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Przed nami najpiękniejszy okres w roku,
niech więc czas Świąt Bożego Narodzenia
odrodzi w nas spokój, harmonię i radość.
W naszych domach niech zagości prawdziwie
rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości.
A Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia,
pogody ducha, spełnionych marzeń,
oraz satysfakcji i wielu sukcesów.
Wójt Gminy Łopuszno

Irena Marcisz

Przewodnicząca Rady Gminy

Zdzisława Zimna

gazeta bezpłatna
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Przegląd Kolęd i Pastorałek – „Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”

CHÓR PARAFIALNY „WIERNIANKI”
- ZWYCIĘZCA W KATEGORII ZESPOŁY I CHÓRY

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO PANI IRENA MARCISZ PODCZAS LEKCJI
Z UŻYCIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ W SZKOLE W LASOCINIE

W KATEGORII SOLIŚCI ZWYCIĘŻYŁA PANI MONIKA WALAS

SESJA RADY GMINY 27 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
27 października 2016 roku odbyła się XIX/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 Józefa Kozła. Również jednogłośnie przyjęli protokół
z poprzedniego posiedzenia sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności za okres między sesjami. Poinformowała, iż uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie naszej gminy. Brała udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy. Przeprowadzała konsultacje z kierownikami jednostek oraz z kierownikami referatów Urzędu
Gminy. Brała udział w pracach nad prowizorium budżetowym
na 2017 rok. Przygotowywała obrady sesji.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż gmina złożyła wniosek pod tak zwaną „Schetynówke” na remont drogi
w Snochowicach. Długość odcinka planowanego do remontu to 999m. Całkowity planowany koszt inwestycji to 450 tys.
zł, wkład gminy stanowiłby około 225 tys. zł. Następnie poinformowała, iż przygotowano dokumentację projektową
pod budowę dróg asfaltowych w miejscowościach Nowek
i Ruda Zajączkowska. Inwestycje zostaną przeprowadzone
jeszcze w tym roku. Drogi w Krężołku, Czałczynie, Jedlu, Antonielowie, Eustachowie planowane są do remontu w 2017 roku.
Dokumentacja projektowa jest już przygotowana.
Pani Wójt stwierdziła, iż okres pomiędzy sesjami był bardzo
pracowity. Ze względu na wyodrębnienie w budżecie funduszu sołeckiego, uczestniczyła w 27 spotkaniach sołeckich,
podczas których podsumowywano realizacje funduszu w
2016 roku i podejmowano decyzję o inwestycjach w 2017
roku. Mieszkańcy otrzymali zestawienie kosztów i prac przeprowadzanych w danym sołectwie. Ponadto podczas spotkań
mieszkańcy zgłaszali bieżące potrzeby. Pani Irena Marcisz
przekazała informację o tym, jakie zadania zostaną realizowane w poszczególnych sołectwach z funduszu sołeckiego w
roku 2017. Następnie poinformowała, iż odbyła okresową naradę Wójta z sołtysami. Na zaproszenie sołtysa i radnego narada odbyła się w świetlicy w Gnieździskach. Pani Wójt zwróciła uwagę, iż świetlica jest dobrze wyposażona, a mieszkańcy
dbają o jej wygląd. Głównym tematem narady była realizacja funduszy sołeckich. Sołtysi zostali zapoznani ze sprawami bieżącymi gminy. Po naradzie odbył się pierwszy turniej
sołtysów w tenisa stołowego. I miejsce zajął Michał Kowalski - sołtys sołectwa Gnieździska, II miejsce zajął Paweł Kolasa - sołtys sołectwa Ruda Zajączkowska, III miejsce zajął Jan Łukasik - sołtys sołectwa Eustachów.
Pani Irena Marcisz przypomniała, iż sukcesywnie prowadzone są prace mające na celu uregulowanie spraw geodezyjnych. Podpisywane są umowy zakupu działek pod drogi. Prac tych nie widać, są kosztowne, ale niezbędne, aby w
przyszłości można było prowadzić inwestycje. Nadmieniła, że

