Smolarczyk - Radny Rady Powiatu Kieleckiego,
7. Anna i Michał Perz- Delikatesy Centrum,
8. Dorota Zasada - Tartak ZHU Zasada,
9. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Paralotniowe „ BIELIK”, im.
Wiesława Mogielskiego,
10. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie,
11. Izabela i Kamil Bąk - ,,Moto - Serwis” Wielebnów ,
12. Aneta Cichacka,
13. Agnieszka Świerczewska - Kwiaciarnia „AGA”,
14. Mariusz Walas- Usługi Remontowo Budowlane ,,BUDMAR”
Wielebnów,
15. Zofia i Grzegorz Puchała -Sklep Wielobranżowy Łopuszno,
16. Szczepan Błaszczykiewicz- TRAK - DACH Jasień,
17. Michał Łuszczyński - Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane, Krężołek,
18. Bożena Sochacka- radna RG Łopuszno,
19. Andrzej Cieślicki- radny Rady Gminy Łopuszno,
20. Paweł Domagała- SKLEP ARSAT,
21. Jolanta Kozieł - wulkanizacja, opony - Wielebnów,
22. Witold i Karina Ptak - Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogólnobudowlanych Łopuszno,
23. Mariusz Łuszczyński,
24. Wojciech Picheta - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EXTONE -Ruda Strawczyńska,
25. Marek Sobala,
26. Krzysztof Błachucki,
27. Tadeusz Piotrowski,
28. Cezary Krzysztof Królikowski - Zakład Usługowo-Produk-

cyjny, ,, Eko-Krak”,
29. Barbara Fras - radna RG w Łopusznie,
30. Paweł Wnuk -ABC DOM,
31. Mariusz Woś - Zakład Usług Elektrycznych ,,ELRKTO WOS”,
32. Barbara Ciepielewska- sklep „Saba”,
33. Marian Wnuk,
34. Małgorzata Wnuk- Salon Fryzjerski ,,MARGARET” -Łopuszno,
35. Robert Domagała - Firma Handlowo - Usługowa ,,ROBERT
- BRUK” Barycz,
36. Marek Miśta-firma transportowa MARKO-POLO,
37. Aleksander Kozak-piekarnia w Łopusznie,
38. Zdzisława Zimna- Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno,
39. Anita Zimna,
40. Zofia Kozubek- radna Rady Gminy Łopuszno,
41. Dariusz German,
42. Anna Sornat,
43. Czesław Bujak - radny RG Łopuszno,
44. Robert Dziubeła - „Defro”,
45. Krzysztof Soboń - radny Pady Powiatu Kieleckiego, właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Łopusznie,
46. Michał Adamiec,
47. Tomasz Szczepańczyk,
48. Wisława Jaworska -nalewki,
49. Alina Krupa,- ludowe,
50. Kowalscy z Gnieździsk- wędliny.
Organizatorem „Łopuszańskich Impresji” był Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy,
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.
Barbara Pawelczyk, Sławomir Stelmaszczyk

Dożynki Gminne
Rolnicy, mieszkańcy gminy Łopuszno oraz zaproszeni goście 11 września br. roku mieli okazję do świętowania. W gminie Łopuszno odbyły się Dożynki Gminne 2016. Niniejsze
święto było okazją do wyróżnienia rolników, a także podziękowania za ich trud i ciężką pracę.
Gospodarzem Święta Plonów była Pani Wójt Irena
Marcisz, natomiast s��������������������������������������
tarostami dożynek byli: p. Halina Walczyńska, mieszkanka Skałki Polskiej oraz p. Kazimierz Ogonowski, mieszkaniec Marianowa. Po uroczystej mszy świętej,
która miała miejsce w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, przepiękny korowód dożynkowy udał się na
teren Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, gdzie odbyła
się dalsza część j uroczystości. Niecodzienne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Piotr Żołądek
-Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego , Tomasz
Zbróg- Radny Sejmiku, Józef Szczepańczyk- członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Zbigniew Piątek- Wójt Gminy Piekoszów, Krzysztof Smolarczyk- Radny Rady Powiatu Kieleckiego,
Czesław Kolasa- Prezes Gminnego Koła PSL, Wiesław MazurPrzedstawiciel Izby Rolnej, Krzysztof Soboń- Radny Powiatowy, Krystyna Banaś -Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w Kielcach.
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Po odśpiewaniu hymnu narodowego, zgodnie z tradycją
w pierwszej kolejności odbył się obrzęd chleba, a następnie
ośpiewanie wieńców dożynkowych.
W prezentacji tradycyjnych wieńców dożynkowych udział
wzięły następujące sołectwa: Antonielów, Grabownica, Eustachów, Marianów, Piotrowiec, Dobrzeszów, Ewelinów, Gnieździska, Fanisławice, Sarbice. Jak co roku swoje wieńce zaprezentowały również Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie i Snochowicach, a także Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego w Eustachowie oraz podopieczni Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie.
Tegoroczne wieńce dożynkowe ośpiewane zostały przez:
Zespół Śpiewaczy KGW z Lasocina, Zespół Śpiewaczy ,,Snochowianki” ze Snochowic, Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno”,
Zespół Pieśni i Tańca” Gnieździska” i członków Klubu Seniora
przy Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie.
Gospodarz Dożynek, Pani Wójt- Irena Marcisz skierowała do rolników wiele słów uznania i podziękowania za ich trud
i ciężką pracę.
W części artystycznej swoje umiejętności zaprezentowali
najmłodsi artyści z Gminnego Żłobka w Łopusznie, dzieci ze
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szkoły z Grabownicy, Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Łopuszańskiej, Zespół Wincentowianie, uczeń Jakub Picheta z Zespołu Szkół Jana Pawła II w Łopusznie. Umiejętności
sceniczne zaprezentowali także podopieczni Centrum Wspierania Rodziny „ Z Uśmiechem” w Józefinie.
Ponownie wystąpiły dwa zespoły ludowe: Zespół Pieśni
i Tańca Gnieździska oraz Zespół Pieśni i Tańca” Łopuszno”, zachęcając zgromadzonych do wspólnej zabawy. Tegoroczną
uroczystość pn. ,,ŁOPUSZAŃSKIE WIEŃCOWANIE” prowadził
konferansjer pan Piotr Wójtowicz.
Podczas uroczystości dożynkowych miała miejsce inauguracja projektu «Bo nam muzyka w sercach i duszy gra!”. W ramach projektu młodzieży z ZSP nr 5 oraz Gimnazjum w Łopusznie - uczestnicy Programu „Równać Szanse 2016 – Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego- zaprezentowali na scenie piękny program wokalno-taneczny. Autorem projektu jest
Pan Mariusz Brelski.
Niezwykłą ucztą dla ucha i serca był przepiękny występ absolwentki ZSP nr 5 w Łopusznie, Klaudii Błaszczyk - laureatki
konkursu ,,Bitwa na głosy”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska kulinarne sołectw z pysznymi potrawami i nalewkami, na których każdy
uczestnik dożynek mógł znaleźć coś dla siebie.
Rozstrzygnięto konkurs kulinarny, w którym przyznano
cztery równorzędne nagrody: Pani Bożenie Sochackiej
z Wielebnowa, p. ����������������������������������������������
Zdzisławie Wertce z Lasocina, p. Alicji Borowskiej ze Snochowic oraz p. Mariannie Kita z Rudnik. Poza tym
w konkursie wzięły udział również sołectwa: Sarbice II, Ruda
Zajączkowska, Grabownica, Czartoszowy, Gnieździska oraz
Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefinie.
Poza częścią artystyczną organizatorzy przygotowali również część sportową. Fani piłki nożnej mogli obejrzeć mecz
ŁKS Łopuszno kontra Zryw Skroniów. Wynik spotkania 2:2..
Odbył się także II Turniej Sołectw o Puchar Wójta, w którym wzięło udział 5 sołectw: Lasocin, Czartoszowy, Grabownica, Ruda Zajączkowska, Gnieździska. Drużyny startowały w
4- osobowych zespołach z zachowaniem równowagi damsko-męskiej. Turniej przeprowadzili: prowadzący całą imprezę p.
Piotr Wójtowicz i p. Justyna Marszalik- pracownik GOSW.
Turniej miał na celu wspólną zabawę, ale nie zabrakło sportowej rywalizacji, a zgromadzona publiczność jak na prawdziwych zawodach sportowych dopingowała swoje drużyny.
Konkurencje w tym turnieju były następujące:
- Tarcie ziemniaków na czas,
- Bicie piany,
- Rzut kaloszem,
- Bieg na 3 nogach,
- Przeciąganie liny (dogrywka).
Ponadto sołectwa mogły się zaprezentować poprzez stoisko informacyjno-kulinarne i z tego tytułu sołectwa uzyskały dodatkowe punkty do klasyfikacji ogólnej.
Najwięcej punktów uzyskało sołectwo Czartoszowy, które
wygrało rywalizację i tym samym obroniło tytuł z roku poprzedniego. Dalsze miejsca na podium wyglądały następująco: Lasocin, Gnieździska, Ruda Zajączkowska i Grabownica.
Sołectwo, które wygrało rywalizację, otrzymało puchar
ufundowany przez Wójta Gminy Łopuszno. Ponadto wszystkie sołectwa uczestniczące we wspólnej zabawie otrzymały
dyplomy i upominki.

Podczas dożynek
wręczono nagrody
za turniej Orlika w
piłkę nożną o ,,Puchar Wójta”. 1 miejsce otrzymał - Young
Boys, II miejsce – Gramy, III miejsce – Straż.
Najlepszym strzelcem okazał się Paweł
Rogula, zaś najlepszym bramkarzem
Jarek Nyga. Turniej
zorganizował i koordynował p. Jacek Picheta.
Poza stoiskami kulinarnymi były także stoiska wystawy
rękodzieła przygotowane przez Podopiecznych Ośrodka Terapii Zajęciowych w Fanisławicach.
Były także obecne stoiska Świętokrzyskiego Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Lokalnej Grupy Działania Nad Czarną i Pilicą.
W związku z tym, iż w ostatnich dniach na Ośrodku
S���������������������������������������������������
portowo – Wypoczynkowym odbywał się XXXVI Międzynarodowy Plener Plastyczny, można było podziwiać znakomite
prace malarzy. Natomiast w sali weselnej prace powarsztatowe dzieci ze szkół z terenu naszej gminy, które powstały podczas warsztatów pleneru plastycznego.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych był lunapark mieszczący się na boisku treningowym, który dostarczył wiele radości naszym milusińskim.
Dużą atrakcją wieczoru były występy dwóch zespołów
,,Sensual” oraz zespołu ,,Dance Projekt”, które porwały zgromadzoną publiczność do zabawy. Dożynkowe świętowanie
zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, którą prowadził DJ Damian Cluber .
Składamy podziękowania wszystkim sołectwom, Kołom
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej Łopuszno
oraz osobom������������������������������������������������
, które przyczyniły się do uświetnienia tego wydarzenia.
Uroczystości dożynkowe nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego sponsorów. Tak więc organizatorzy dożynek
2016 pragną złożyć najserdeczniejsze podziękowania firmom,
osobom prywatnym, instytucjom, które wsparły tegoroczne
święto plonów:
1. Bank Spółdzielczy w Łopusznie,
2. Michał i Anna Rudzińscy – Profesjonalna Hodowla Zajęcy
Łopuszno,
3. Paweł Paszowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Motoryzacji,
4. Wiesław i Dorota Zasada – Tartak ,,Zasada’’, Ewelinów,
5. Leszek Macander – Handel Hurtowy i Detaliczny Color Bud,
6. Adam Szymkiewicz – Firma Ogólnobudowlana,
7. Izabela Jedynak – Prywatny Gabinet Stomatologiczny,
8. Stacja benzynowa ,, JA-BIS’’ Jarosław Cichoń, Janusz Petrus,
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9. Małgorzata Paweł Wnuk - Salon Fryzjerski ,,Margaret’’, Sklep
Wielobranżowy ,, ABC-DOM’’,
10. Zofia Puchała,
11. Andrzej Janus ,, JANSMAR’’ ,
12. Krzysztof Smolarczyk – Radny Powiatu Kieleckiego,
13. Dariusz German – Kierownik Gminnego Ośrodka zdrowia
w Łopusznie,
14. Anita Zimna,
15. Bonifacy Sornat,
16. Anna Perz,
17. Emilia i Andrzej Laskowscy - Szperaczek Łopuszno,

18. Zdzisława Zimna - Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie,
19 Krzysztof i Cezary Królikowski ,,Trak - Pol”,
20 Apolonia Skrzypczyk,
21. Aleksander Kozak,
22. BarbaraCzubak-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Pomidzi Dance-Klub BIS”,
23. Marek Miśta,
24. Czesław Bujak.
Agnieszka Jeleń
Sławomir Stelmaszczyk
Justyna Marszalik

Inauguracja projektu „Równać Szanse”
11 września w ramach imprezy ŁOPUSZAŃSKIE WIEŃCOWANIE zaprezentowała się po raz pierwszy mieszkańcom Gminy
Łopuszno młodzież uczestnicząca w projekcie „Bo Nam Muzyka w Sercach i Duszy Gra” realizowanego w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Komisja Ekspertów Programu „Równać Szanse 2016
– Ogólnopolski Konkurs Grantowy” przyznała na realizację
tego projektu dotację w wysokości 40 000 zł. Nagrodzony Projekt został przygotowany pod kierownictwem Mariusza Brelskiego Prezesa Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina. Jest to jedyna tego typu inicjatywa
realizowana w całym woj. świętokrzyskim. Projekt przewidziany jest na 15 miesięcy: od września 2016 do listopada 2017.
Jego uczestnikami będzie 26 osób, 15 osób młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie oraz
11 osób z Zespołu Szkół w Łopusznie, kl. II Gimnazjum, wszyscy uczestnicy w wieku 13-18 lat.
Tematem wiodącym projektu jest przygotowanie 2 spektakli słowno-muzycznych połączonych z tańcem. Wszystkie za-

dania w projekcie mają być zaplanowane i realizowane przez
młodzież. Głównym efektem projektu ma być wzrost kompetencji społecznych i nauka radzenia sobie w dorosłym życiu.
W ramach prezentacji uczestników Prezes Stowarzyszenia „Skała” Mariusz Brelski przedstawił kilkumiesięczne prace i zmagania twórców projektu zakończone sukcesem w postaci przyznania dotacji. Młodzież skupiona w Radzie Projektu
przedstawiła jego cele, sposoby realizacji oraz zaprosiła społeczność lokalną, przedstawicieli samorządu, rodziców oraz
firmy łopuszańskie do współpracy przy jego realizacji.
Występy artystyczne młodzieży (występy solowe wokalistek, pokaz zumby) zostały przygotowane przy współpracy z panią Małgorzatą Soboń, Danutą Rozparą i Agatą
Świebodą.
Na koniec zaśpiewała Klaudia Błaszczyk, absolwentka
ZSP nr 5, a obecnie studentka Akademii Sztuki w Szczecinie w projekcie instruktor śpiewu.