odbyła wizytę w Antonielowie, zdecydowano o przeznaczeniu funduszy na przepusty przy remontowanej drodze.
Pani Wójt przyjęła przedstawicieli z Ukrainy. Grupa
7 uczniów z Ukrainy będzie uczęszczała do szkoły w pałacu.
Mieszkać będą w internacie.
Uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym sołectwa Marianów. Spotkanie – 1 października 2016 r. – zorganizował sołtys, uczestniczyło w nim około 60 osób. Pani Wójt zapoznała
mieszkańców z planami inwestycyjnymi w gminie i wysłuchała propozycji mieszkańców.
Zorganizowane zostało także spotkanie 16 instytucji z gminy Łopuszno. Gmina weszła w ogólnopolską akcję „Pomagamy pszczołom”. W ramach tego programu jednostki będą
ukwiecać gminę. Zasadzone są już drzewka miododajne.
Wzorem dbania o wygląd, ukwiecanie i sadzenie roślin miododajnych jest Żłobek Gminny.
W ostatnim czasie na polecenie Pani Wójt zostały przeprowadzone kontrole Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej oraz Ośrodka Zdrowia. Zakład Komunalny wykonał inwestycję GPSZOK. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy mogą oddawać śmieci, które nie są odbierane przy zabieraniu śmieci spod posesji (np. meble, żarówki, sprzęt AGD). Pani
Wójt nadmieniła, iż podczas spotkań z mieszkańcami sołectw
wielokrotnie zgłaszano jej, że mieszkańcy są bardzo niezadowoleni z pracy Ośrodka Zdrowia. Zarzuty dotyczyły w większości pracy p. stomatolog oraz problemów z rejestracją telefoniczną. Poczynione już zostały kroki, aby usprawnić rejestrację przez zamontowanie drugiego telefonu. Przeprowadzone
zostały rozmowy z p. stomatolog na temat jej pracy i zarzutów
stawianych jej przez mieszkańców. Pani Wójt ma nadzieję, że
te zmiany będą owocowały poprawą obsługi chorych.
Pani Wójt poinformowała, iż Urząd Gminy w Łopusznie złożył szereg wniosków o komunalizację. Zmieniła się ustawa o komunalizacji. Do starostwa złożono wnioski na grunty w miejscowościach Barycz, Jasień, Czartoszowy, Józefina,
Rudniki, Piotrowiec, Michala Góra. Ponadto pomagamy mieszkańcom komunalizować ich działki. Komunalizacja jest to zadanie powiatu, ale gmina nie zostawia mieszkańców samych
z problemem i pomaga w wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu niezbędnych dokumentów.
Pani Irena Marcisz poinformowała, iż 11 października zbyto
działkę o powierzchni 39 arów za 25 tys. 800 zł. na ulicy Żwirowej. Sprzedaż nastąpiła po 3 przetargu. Przystąpiono do oszacowania wartości trzech działek w Czałczynie, na komisjach
będzie analizowane, czy poddawać je pod sprzedaż. O sprzedaż wnioskują mieszkańcy. Następnie Pani Wójt poinformowała o dofinansowaniu drogi „Zaolszynie” w kwocie 24 tys. zł.
Tyle kosztuje prostowanie spraw własnościowych i sporządzenie dokumentacji, przygotowujących inwestycję. Nadmieniła, iż 20 października dokonano odbioru modernizacji dachu
szkoły w Grabownicy.
Ponadto w okresie między sesjami Pani Wójt uczestniczyła w:
- ślubowaniu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach (radni zdecydowali o zakupieniu wyposażenia dla
uczniów, otrzymują je uczniowie klas pierwszych),
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- 7 października wzięła udział w „Narodowym Czytaniu” powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” organizowanym przez
Starostę Kieleckiego Michała Godowskiego w Chęcinach,
- 13 października - w spotkaniu z nauczycielami z okazji Dnia
Komisji Edukacji Narodowej,
- 30-leciu koła łowieckiego „Szarak” w Łopusznie,
- Jubileuszu 50-lecia par małżeńskich (14 par z terenu gminy
Łopuszno zostało odznaczonych medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie),
- 17 października - w spotkaniu z grupą mieszkańców z Rudnik na temat wspólnoty leśnej,
- 25 października - w spotkaniu profilaktycznym z panią doktor Anną Szczukocką (spotkanie zorganizowane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
współpracy ze stowarzyszeniem „Włoszczowa na obcasach”).
Pani Wójt podziękowała Panu Michałowi Pękale, Wójtowi
Gminy Radoszyce za oficjalnie przesłane pismo informujące,
że do budżetu gminy Radoszyce na 2017 r. wprowadzone zostaną pieniądze na drogę w Przegrodach. Zapowiedziała, iż
dziś radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie pomocy
finansowej i rzeczowej dla wspólnego wykonania inwestycji
w Przegrodach.
W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- Nr XIX/167/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XIX/168/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr XIX/169/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/74/2015
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej
nr 0484T w miejscowości Gnieździska” w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2020”. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta większością głosów.
- Nr XIX/170/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla powiatu kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr XIX/171/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Gminy Radoszyce. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XIX/172/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Radoszyce. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr XIX/173/2016 w sprawie „Oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno wraz z anali-