Rodzinny Festyn Sportowy
V odsłona „Twórczych weekendów dla umysłu i ciała”
21 sierpnia, w niedzielę w Łopusznie na boisku Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej. Impreza ta była częścią Rodzinnego Festynu Sportowego, który był V odsłoną cyklicznych imprez Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„Skała” z Lasocina pod nazwą „Twórcze weekendy dla umysłu i ciała”. Oprócz wspomnianej organizacji pozarządowej
z Lasocina współorganizatorami imprezy byli również Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie.
Impreza mogła się odbyć dzięki dwóm tytularnym sponsorom: Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. Oddział w Kielcach oraz Świętokrzyskiej Kancelarii Prawnej Sp. z o.o.
Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej wsparli również Michał Rudziński, właściciel profesjonalnej hodowli kuropatw
i zajęcy, Radni Rady Powiatu Kieleckiego Krzysztof Soboń
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oraz Krzysztof Smolarczyk, Wójt Gminy Łopuszno Irena
Marcisz, Dyrektor ZSP nr 5 Teresa Pasowska, Prezes Stowarzyszenia Skała Mariusz Brelski i Pan Czesław Kolasa. Choć
pogoda próbowała pokrzyżować plany, zmagania zawodników na boisku odbyły się zgodnie z planem. Ze zgłoszonych
7 drużyn ostatecznie 5 rozpoczęło rywalizację. Było to drużyny z 2 powiatów: koneckiego i kieleckiego.
Końcowa tabela wyglądała następująco: 1. Łopuszno
2. Czerwona Wola 3. Grabownica 4. Lasocin 5. Krężołek. Królem strzelców został Tomasz Wilk, a najlepszym bramkarzem Piotr Kozieł. Obaj gracze ze zwycięskiej drużyny
z Łopuszna. Na zwycięzców czekały puchary, dyplomy, piłki i inne akcesoria piłkarskie. Dodatkowo najlepszy strzelec
otrzymał cenną mini wieżę, a najlepszy bramkarz tablet. Każdy z zawodników otrzymał również imienny voucher na bezpłatne porady prawne w wysokości 200 zł. Sędzią wszystkich

spotkań był Karol Soboń, nauczyciel WF i współpracownik
klubu sportowego z Łopuszna.
Druga część Rodzinnego Festynu Sportowego odbyła się
na scenie GOS-W w Łopusznie. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców Gminy Łopuszno szereg atrakcji: występ
Zespołu „ISKRA” z Ożarowa ze spektaklem słowno-muzycznym pt. „Żeby się ludzie kochali”, pokaz zumby w wykonaniu uczestników projektu „Równać Szanse” pod kierownictwem Małgorzaty Soboń oraz koncert zespołu rockowego
„Bad Reputation” z Kielc.
Przez cały czas trwania festynu mieszkańcy mieli okazję
skorzystać z bezpłatnych porad zaproszonych ekspertów,
którzy dyżurowali w namiotach: dietetyczki, stylistki, fizjoterapeutów, fryzjerki, twórczyni naturalnych kosmetyków z ziół
i roślin, rękodzieła artystycznego czy animacji czasu wolnego
dla dzieci.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2016
Stowarzyszenie „START” Łopuszno we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie oraz Gminą Łopuszno kolejny raz przystąpiło do realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020., Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może
być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji
do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających
m.in. kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł
dla osoby w rodzinie). Pod uwagę będzie brany również fakt,
czy nie zachodzą okoliczności o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej.
Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać
ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Pomoc w w/w
formie będzie realizowana od października do czerwca 2017 r.
W skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2016
będą wchodzić następujące produkty:
• art. skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki),
• art. mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• art. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),

• art. mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli
w oleju, szynka drobiowa), cukier biały,
• tłuszcze (olej rzepakowy).
Korzystający ze wsparcia Programu będą mogli również
wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, co pozwoli na
zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach
którego Stowarzyszenie START Łopuszno objęło wsparciem
żywnościowym 500 osób.
W ramach działań towarzyszących finansowanych ze środków POPŻ zostały zorganizowane przez Bank Żywności w Kielcach warsztaty: kulinarne oraz edukacji ekonomicznej, w których uczestniczyło łącznie 35 osób. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy pogłębili swoją wiedzę w zakresie przygotowywania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej. W trakcje warsztatów
edukacji ekonomicznej uczestnikom dostarczono informacji
nt. zasad konstrukcji budżetu, deficytu w domowym budżecie, sposobów na drobne oszczędności.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, będą
na bieżąco informowane o terminach wydawania żywności.
Szczegółowe informacje o Podprogramie 2016 można uzyskać od pracowników socjalnych GOPS Łopuszno pod numerem telefonu 41/ 3914282.
Ewelina Stachura
Wioleta Kramarczuk
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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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Międzynarodowy Plener Plastyczny
W dniach 30.08-12.09.2016 r. na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo-Wypoczynkowego odbywał się XXXVI Międzynarodowy Plener Plastyczny. Wzięło w nim udział 15 artystów
malarzy i 1 rzeźbiarz.
Gościliśmy malarkę z Odessy na Ukrainie-Tatianę Połowiczenko, Tamarę Denisową z miejscowości Brześć na Białorusi oraz malarzy z różnych zakątków Polski. W trakcie pleneru, z inicjatywy p. Wójt -Ireny Marcisz, zorganizowano
warsztaty malarskie dla 135 dzieci i młodzieży szkolnej z
terenu gminy Łopuszno. 9 września na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbył się I wernisaż prac powarsztatowych, w którym wzięli udział uczestnicy warsztatów, malarze, pod okiem których powstawały prace, nauczyciele, dy-

rektorzy szkół oraz rodzice. Wernisaż uświetniła swoją obecnością Wójt Gminy Łopuszno-Irena Marcisz.
W sobotę, 10-ego września miało miejsce kolejne wydarzenie kulturalne: wernisaż prac poplenerowych XXXVI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego. Po przywitaniu
gości odbył się kilkunastominutowy koncert wokalno-instrumentalny, w którym wystąpili: gość wernisażu, śpiewak operowy -Wiktor Kowalski z Gnieździsk oraz uczestnicy pleneru,
a wśród nich Czesław Góralski, najstarszy uczestnik pleneru.
Wójt Gminy podziękowała artystom za przyjęcie zaproszenia na plener i przeprowadzenie warsztatów malarskich w
szkołach oraz pozostawienie pięknych prac organizatorom.
Barbara Pawelczyk

Łopuszno

Gnieździska

Grabownica

Dobrzeszów

Lasocin
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Uroczystości religijno-patriotyczne w naszej gminie
14.08.2016 roku - oddano hołd powstańcom z Powstania Styczniowego przy pomniku w lesie w Ewelinowie . Dzisiejszy pomnik na zbiorowej mogile w żołnierzy poległych w
bitwie z Rosjanami w dniu 26 lutego 1863 roku w ewelinowskim lesie odsłonięto w 2002 roku. Jak podają niektóre źródła
podczas powstania w lasach w okolicach Ewelinowa zginęło
43 powstańców.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą . Następnie odczytano apel poległych , oddano salwę honorową a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Na uroczystości spotkali się mieszkańcy gminy, środowiska
kombatanckie ,młodzież. Swoją obecnością zaszczycili nas
Starosta Kielecki – pan Michał Godowski wraz z członkiem
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego panem Piotrem
Żołądkiem oraz pan Tomasz Zbróg - radny Sejmiku.

4.09.2016 roku – odbyła się uroczysta msza święta na Kościółku w intencji ofiar II wojny światowej. Tego dnia dopisała piękna wrześniowa pogoda i o godzinie 1200 wyruszyła
procesja z relikwiami Krzyża Świętego na pobliskie wzniesienie z trzema krzyżami i tablicą pamiątkową , gdzie mszę
św. odprawił ks. Dziekan Ireneusz Jakusik – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego . Tu modlono się i oddano cześć za poległych i pomordowanych w okresie II wojny
światowej.
Podczas nabożeństwa na wzniesieniu , które według zapisów historycznych było pierwszym miejscem kultu religijnego ,zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne w związku
z 1050 rocznicą Chrztu Polski.
Po mszy świętej odczytano Apel Poległych i Przesłanie
Pokoju a dziewczynki w białych , komunijnych sukienkach
wypuściły w niebo gołębie.
W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy Łopuszna , przedstawiciele władz samorządowych , dzieci i młodzież
szkolna ,kombatanci. Wśród zaproszonych gości był Tomasz
Zbróg – radny Sejmiku oraz radni powiatowi pan Krzysztof
Soboń i Krzysztof Smolarczyk a także przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach.
02.10.2016 roku o godzinie 14.30 w lesie w Sarbicach przy
mogile ofiar II wojny światowej odbyła się uroczysta msza św.
celebrowana przez proboszcza Parafii pw. NMP Matki Kościoła z Sarbic , księdza Jacka Celucha. Uroczystości odbywają

się co roku w pierwszą niedzielę października , aby uczcić pamięć siedmiorga mieszkańców wsi zamordowanych w pacyfikacji wsi Sarbice przez niemieckiego okupanta. Niemcy spacyfikowali wsie Sarbice, Gruszkę, Mularzów , Jóżwików
w odwecie za poniesione straty w największej partyzanckiej
bitwie pod Gruszką , która miała miejsce 29/30 października
1944 roku.
Na wstępie powitania gości oraz odczytania krótkiego rysu
historycznego dokonała pani Zuzanna Woś Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.
Ksiądz proboszcz w swojej homilii mówił o pielęgnowaniu
i rozwijaniu idei patriotyzmu. Miłość do ojczyzny jest ogromną wartością – nie jest przeżytkiem , a młodzi ludzie powinni
ją czerpać z wzoru rodziców ,dziadków , wynosić z domu rodzinnego, szkoły. Przekazywanie pamięci o miejscach takich
jak mogiła w Sarbicach trzeba utrwalać poprzez pamięć i religijno-patriotyczne uroczystości. Po mszy św. uroczysty Apel
Poległych odczytał pan Marcin Kramarczuk, następnie odczytany został Apel Pokoju i wypuszczone gołębie.
Całość uroczystości uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzeszowa i Filii w Sarbicach. W uroczystości
uczestniczyli mieszkańcy okolicznych wsi , władze samorządowe , kombatanci , poczty sztandarowe , dzieci i młodzież.
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Pogoda wspaniała – wycieczka udana!
30.08.2016 r. Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie zorganizował dla dzieci wycieczkę do Sandomierza. Grupa 30 osób pod okiem przewodnika zwiedziła
najciekawsze i urokliwe miejsca pięknego Sandomierza.
W planie wycieczki było zwiedzanie:
• Starego Miasta,
• Bazyliki Katedralnej,
• zbrojowni rycerskiej,
• Bramy Opatowskiej,
• Podziemnej Trasy Turystycznej,
Ponadto oglądaliśmy: Dom Długosza, Rynek, Zamek, kamienice, Collegium Gostomianum.
Na koniec wycieczki odbył się półgodzinny rejs statkiem
po Wiśle, a po nim udaliśmy się na ciepły posiłek do słynnej
restauracji „Pod Ciżemką”, w której serwowane są dania według przepisów Natalii Borowik - gosposi Ojca Mateusza.
Wszyscy uczestnicy choć trochę zmęczeni, byli bardzo zadowoleni z tej wyprawy.
J. Marszalik

Zajęcia
FITNESS - AEROBIK
Od 03 października zapraszamy na zajęcia FITNESS - AEROBIK w Gminnym Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym. W każdy poniedziałek i czwartek, rozpoczęcie zajęć o godz. 18.00.
Oferujemy zajęcia łączące klasyczne elementy aerobiku
oraz ćwiczenia na stepie, przedzielone ćwiczeniami wzmacniającymi poszczególne partie mięśniowe.
Trening dla wszystkich.
Kontakt 508 - 106 - 435
1 godzina tylko 5 zł

Wakacje w bibliotece
Wakacje to czas oderwania się od codziennych obowiązków, szczególnie dla dzieci. Z myślą o nich, jak co roku, rozpoczęły się spotkania z cyklu „Wakacje w bibliotece”. Zajęcia
odbywały się dwa razy w tygodniu. Na dzieci czekało bardzo
wiele atrakcji:
- gry zespołowe,
- zabawy w grupach i w parach, które sprzyjały integracji i wytworzeniu dobrej atmosfery,
- zabawy rozwijające sprawności intelektualno- ruchowe.
30
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Zajęcia miały również charakter edukacyjny, ponieważ odbywały się „spotkania z książką”, głośne czytanie, zagadki i pytania dotyczące omawiane tekstu.
Nasze spotkania zakończyliśmy ogniskiem na Ośrodku
Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie, gdzie również na
dzieci czekało bardzo wiele niespodzianek.
Mamy nadzieję, że nasi milusińscy wypoczęli, zaprzyjaźnili
się z biblioteką i będą zachęcać kolegów do korzystania z naszej oferty.
Mateusz Komisarczyk
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Lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Okres letni to nie tylko wakacje, ale równie������������
ż�����������
czas wypoczynku doros������������������������������������������������
ł�����������������������������������������������
ych. Wi����������������������������������������
ę���������������������������������������
kszo�����������������������������������
ść���������������������������������
z nas planuje na ten czas terminy urlopów wypoczynkowych. Z myślą o dorosłych GOK zorganizował dwie wycieczki kulturowe do Lwowa.
Pierwszy wyjazd mia��������������������������������������
ł�������������������������������������
miejsce w dniach 12-15 sierpnia, natomiast 22 wrze�������������������������������������������
ś������������������������������������������
nia wyjecha�������������������������������
ł������������������������������
a z ��������������������������
Ł�������������������������
opuszna druga grupa. Program wycieczki to głównie zwiedzanie zabytkowej części
Lwowa. Byliśmy między innymi w wielu świątyniach. Wszystkich oczarowała pieśń w wykonaniu księ�����������������
dza diakona w Katedrze Ormiańskiej. W terminie wrze�������������������
ś������������������
niowym grupa sp��
ędziła piękny wieczór w Teatrze Opery i Baletu, podziwiając
operę Giacomo Pucciniego-Madame Butterfly.
Obowiązkowym punktem programu każdej wycieczki jest
zwiedzanie Cmentarza ����������������������������
Ł���������������������������
yczakowskiego i Orl��������
ą�������
t Lwowskich. Trudne do opisania są uczucia, kiedy podchodzimy do
pomnik���������������������������������������������������
ó��������������������������������������������������
w , kt��������������������������������������������
ó�������������������������������������������
re m���������������������������������������
ó��������������������������������������
wi������������������������������������
ą�����������������������������������
nam o miejscu spoczynku ludzi znanych nam z historii, literatury. Jakże zrozumieć dziwną ciszę
panuj�����������������������������������������������������
ą����������������������������������������������������
c���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
na cmentarzu Orl���������������������������������
ą��������������������������������
t Lwowskich, gdzie spoczywa blisko 3000 osób, g�����������������������������������������
łó���������������������������������������
wnie dzieci i m�����������������������
ł����������������������
odzie�����������������
ż����������������
y- Obro���������
ń��������
c�������
ó������
w Lwowa. Z pewnością warto odwiedzać to piękne, bliskie Polakom
miasto.
Okres letni to najpi������������������������������������
ę�����������������������������������
kniejsza pora dla dzieci i m�������
ł������
odzieży. W programie letniego wypoczynku dla nich znalazły się
r�����������������������������������������������������������
ó����������������������������������������������������������
wnie������������������������������������������������������
ż�����������������������������������������������������
dwie wycieczki. Pierwsza z nich odby����������������
ł���������������
a się 27 czerwca 2016 r. Dzieci i młodzież z Wielopokoleniowego Zespoł�����������������������������������������������������
u Pie������������������������������������������������
ś�����������������������������������������������
ni i Ta����������������������������������������
ń���������������������������������������
ca „�����������������������������������
Ł����������������������������������
opuszno” oraz M�������������������
ł������������������
odzie�������������
ż������������
owego Zespołu Tanecznego „Gnieździska” miały okazję pojechać do
Parku Rozrywki w Zatorze. Uczestnicy wycieczki zwiedzili
Park Mitologii Rozrywki na Wodzie, Park Ruchomych Dinozaurów, Park Owadów, Park Bajek i Wodnych Stworzeń.
W programie wycieczki było również kino 5D, a tak���������
ż��������
e wsp���
ó��
lny obiad. Wyjazd dostarczył wielu pozytywnych emocji i był
jednocześnie nagrodą za systematyczny udział w cyklicznych
spotkaniach artystycznych w GOK.
Z kolei 26 sierpnia odbyła się jednodniowa wycieczka do
wesołego miasteczka w Chorzowie. Uczestnikami wyjazdu
by�������������������������������������������������������
ł������������������������������������������������������
y dzieci w r������������������������������������������
óż����������������������������������������
nym wieku z terenu gminy Ł��������������
���������������
opuszno. Bogata oferta parku rozrywki dostarczy������������������������
ł�����������������������
a naszym pociechom niezapomnianych doznań. Wszyscy mimo zmęczenia wróciliśmy
cali i zdrowi, z uśmiechem na twarzy, z drobnymi pamiątkami.