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zą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym”. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XIX/174/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr XIX/175/2016 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę, na okres 30 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łopuszno. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
W sprawach różnych głos zabrała Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego p. Agata Binkowska, przekazując informacje na temat remontu drogi Nr 728 oraz chwaląc
współpracę Urzędu Gminy z Urzędem Marszałkowskim. Zwróciła uwagę na korzystanie gminy z projektów unijnych. Głos
zabrał również Wójt Gminy Radoszyce p. Michał Pękala, odnosząc się do kwestii przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728.
Przypomniał, iż razem z władzami Gminy Łopuszno dołożono
wiele starań, przeprowadzano wiele konsultacji z mieszkańcami, aby w momencie realizacji zadania nie było protestów.
Na zakończenie podziękował za inicjatywę współfinansowania drogi w Przegrodach. Zapewnił, iż dzięki wspólnym działaniom droga będzie wyremontowana.
Pan Czesław Kolasa w imieniu PSL pogratulował tego, co
udało się zrobić dla gminy Łopuszno i Radoszyce. Wyraził radość, iż remont drogi jest coraz bliżej.
Pan Marian Płyta podziękował radnym za wyrozumiałość,
przychylność i starania, aby droga w Przegrodach była wyasfaltowana.
Pan Krzysztof Smolarczyk w imieniu starosty poinformował, iż wykonawca wszedł na drogi w Hucie Jabłonowej
i w Dobrzeszowie. Podziękował za współprace gminy z powiatem, która owocuje remontami kolejnych dróg.
24 listopada 2016 roku odbyła się XX/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 wraz z propozycją wprowadzenia do obrad dodatkowo uchwały i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji
radną Zofię Kozubek. Również jednogłośnie przyjęli protokół
z poprzedniego posiedzenia Sesji.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż podpisana
została umowa dotycząca realizacji projektu adresowanego
do szkół podstawowych. Gmina Łopuszno zajęła pierwsze
miejsce na liście rankingowej i uzyskała najwyższe dofinansowanie w województwie. Wniosek pisali sekretarz Małgorzata Barcicka, Patrycja Jas i Grzegorz Janiszewski. Łopusz-
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no pozyska prawie milion sześćset tys. zł. Projekt będzie trwał
dwa lata. W ramach projektu szkoły w Łopusznie i Gnieździskach będą m.in. realizowały zajęcia dodatkowe, wyrównawcze i rozwijające. Będą zajęcia z języka angielskiego,
tworzenie pracowni, zakup wyposażenia klas.
Pani Wójt uczestniczyła w zjeździe Sołtysów Ziemi Kieleckiej w Chęcinach. Gminę reprezentowało pięciu sołtysów
i p. Wójt. Uzyskali wiele przydatnych informacji. Dowiedzieli się, że Gmina może starać się o dofinansowanie działań
związanych z odnawialnymi źródłami energii. Pani Irena
Marcisz przypomniała, iż gmina jest na ukończeniu przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Otrzymaliśmy dofinasowanie na przygotowanie tego planu w wysokości 90 %
kosztów.
W okresie między sesjami szczegółowo analizowano
koszty ogrzewania urzędu gminy, jednostek podlegających
pod urząd gminy i szkół. W stosunku do roku 2015 udało się
poczynić oszczędności w wysokości 67.000 zł. różnicy na samych szkołach. Fundusze zaoszczędzone na ogrzewaniu
zostaną wykorzystane na najbardziej oczekiwane inwestycje, tj. drogi. Następnie Pani Wójt poinformowała, iż jest
gotowe sprawozdanie z usuwania azbestu. W tym roku wydano 31 tys. zł. na utylizacje azbestu otrzymaliśmy 26 tys. zł
dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Program trwa. Nie ma dużego zainteresowania
w usuwaniu azbestu. Wszyscy zainteresowani usuwaniem
materiałów zawierających azbest proszeni są o zgłaszanie tego do urzędu.
Pani Irena Marcisz poinformowała, iż wszystkie szkoły z
terenu Gminy Łopuszno złożyły wnioski o dofinansowanie bibliotek. Wkład własny wyniesie 7 tys. zł a pozyskać
można 28 tys. zł dotacji. Od 7 listopada Pani Wójt odbywała spotkania z kierownikami podległych jednostek. Szczegółowo analizowano wydatki w danej instytucji i plany realizacji wpływów. Przymierzano koszty utrzymania w przyszłym roku. Pani Wójt podała koszty utrzymania jednostek w
roku 2015 i 2016. Szczególną uwagę zwróciła na kwoty, jakie
z budżety gminy należy dopłacić do funkcjonowania jednostek. Odnosząc się do finansowania szkół Pani Wójt zaznaczyła, iż mamy subwencję niższa o 300 tys. zł. Rodzice zdecydowali, że dzieci pozostały w przedszkolu, na te dzieci subwencji
gmina nie uzyskuje. Szczegółowe dane finansowe są dostępne dla radnych i osób zainteresowanych.
Pani Wójt poinformowała, iż pracownicy gminy przygotowali informację, które drogi wymagają zmiany nawierzchni
i wskazujemy drogi, do których możemy dostać dofinansowanie i drogi gdzie dofinasowania nie otrzymamy. Radni zdecydują, które drogi będą modernizowane z funduszy gminnych w 2017 roku a jakie drogi złożymy do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Materiały są w posiadaniu komisji drogownictwa. W 2017 roku komisja drogownictwa będzie musiała
dokonać analizy dróg.
Pani Wójt omówiła główne założenia opracowanego
projektu budżetu na 2017 rok. Projekt budżetu radni otrzymali. Założyliśmy dochody majątkowe i przeznaczamy je na
inwestycje w kwocie 6 500 000 zł. z tego około 4 000 000 zł .
na kanalizacje, 900 000 zł. na przydomowe oczyszczalnie ścieków, 500 000 zł. na targowicę. 1 000 000 zł. na drogi. Planowa-

na jest również spłata kredytu w kwocie 1 000 000 zł. Zaznaczyła, że jeżeli przejdzie wniosek na dofinasowanie oczyszczalni, to gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt w kwocie
1 500 000 zł.
Pani Irena Marcisz zaznaczyła, że obecnie najwięcej problemów nastręczają realizacje inwestycji drogowych. Codziennie dokonywane są wizytacje inwestycji, co chwilę
zgłaszane są pretensje przez mieszkańców. Pani Wójt razem
z zastępcą oficjalnie zgłaszają do wykonawców usterki do
poprawy. Podziękowała zastępcy za wytrzymałość, radnym:
Krzysztofowi Błachuckiemu, Marcinowi Wychowańcowi i Kazimierzowi Bernatowi za pomoc w monitorowaniu prac przy
drogach. Czekamy, że inwestycje w końcu się zakończą. Prosiła radnych o zaangażowanie i indywidualne rozmowy z mieszkańcami w sytuacji wystąpienia utrudnień spowodowanych
prowadzonymi inwestycjami.
17 listopada zostało zorganizowane spotkanie, tematem
którego było działanie świetlic na terenie gminy. Apelowała do radnych i sołtysów o współprace i włączanie się w
działalność świetlic. Organizowano uroczystości w świetlicy.
Pani Wójt nadzorując prace jednostek kultury, zapoznała się
z zakresami czynności pracowników. W ramach podnoszenia jakości szkół Pani Wójt dokonuje hospitacji. Sprawdza
przede wszystkim wykorzystanie tablic interaktywnych i sposób prowadzenia zajęć. Była już w szkole w Lasocinie, szkoła
jest przygotowana. Wizytacje mają również na celu rozeznanie przygotowania szkół do reformy oświatowej.
Ponadto w okresie między sesjami Pani Wójt odbyła spotkania w szkołach podczas ślubowań, koordynowała prace
przy sporządzaniu harmonogramu imprez kulturalnych na
2017 rok, odbyła spotkanie, podczas którego rozmawiano
o zorganizowaniu „Dni Kultury Łopuszna”.
W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- Nr XX/176/2016 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 XX/177/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- Nr XX/178/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XX/179/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
Podatki na 2017 r. nie zostały podniesione.
- Nr XX/180/2016 w sprawie opłaty targowej. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością
głosów.
- Nr XX/181/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na
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okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XX/182/2016 zmieniającej uchwałę Nr XVIII/97/2004
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych
(13 radnych obecnych na sali). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XX/183/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2015 z dnia
9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