Ciekaw������������������������������������������������
ą�����������������������������������������������
form������������������������������������������
ą�����������������������������������������
wypoczynku, po��������������������������
łą������������������������
czonego z zaj�����������
ę����������
ciami edukacyjno-rekreacyjnymi, był dwudniowy biwak, zorganizowany w dniach 18-19 lipca na terenie O���������������������
ś��������������������
rodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie. Uczestniczyły w nim głównie
młodsi członkowie Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Łopuszańskiej. Biwak rozpocz�������������
ął�����������
si��������
ę�������
wspólnym wykonaniem kolorowych latawc����������������������
ó���������������������
w. Mimo niesprzyjaj��
ących warunk���������������������������������������������
ó��������������������������������������������
w atmosferycznych tzn. braku w��������������
ł�������������
a������������
ś�����������
ciwego wiatru, dzieciaki nie poddały się i z uporem starały się wypuścić
latawce w gór���������������������������������������������
ę��������������������������������������������
. Pr����������������������������������������
ó���������������������������������������
bom tym towarzyszy���������������������
ł��������������������
o wiele emocji i radości ze wspólnej zabawy. Wspaniałą rozrywką zarówno dla
chłopców, jak też dziewczynek okazał się mecz piłki nożnej.
Po wieczornym aerobiku przyszed�������������������������
ł������������������������
czas na wsp������������
ó�����������
lne pieczenie kiełbasek. Pomimo zmęczenia nie obyło się bez nocnych
harców.
Podczas wakacji w każdy poniedziałek i wtorek odbywały
się próby Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca (poniedzia�������������������������������������������������������
ł������������������������������������������������������
ki-taneczne, wtorki-wokalne), w poniedzia�������������
ł������������
ki i czwartki w sierpniu dzieci mogły kontynuować naukę gry na gitarze klasycznej i keyboardzie. W każdą środę odbywały się
zajęcia wokalne.
Mimo okresu urlopowego w GOK trwa�������������������
ł������������������
y intensywne przygotowania do dw�����������������������������������������
ó����������������������������������������
ch najwi��������������������������������
ę�������������������������������
kszych imprez plenerowych: Impresji Łopuszańskich i dożynek gminnych. Czyniono również
przygotowania do XXXVI Mi���������������������������
ę��������������������������
dzynarodowego Pleneru Plastycznego i towarzyszących mu warsztatów malarskich dla
dzieci i młodzieży szkolnej.

Jesienne zajęcia w GOK

PONIEDZIAŁKI:
- godz.14.00-18.00- odpłatne zajęcia muzyczne - nauka gry na
keyboardzie i gitarze klasycznej, prowadzący Piotr Pawelczyk,
- godz.17.00-18.00- AEROBIK Świetlica Wiejska w Snochowicach, prowadząca Małgorzata Soboń,
WTORKI:
- godz.15.00-16.00 – zajęcia wokalne, prowadząca Agnieszka
Jeleń,
ŚRODY:
- godz.14.30-15.30 – próba ZPiT Ziemi Łopuszańskiej, prowadząca Agnieszka Jeleń,
- godz.14.30-15.30 – zajęcia taneczne, prowadząca Małgorzata Soboń,

CZWARTKI:
- godz.14.00-14.45- lekcje języka angielskiego, prowadząca
Anna Adamiec,
- godz.14.00-18.00- odpłatne zajęcia muzyczne - nauka gry na
keyboardzie i gitarze klasycznej, prowadzący Piotr Pawelczyk,
- godz.15.00-18.00- Klub Plastyczny dla dorosłych, prowadząca Barbara Pawelczyk,
- godz.17.00-18.00- AEROBIK Świetlica Wiejska w Snochowicach, prowadząca Małgorzata Soboń,
- godz.17.00-18.00- zajęcia wokalne Świetlica Wiejska w Snochowicach, prowadząca Agnieszka Jeleń,
Ponadto: Florystyka nagrobna 25 i 27 października,
godz.15.00-17.00
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
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Wakacje w Świetlicach Wiejskich
Obecnie na terenie Gminy Łopuszno działa pięć Świetlic
Wiejskich. Opiekunowie zadbali o dobrą zabawę dla dzieci
podczas wakacji.
W Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach stale odbywały się
zajęcia manualne i plastyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia
z języka angielskiego, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, próby Młodzieżowego Zespołu Tanecznego Gnieździska oraz próby Zespołu Pieśni i Tańca Gnieździska.
Czynna była również pracownia komputerowa.
Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach odbywały się również inne formy zajęć i aktywności
dla dzieci, udokumentowane zdjęciami na profilu Gminnego
Ośrodka Kultury w Łopusznie na facebook.com.

22 lipca 2016 roku odbyły się warsztaty plastyczne i manualne. Dzieci mogły namalować wszystko to, co podoba im się
latem i co związane jest z naturą, ponadto uczyły się, jak zrobić lampiony, wykorzystując słoiki i farbę.
27 lipca 2016 roku opiekun Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach zorganizował dla dzieci i dorosłych warsztaty tworzenia lampionów połączone z grillem. Po grillu dziewczynki
spędziły noc w świetlicy na czytaniu bajek i baśni. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwało trzech opiekunów, a rano wszyscy razem zrobili śniadanie.
5 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach odbyły
się „Warsztaty Decoupage”. Zorganizowane były dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Warsztaty polegały na nauce zdobienia
doniczek, butelek, szklanek, słoików i talerzy za pomocą farby
i serwetek dekoracyjnych.
26 sierpnia 2016 roku opiekunowie Świetlic Wiejskich
w Gnieździskach i Snochowicach zorganizowali integracyjne ognisko na zakończenie wakacji. Celem była integracja dzieci, wspólna zabawa, odbywały się również konkursy
w skokach na skakance, zabawy z piłką, gra w badmintona.
29 sierpnia 2016 roku na terenie Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach odbył się grill na zakończenie wakacji dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Po grillu opiekun świetlicy zorganizował
dla dziewczynek „zieloną noc”, polegającą na wspólnych zabawach. Nad dziewczynkami czuwało dwóch opiekunów. Zie-
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lona noc zakończyła się dnia następnego wspólnie przygotowanym śniadaniem.
W Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach na powitanie wakacji odbyły się zajęcia kulinarne pieczenie gofrów. Dzieci pomagały w przygotowaniu ciasta, a później każde dziecko mogło w ciekawy sposób udekorować swoje gofry. Następnie
wszyscy razem zajadaliśmy słodkie wypieki. Były pyszne.