W ramach zgłaszanych interpelacji radny Kazimierz Bernat
pytał o postępy w przygotowaniu inwestycji mającej na celu
budowę kanalizacji. Uzyskał odpowiedz od Pani Wójt, iż gmina jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji.
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna zapoznała radnych z pismami wpływającymi do
Rady Gminy. Rada wyraziła swoje stanowisko w sprawie przeznaczenia budynku szkoły w Sarbicach. Następnie dyskutowano na temat problemów przy prowadzonych inwestycjach
drogowych.
Ewa Sztandera

Inwestycje gminne
Rewitalizacja targowiska

Plac targowy w Łopusznie powinien być miejscem przyjaznym zarówno dla sprzedających i kupujących. Podjęliśmy
starania dotyczące wycinki drzew z w zachodniej części
nieruchomości celem usytuowania w niej parkingu. Parking to jeden z głównych problemów targowicy. Drzewo pozyskane z działki będzie sprzedane, a fundusze zainwestowane w modernizację placu targowego.
W najbliższych latach planowana jest przebudowa istniejącego targowiska. W ramach inwestycji przewiduje się
przeprowadzić kompleksową rewitalizację całego terenu poprzez utwardzenie terenu z wyznaczeniem strefy handlowej
i parkingowej. Przebudowa targowiska poprawi warunki
handlowe, a zarazem ułatwi zbyt produktów rolnych na
lokalnym rynku, skróci łańcuch dostaw, zwiększy możliwość zaopatrzenia potencjalnych nabywców w produkty wytwarzane w regionie, oryginalne, zawsze świeże
i atrakcyjne cenowo. Sprzedaż i kupno towarów będzie odbywać się w dogodniejszych warunkach, co wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój targowiska. Realizacja inwestycji będzie przeprowadzona po otrzymaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020. Nabór wniosków planowany jest na II – III
kwartał 2017r.

Rewitalizacja Łopuszna szansą jego rozwoju

Gmina Łopuszno wraz z firmą zewnętrzną wspólnie opracowała Program Rewitalizacji, który na dzień dzisiejszy podlega
konsultacjom społecznym. Po zakończeniu okresu konsultacji oraz dokonaniu stosownych uzgodnień w instytucjach zewnętrznych program zostanie uchwalony przez Radę Gminy.
Program Rewitalizacji jest potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom do skutecznego
aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów,
które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.
Nasz program zawiera wiele kluczowych sfer, które chcielibyśmy objąć wsparciem. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą całej gminy, określono obszar zdegradowany oraz obszar,
który będzie podlegał rewitalizacji. Obszarem objętym dzia-
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łaniami rewitalizacyjnymi jest teren miejscowości Łopuszno,
który zgodnie z diagnozą wykazuje najwięcej negatywnych
zjawisk zarówno społecznych, jak i gospodarczych. Celem ich
eliminacji w programie rewitalizacji wskazano wiele priorytetowych projektów, które pozytywnie wpłyną na rewitalizowany obszar. Wśród zadań kluczowych znajdują się: przebudowa targowiska wiejskiego, rozwój infrastruktury drogowej, zarówno tej gminnej, jak i powiatowej oraz wojewódzkiej, przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych na lokale socjalne, budowa boiska wielofunkcyjnego, a także modernizacja oświetlenia ulicznego.
W najbliższym czasie Gmina Łopuszno po podjęciu stosownej uchwały, przekaże opracowany program rewitalizacji do
akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Następnie gmina przystąpi do realizacji programu
oraz do złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Łopuszno od czerwca br. wspólnie z firmą Delfin
sp. z o.o. z Kielc opracowują dokumentację techniczną celem
realizacji inwestycji pn. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Z uwagi na charakter prac oraz warunki glebowe
duża część zgłoszonych do realizacji lokalizacji ma trudności
w zaprojektowaniu oczyszczalni przydomowych. Obecnie
trwają dalsze prace firmy projektowej, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i uregulować gospodarkę ściekową w najbardziej newralgicznych i trudnych obszarach gminy. Po wykonaniu wszystkich prac projektowych i 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.

Fundusz sołecki na rok 2016 na finiszu

Gmina Łopuszno po kilkuletniej przerwie przywróciła fundusz sołecki. W 2016r. zrealizowano wiele większych i mniejszych zadań, w tym także tych inwestycyjnych.
W ramach funduszu sołeckiego kompleksowo doposażono
dwie świetlice wiejskie: w Antonielowie i w Gnieździskach.
Wykonano przy współpracy Samorządowego Zakładu Go-
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nawierzchnię na drodze gminnej. W Fanisławicach zamontowano siłownię zewnętrzną, zaś w Marianowie zamontowano
plac zabaw. Józefina wzbogaciła się o nową altanę oraz jeden
element siłowni zewnętrznej. W Krężołku wykonano oświetlenie uliczne, wytyczono geodezyjnie drogi gminne oraz wykupiono grunt pod drogę gminą. Nowek i Ruda Zajączkowska przeznaczyły środki na położenie warstwy bitumiczno
– asfaltowej na drogach gminnych. Sarbice Drugie zakupiły
nieruchomość gruntową wraz z budynkiem byłej mleczarni.
Snochowice przeznaczyły środki na wykonanie oświetlenia
na ul. Zagóra. Sprawa ta jest w toku, podobnie jak wykonanie
oświetlania w sołectwie Dobrzeszów.

ALTANA W JÓZEFINIE

spodarki Komunalnej w Łopusznie rów odwadniający wzdłuż
drogi gminnej w Fanisławiczkach, wybudowano rurociąg
w Jasieniu oraz wykonano przepusty i przyczółki, a także wyczyszczono rowy wzdłuż drogi gminnej w Olszówce.
W Piotrowcu, w Grabownicy wykonano ogrodzenie działki
wokół świetlicy wiejskiej. W Dobrzeszowie ogrodzono teren
pod planowaną świetlicę wiejską. Dodatkowo w Piotrowcu zamontowano trzy lampy oświetleniowe, zaś w Grabownicy zlecono wykonanie projektu oświetlenia oraz zlecono przeglądy techniczne placów zabaw. W Jedlu zamontowano 5 lamp
solarnych, natomiast Lasocin wzbogacił się o profesjonalne
nagłośnienie. Zakupiono także obuwie, jako element strojów
ludowych oraz wyremontowano podłogę w świetlicy wiejskiej. W Łopusznie wykonano utwardzenie pobocza ul. Spacerowej oraz oznakowano drogę. W Wielebnowie - Zasłońcu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie wykonał rowy
odwadniające wraz z przyczółkami betonowymi. Wykonano
także remonty w świetlicach wiejskich w Czałczynie i w Rudnikach. W Czartoszowach po zmianie wniosku wykonano
podział geodezyjny drogi gminnej oraz zlecono wykonanie
mapy do celów projektowych, a także zamontowano lampę
oświetleniową. Zlecono dostawy materiałów biurowych na
budowę świetlicy wiejskiej w Eustachowie. Ewelinów oraz
Sarbice Pierwsze wzbogaciły się o wały ugniatające. Podewsie zyskało glebogryzarkę oraz utwardzono tam żwirem