Wakacje w Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu powitane zostały ogniskiem rozpalonym na placu przy świetlicy, w którym udział wzięły dzieci oraz rodzice. Odwiedzający świetlicę korzystali z sali komputerowej, która cieszyła się
największym powodzeniem, grali w bilard oraz tenis stołowy.
Swoich sił próbowali również w piłkę nożną. Młodsze dzieci uczyły się robienia kwiatów z bibuły. Innym razem kolorowych kanapek czy sałatek owocowych. Starsze dziewczynki
pomagały zwijać wiklinę papierową. Kilka razy odwiedziły nas
panie, pomagając w segregowaniu zboża do wieńca dożynkowego.
Podczas wakacji w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie organizowane były maratony filmowe dla dzieci i młodzieży, młodzież korzystała także z siłowni zewnętrznej jak i wewnętrznej, były rozgrywane mecze piłki siatkowej, a także
prowadzono zajęcia na świeżym powietrzu.
24 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach uroczyście powitaliśmy wakacje. Były pieczone kiełbaski z grilla, słodki poczęstunek, a następnie zabawy na placu zabaw.
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12 lipca odbył się w świetlicy w Rudnikach turniej tenisa stołowego. Nie było przegranych ,wszyscy otrzymali drobne słodkie upominki. W dniach 26-28 lipca zostały zorganizowane
warsztaty manualne dla dzieci w wieku 5-11 lat. Pierwszego dnia dzieci rysowały. Dwa kolejne dni to robienie ozdób
i zwierzątek z masy solnej. Od 3 do 5 sierpnia odbywały się
warsztaty zdobienia metodą decoupage szklanek i butelek.
12 sierpnia o godz. 16.00 opiekun Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach zorganizował krótki rajd rowerowy śladami historii do
miejscowości Naramów. Tam, przy pomniku upamiętniającym
pacyfikację tej wsi w czasie drugiej wojny światowej, oddano
hołd pomordowanym.

31 sierpnia nadszedł czas, aby pożegnać wakacje . Opiekun
Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach zorganizował ognisko. Nikt się
nie nudził i chyba nikt w tym czasie nie myślał, że następnego dnia trzeba znowu wracać do szkoły. Dodatkowo w okresie
wakacji w świetlicy w Rudnikach odbywały się spotkania pań z
Kółka Żywego Różańca na wspólnej modlitwie, a także zebrania wiejskie z udziałem mieszkańców sołectwa. Młodzież nieodpłatnie korzystała w weekendy z placu zabaw w godzinach
wieczornych w celu wspólnych spotkań przy ognisku. Dzieci
i młodzież aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu placu zabaw, a także pomagali sadzić kwiaty koło budynku świetlicy .

„Wakacje nie z tej ziemi”- wycieczki, basen, piesze rajdy i inne atrakcje
w Gminnym Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w Łopusznie
W ramach tegorocznych zajęć w okresie wakacji 2016 Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zorganizował cykl wycieczek, podczas których zaplanowano odwiedzenie wielu ciekawych miejsc w naszym województwie.
Zajęcia odbywały się w okresie od 04.07 do 21.07.2016 roku
i wzięło w nich udział 90 dzieci z Gminy Łopuszno podzielonych na trzy grupy.
Wytrwali mali turyści po trudzie wspinaczki zdobyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich- Łysicę, odwiedzili Zespół
Pałacowy w Kurozwękach, gdzie dużą atrakcją był przejazd
wozem westernowym do stada bizonów oraz przejście przez
labirynt bukowy. Planowany wyjazd na basen pomiędzy wycieczkami stanowił relaks po pieszym rajdzie i regenerację sił
na dalsze wędrówki.
Były także wspólne biesiady przy ognisku oraz biwak
z nocowaniem, co wywołało ogromne zadowolenie i radość
wśród uczestników, gdyż mogli „buszować” do późnych godzin nocnych.
Celem, jaki nam przyświecał, planując zajęcia wakacyjne,
było zorganizowanie atrakcyjnego i efektywnego wypoczynku dla wszystkich tych, którzy wakacje spędzają w domu.
Postawiliśmy na taki charakter zajęć, albowiem uważamy,
że zajęcia turystyczne oprócz aktywności fizycznej stawiają
sobie za cel przekazanie w ciekawej formie wiedzy przyrodniczej i nie tylko. Odgrywają ogromną rolę wychowawczą, ponieważ kształtują pozytywne cechy charakteru, wpływają na
postawy, poglądy, przekonania oraz uznawane wartości, zasady współżycia i współdziałania w grupie koleżeńskiej.
Ponadto są doskonałymi formami wypoczynku, wyrabiają
nawyk racjonalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, dostarczają wielu wrażeń, radości, satysfakcji, podnoszą
sprawność fizyczną, uczą wytrwałości, współzawodnictwa,
integrują grupę.

Dodatkowo 22.08.2016 Powiatowa Straż Pożarna z Kielc na
terenie GOSW Łopuszno przygotowała dla dzieci pokaz, pogadankę na temat bezpieczeństwa nad wodą, jak się zachować w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Wzięło w nim
udział 28 dzieci z Gminy Łopuszno i 40 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Fanisławicach.
J. Marszalik
S. Stelmaszczyk

Jak Szwendaczków nie zjadły rekiny
Na pierwszej szwendaczkowej wycieczce w tym roku szkolnym odwiedziliśmy nową atrakcję turystyczną w naszej
okolicy - Kompleks Turystyczny Świętokrzyska Polana
w Zagnańsku. 48 Szwendaczków podzielonych na dwie gru-

py zwiedzało oceanarium „Oceanika” i Park Miniatur Świętokrzyskich. Największe obawy mieliśmy przed wizytą u rekinów. Wszak wiadomo, że te bardzo lubią przegryźć na obiad
coś konkretnego i na pewno nie są weganami. Okazało się
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jednak, że rekiny przed naszą wizytą zostały suto nakarmione
i na nasz widok nawet się nie oblizały.
W Parku Miniatur zaopatrzeni w elektroniczne przewodniki, ze słuchawkami na uszach zwiedziliśmy zminiaturyzowane kopie świętokrzyskich zabytków. Czuliśmy się jak Guliwer
w Krainie Liliputów.
Kilkadziesiąt minut później to my czuliśmy się jak liliputy
pod największym polskim dębem Bartkiem. Na zakończenie
wycieczki szukaliśmy jagularów, hefajlumpów i nietoperów w
długim i ciemnym kanale doprowadzającym w XIX w. wodę
do huty w Samsonowie. Na wycieczce nie mogło zabraknąć
także szwendaczkowych zabaw terenowych. Oprócz nauczycieli opiekę nad najmłodszymi sprawowały także uczennice
gimnazjum Wiktoria Mędrecka i Karolina Karlińska, które przygotowały i przeprowadziły zabawy dla najmłodszych.
Szwendaczek