Remont Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łopusznie

Gmina Łopuszno podjęła się na wniosek strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie remontu sali głównej. W
ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót. Przedmiotem umowy ma być generalny remont, celem likwidacji barier architektonicznych. Sala ta
zyska nowe oblicze. Na dzień dzisiejszy zdemontowano starą scenę, rozebrano starą podłogę. W ramach remontu wykonano już nowy sufit podwieszany, rozłożono nową instalację elektryczną, wykonano ogrzewanie podłogowe, wykonano wylewki betonowe, a ściany wyszpachlowano. Cały zakres
prac opiewający na kwotę blisko 70 tysięcy złotych ma być
wykonany do końca roku.
Mamy nadzieję iż w przyszłości nowo wyremontowana sala
będzie służyła wszystkim mieszkańcom Łopuszna.

Remont w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał
modernizację Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Oodpadów. Prace polegały na wylaniu płyty betonowej i ustawieniu trzech zadaszonych boksów o konstrukcji stalowej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: mebli, elektrośmieci
i opon. Wartość wykonanych robót wnosi 6082.35 zł.
W zakładzie wykonano również remont pomieszczeń biurowych tj. dokonano wymiany posadzki z płytek PCV na wykładzinę typu „tarket” o łącznej powierzchni 150m2. Wartość
wykonanych robót wynosi 15673,89 zł.

Usprawnienia w Ośrodku Zdrowia

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy
oraz uwzględniając zgłaszane uwagi na temat działalności
Ośrodka Zdrowia w Łopusznie zdecydowano o zamontowaniu monitoringu przed wejściem do budynku oraz na głównych korytarzach obiektu. Dla usprawnienia rejestracji zdecydowano o podłączeniu dodatkowej linii telefonicznej. Działanie to mamy nadzieję zminimalizuje utrudnienia w dodzwanianiu się osób zainteresowanych do rejestracji. Aktualne numery do rejestracji: 41 391-40-27 oraz 41 391-41-40. Przypominamy, że rejestracja telefoniczna jest możliwa od godziny
8.30 po wcześniejszym zarejestrowaniu osób przybyłych do
Ośrodka Zdrowia osobiście.
Patrycja Jas
PLAC ZABAW W MARIANOWIE
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Inwestycje drogowe
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0484T w Gnieździskach
Koszt wykonania 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 została poniesiona
przez Gminę Łopuszno i Powiat Kielecki.

Przebudowa ul. Kasztanowej
Gmina Łopuszno w ramach środków z budżetu gminy oraz
dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 prowadzi przebudowę ulicy Kasztanowej, z przebiegiem od Jasienia do wjazdu
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. Na
chwilę obecną wykonano jedną warstwę asfaltu. Koszt inwestycji wyniósł blisko 180 tys. złotych.

Przebudowa drogi gminnej w Antonielowie
W ramach PROW na lata 2014-2020 przebudowano drogę
gminną o długości 870m. Koszt inwestycji wyniósł ponad
114 tysięcy zł.

Remont drogi gminnej w Rudzie Zajączkowskiej
Gmina Łopuszno wyremontowała drogę gminną o długości
600m w Rudzie Zajączkowskiej. Remont polegał na wykonaniu
nowej warstwy z nawietrzni bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy. Koszt zadania wyniósł ponad 107 tysięcy złotych.

Remont drogi Józefina – Olszówka
Na długości 1057m wyremontowano drogę powiatową Józefina – Olszówka.

Przebudowa drogi gminnej w Nowku
W ramach funduszu sołeckiego oraz przy wsparciu środków budżetowych Gmina Łopuszno wykonała przebudowę
drogi gminnej w Nowku na długości 230 m.
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Remont drogi powiatowej w Dobrzeszowie
Na odcinku ponad 270 m Powiat Kielecki wspólnie z Gminą
Łopuszno wykonał przebudowę najbardziej newralgicznego
odcinka drogi.

Przebudowa drogi od Huty Jabłonowej
do granicy powiatu kieleckiego
Powiat Kielecki wykonał remont drogi powiatowej na odcinku 308mb w miejscowości Huta Jabłonowa do granicy powiatu.