Podniebne wędrówki Szwendaczków
Celem drugiej w tym roku szkolnym szwendaczkowej wycieczki był Kielecki Park Linowy. Po dotarciu do celu wszyscy
zaopatrzeni zostali w pasy zabezpieczające i kaski. Potem instruktorzy parku przeprowadzili naziemne szkolenie zakończone sprawdzianem praktycznym i … zaczęło się.
Po wspięciu się na wysokość 5-7m wszystkie Szwendaczki zaczęły swoją podniebną wędrówkę. Przejście na tak dużej wysokości po cienkiej linie rozpiętej między koronami wysokich sosen, zjazdy na tyrolce, wspinaczki po przeszkodach,
których na trasie było tak wiele, że nie można ich spamiętać,
dostarczyły wiele emocji. Nogi drżały ze strachu, ręce omdlewały od kurczowego trzymania się lin, lęk wysokości powodował wstrzymywanie oddechu. Ale było, jak to określiła jedna
z dziewczyn, „superowo”.
Po krótkim odpoczynku spacerkiem przeszliśmy do rezerwatu Kadzielnia. Tu dowiedzieliśmy się, jak i kiedy powstawały
skały Kadzielni, co to są zjawiska krasowe i jak z wapieni otrzy-

muje się wapno. Nie zabrakło też naszych szwendaczkowych
zabaw.
Szwendaczek

Przyjmujemy od was sztandar…

Zespół Szkół im. Jana Pawła II to największa szkoła w naszej
gminie. W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum w Łopusznie oraz dwie
filie w Grabownicy i Lasocinie. Brać uczniowska liczy 700 osób.
Wśród nich jest niewielka, ale szczególna grupa uczniów
gimnazjum reprezentująca całą szkołę. Ich znakiem rozpoznawczym jest szafirowa toga z białym kołnierzem, biret
oraz przecinająca pierś biało-czerwona szarfa. To członkowie Pocztu Sztandarowego. Przez prawie 10 lat, odkąd nasza szkoła nosi imię Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II,
przez szeregi tej grupy przewinęło się wielu wspaniałych młodych ludzi. Dziś trzon stanowią sztandarowi: Jakub Dudek,
Karol Gutyter, Jakub Ogonowski i Kacper Sornat. Asystują im: Wiktoria Bernat, Urszula Stachura, Katarzyna Jarząbek, Anna Zimna, Roksana Dzwonek, Justyna Kowalczyk,
Zuzanna Gawęcka, Anna Ciszek, Karolina Karlińska i Wiktoria Mędrecka.
Opiekun Pocztu Sztandarowego
Wioleta Stachura
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Wyniki egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalistów na terenie Gminy Łopuszno
Tegoroczny sprawdzian dla uczniów klas VI szkoły podstawowej odbył się po raz ostatni. Sprawdzian składał się
z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej. Część pierwsza zawierała zadania z języka polskiego
i matematyki. Część druga zawierała zadania z języka obcego
nowożytnego. Wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują,
że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych) oraz identyfikowania
wypowiedzi jako tekstu informacyjnego. Z matematyki wykazali się umiejętnością wykonywania obliczeń praktycznych,
a w szczególności obliczeń zegarowych. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość
środków językowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie uczniowie ze szkoły w Dobrzeszowie, którzy
uzyskali najwyższe wyniki z egzaminów z języka polskiego i matematyki na terenie naszej gminy. Gratulujemy
uczniom i nauczycielom.
Wyniki szkół podstawowych z Gminy Łopuszno
Szkoła

j. polski

liczba
matema- razem
j. angielski zdajątyka
(część I)
cych

Gnieździska

66,90%

50,60%

58,80% 64,90%

18

Łopuszno

68%

39,90%

54%

63,30%

56

Dobrzeszów

72,50%

52,50%

62,50% 56,30%

12

Wyniki testu gimnazjalnego 2016 okazały się być zróżnicowane względem lokalizacji szkoły. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 pokazują, że gimnazjaliści, z małymi wyjątkami, bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.
Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku, a z biologii umiejętnością interpretacji i wyjaśniania zależności między
organizmami. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie ze szkoły w Gnieździskach, który uzyskując wynik 73
% z języka polskiego, osiągnęli wyższy wynik niż średnia z
całej Polski. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.

Wyniki szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Łopuszno
Gimnazjum Gnieździska
procent
j. polski
historia i wos
matematyka
przyrodnicze
j. angielski p. p.
j. angielski p. r.
j. niemiecki p. p.
j. niemiecki p. r.

73%
62%
56%
58%
57%
31%
91%

liczba zdających
18
18
18
18
14
14
4

Gimnazjum Łopuszno
procent
65%
54%
45%
47%
59%
38%
48%
80%

liczba zdających
91
91
91
91
83
83
8
1

powiat kielecki

województwo
świętokrzyskie

Polska

procent

procent

procent

69%
55%
49%
52%
59%
37%
73%
78%

69%
56%
48%
52%
63%
43%
58%
51%

69%
56%
51%
51%
64%
45%
57%
44%

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP w Łopusznie zorganizowaliśmy „Czytanie na dywanie”. W każdej
grupie panie czytały na głos utwory z repertuaru dziecięcej
literatury, były to m.in. „Czerwony Kapturek”, „Kot w butach”,
„Przygody Franklina”, wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy. Nasze
przedszkolaki w skupieniu i z uwagą słuchały utworów, dając
się ponieść dziecięcej wyobraźni.
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,, Istoto ludzka! Ucz się tańca, bo inaczej cóż poczną z Tobą aniołowie w niebie”
św. Augustyn

„Zakochałam się w tańcu…”

„Taniec to wolność” - hasło, które dla wielu osób stało się
mottem przewodnim życia. Daje im swobodę i radość z tego,
co robią. Piękno tańca jest ciężko oddać słowami. Uchodzi on
za uniwersalny język, którym posługują się wszyscy. Nie każdy
jednak ma ochotę wyrażać siebie w takiej formie; nie każdy…,
ale Zuzia Łukasik – tak.
Jest uczennicą klasy I C Gimnazjum w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie oraz zawodniczką Świętokrzyskiego Klubu Tańca Sportowego „Jump” (od 2011 r.), pasjonatką
Od 2013 roku trenuje w grupie zaawansowanej – dwa
razy w tygodniu po półtorej godziny. W okresie ferii i wakacji uczestniczy w tematycznych warsztatach i obozach, „szlifując” swoje umiejętności.
Od 2014 r. wraz z grupą „Jump” startuje w zawodach tanecznych, w których, zarówno klub tańca i Zuzia – solo, zdobywają medale:
• Mistrzostwo Polski Przemyśl - maj 2014,
• Wicemistrzostwo Europy – brązowy medal – Graz (Austria) październik 2014,
• Mistrzostwo Polski Jędrzejów – maj 2015,
• Mistrzostwo Świata – Turyn (Włochy) – listopad 2015,
• Mistrzostwo Polski- Przemyśl – kwiecień 2016,
• I miejsce solo disco klasa D – Twardogóra – kwiecień 2014,
• II miejsce solo disco klasa D – Zagnańsk – kwiecień 2015,
• I miejsce solo salsa klasa D- Twardogóra – marzec 2016.
15 lutego 2016 r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach
odbyło się podsumowanie dokonań sportowców w roku
2015, zorganizowane przez Urząd Miasta Kielce. Uhonorowani zostali najlepsi zawodnicy, trenerzy i kieleckie kluby sportowe. Łącznie prawie 300 osób otrzymało dyplomy od Prezydenta Miasta Kielce. Wśród wyróżnionych drużyn byli:
mistrz Polski VIVA Tauron Kielce, Rushh Kielce, Stella Kielce,
Korona Kielce oraz Świętokrzyski Klub Tańca Jump Kielce.
Uczennica ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie i zawodniczka „
Jump” - Zuzia Łukasik odebrała dyplom z rąk Prezydenta

Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego za zdobyte Mistrzostwo
Polski i Mistrzostwo Świata w Turynie (Włochy) w listopadzie
2015r. w tańcu Caribbean Show.
Ta niezwykła pasjonatka bierze udział w wielu występach
solo, w duetach, w formacji na pokazach klubowych, w zawodach tanecznych, w akcjach charytatywnych i pokazach sportowych w woj. świętokrzyskim,. np. na otwarciu Letniej Polonijnej Olimpiady w Kielcach (lipiec 2013), na otwarciu Europeady (Europejskiego Festiwalu Miłośników Kultury Ludowej) –
Kielce 2014, na otwarciu Mistrzostw Europy w tańcu HIP-HOP
w Kielcach (wrzesień 2015).
I dalej … zabawa, przyjemność i praca, i trening, i przygotowania do kolejnych zawodów, jakimi są Mistrzostwa Polski
w Tańcu IDO.
Wicedyrektor Gimnazjum w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Łopusznie Bogumiła Kamińska
Nauczyciel języka polskiego - Katarzyna Włodarczyk

Dzień Przedszkolaka w Zespole Szkół w Łopusznie
23 września wszystkie dzieci dotarły do przedszkola z pięknym uśmiechem i dobrym humorem. Zabawom nie było końca. Dzieci tańczyły, śpiewały ulubione piosenki, brały udział
w różnych konkursach i zabawach integracyjnych.
Przedszkolaki przypomniały sobie również o swoich prawach - tak ważnych w życiu każdego człowieka - a także
o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego zachowania się.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, a ponadto zintegrował dzieci ze wszystkich
grup przedszkolnych. Z pewnością ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych przedszkolaków.
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U Matki Bożej Wychowawczyni
W sobotę, 8 października dyrekcja, nauczyciele czynni oraz
emeryci i pracownicy obsługi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie udali się na pielgrzymkę autokarową do
Czarnej, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni. Pomysłodawczynią wyjazdu była, pochodząca
z tych okolic, pani Wanda Nowak. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawowali: ksiądz Dariusz Węgrzyn oraz siostra
Barbara Okła.
Po przyjeździe miejscowy proboszcz oprowadził grupę po
kościele i zapoznał z historią Sanktuarium. Następnie wystawiono Najświętszy Sakrament i ksiądz Dariusz poprowadził
nabożeństwo różańcowe. Po nim w Domu Pielgrzyma czekał słodki poczęstunek.
Uroczystą mszę św., podczas której nastąpiło zawierzenie
nauczycieli i pracowników szkoły Matce Bożej, odprawił
ksiądz Dariusz. Niezwykłą oprawą muzyczną liturgii przygotował pan Wiktor Kowalski, wykonując podczas mszy
świętej pieśni, w tym „Ave Maria”.
Po przeżyciach duchowych i artystycznych, żarliwej modlitwie oraz wielu refleksjach spowodowanych rozważaniami różańcowymi i homilią księdza Darka pan dyrektor Krzysz-

tof Kumański zaprosił pielgrzymów na obiad. Jak przystało na
pielgrzymkę zwracał się do uczestników „siostro” i „bracie”.
Nauczyciele zrewanżowali się mu tytułem „ojca dyrektora”.
Już planujemy z księdzem Darkiem kolejną pielgrzymkę.
Tym razem może Licheń?
a.p.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie przystąpił do projektu „Junior Sport”
28.09.2016r. w Publicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbyło
się spotkanie z Trenerami Programu „Junior Sport”. Spotkanie prowadzili: Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu UM,
Leszek Wnętrzak - Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej oraz Jerzy Kula - Prezes Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe. Omówiono bieżące zadania związane z realizacją projektu oraz propozycje przyszłych projektów mających na celu
rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Ideą
projektu „Junior Sport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych.
Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.
Na ręce trenerów zostały przekazane koszulki i plecaczki do wykorzystania przez uczniów w szkołach. Projekt „Junior Sport”
opiera się o zasadę równego finansowania przez środki jed-

nostki samorządu terytorialnego w Łopusznie oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dariusz Supernat

Uczniowie z Łopuszna znów najlepsi !
Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie po
raz kolejny udowodnili, że są najlepszymi średniodystansowymi biegaczami w województwie świętokrzyskim. Podczas
ostatniego startu w XIX Wojewódzkich Masowych Biegach
Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława Stawiarza, który odbył się 16 września 2016 r. w Tokarni, zawodnicy z Łopuszna okazali się bezkonkurencyjni. W punktacji drużynowej uczniowie zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum zajęli I miejsce. Wysokie miejsca punktowane dla szkoły
podstawowej zdobyli: Magdalena Biały, Julia Telicka, Patrycja Ogonowska, Marcin Nyga i Piotr Czupryński, natomiast
dla gimnazjum: Katarzyna Toporek, Paulina Łukasik, Klaudia Nowak, Dawid Chudzik, Mateusz Wosiński i Jakub Ogo-
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nowski. Szkoły zostały nagrodzone pucharami, natomiast
uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Uczniowie, którzy zajęli najwyższe lokaty reprezentowali województwo świętokrzyskie w Centralnym Finale XXI
Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych Zrzeszenia LZS, które odbyły się 1 października 2016 r. w Wolborzu. Spektakularny sukces odniosła uczennica naszej szkoły Julia Telicka, która na dystansie 800 m zajęła II miejsce.
Bardzo dobrze spisali się również dwaj bracia Czupryńscy –
w biegu na dystansie 1500 m Piotr uzyskał czwarty wynik,
a Paweł siódmy.
Serdecznie gratulujemy!!!

Dziewczęta z Łopuszna znów złote!
11 października 2016r. w Nowinach odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych, na których rywalizowali zawodnicy z całego województwa świętokrzyskiego.
Uczennice z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
reprezentowały naszą szkołę w biegu 10 x 800m w kategorii
szkół podstawowych. Nasze zawodniczki już na drugiej zmianie objęły prowadzenie, którego nie dały sobie odebrać aż do
mety. Dziewczęta ukończyły bieg z dużą przewagą nad pozostałymi sztafetami, uzyskując tytuł Mistrzyń Województwa
Świętokrzyskiego.
A oto skład złotej sztafety: Patrycja Ogonowska, Alicja
Palacz, Aleksandra Kasprzyk, Faustyna Chruściak, Kamila
Perz, Aleksandra Kozubowska, Karolina Konieczna, Julia
Jachimczyk, Sylwia Ślęzak, Julia Telicka.
Za zajęcie I miejsca nasza sztafeta została nagrodzona pucharem, dyplomem i medalami.
Wioletta Supernat

Obozy sportowe w Gminnym Ośrodku Sportowym
Od 03 do 23 lipca 2016 roku tereny sportowo-rekreacyjne Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego zostały udostępnione dla młodych piłkarzy z Akademii Piłkarskiej Korona, którzy przebywali na letnim obozie piłkar-
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skim. Młodzi zawodnicy w wieku od 6 do 12 lat zrzeszeni są
w Świętokrzyskiej Akademii Sportu. Obóz został podzielony
na 3 jednotygodniowe turnusy. GOSW zapewniał wyżywienie i noclegi.
S. Stelmaszczyk

Witamy najmłodszych mieszkańców gminy

Wystawa prac dzieci uczestniczących w warsztatach malarskich
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