Przebudowa drogi w Sarbicach
Na odcinku 680 mb wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej.
Koszt wykonania powyższych remontów na wskazanych
odcinkach dróg powiatowych wynosi ponad 330 tys. zł, z
czego Gmina Łopuszno partycypuje w kosztach inwestycji w wysokości 150 tys. zł.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728
na odc. Łopuszno – DK 74
Gmina Radoszyce wspólnie z Gminą Łopuszno wykonała
wspólnie z firmą Neoinvest Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, 25323 Kielce studium wykonalności z wielowariantową koncepcją programowo-przestrzenną. Uzyskano także decyzję środowiskową i wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla
w/w inwestycji. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do
realizacji z nowej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 20142020.
W/w inwestycja przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 786 (istniejące skrzyżowanie typu rondo w
Łopusznie) do skrzyżowania z drogą krajową nr 74 na terenie gminy Radoszyce.
Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 728 od początku inwestycji
do miejscowości Czałczyn poprowadzony jest po istniejącym
przebiegu z równoczesnym poszerzeniem jezdni do 7 m, wykonaniem opaski bitumicznej i pobocza utwardzonego, wykonaniem rowów odwadniających oraz kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i chodnika, wykonane zostaną zatoki
autobusowe.
Na odcinku od Sarbic Pierwszych do Sarbic Drugich chodnik ze ścieżką rowerową poprowadzony będzie po stronie zachodniej, czyli po stronie istniejącego cmentarza oraz szkoły.
Na wysokości miejscowości Czałczyn zaprojektowany
jest odcinek obwodnicy. Obwodnica Czałczyna zaprojektowana jest po stronie wschodniej miejscowości.
Wzdłuż całego odcinka od Łopuszna w rejonie Urzędu Gminy w kierunku miejscowości Radoszyce zaprojektowano ciąg
pieszo-rowerowy. Wzdłuż obwodnicy Łopuszna zaprojektowano ścieżkę rowerową, miejsca postojowe dla samochodów
osobowych i ciężarowych oraz miejsce pod plac składowy i
magazyn soli dla Obwodu Drogowego ŚZDW Łopuszno.
W ramach zadania zaprojektowane zostaną zatoki autobusowe oraz zostanie wykonana budowa i przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi.
Realizacja inwestycji spowoduje przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum miejscowości Łopuszno i Czałczyn na wybudowane odcinki obwodnic, co znacznie usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi, a także w sposób zasadniczy wpłynie na
bezpieczeństwo użytkowników dróg. Nastąpi poprawa dostępności sieci dróg wojewódzkich do podstawowego układu
drogowego, integrację przestrzenną województwa poprzez
poprawę dostępności do stref gospodarczych i turystycznych
województwa.
Na realizację inwestycji Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał pre-umowę warunkującą
środki finansowe z RPOWŚ na lata 2014-2020. Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 45 mln zł.
Gmina Łopuszno serdecznie dziękuje wszystkim zainteresowanym za współpracę przy opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji. Szczególne podziękowania składamy Pani Agacie Binkowskiej Członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Panu Michałowi Pękala
Wójtowi Gminy Radoszyce.
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Przebudowa drogi powiatowej Łopuszno – Jasień
– granica powiatu kieleckiego
Na rok 2017 Powiatowy Zarząd Dróg będzie realizował inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej Nr
0396T na odcinku od Łopuszna ul. Przedborska do Rudnik (granica powiatu kieleckiego). Powiat Kielecki na realizację przedmiotowej inwestycji 31 maja br. podpisał umowę o

dofinansowanie na przebudowę tejże drogi powiatowej, która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa
oraz zostaną utwardzone pobocza wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi. Koszt wykonania całego
zakresu prac wynosi ponad 650 tys. zł.
Patrycja Jas

Podsumowanie prac melioracyjnych
na terenie Gminy Łopuszno w roku 2016

Jednym z głównych celów Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie jest wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych. Łącznie w roku 2016 roku Gminna
Spółka Wodna wykonała konserwację 9055 mb rowów melioracyjnych w miejscowościach: Antonielów - 1205 mb, Lasocin - 1740 mb, Podewsie 1070 mb, Olszówka - 2020 mb,
Fanisławice 960 mb, Snochowice - 480 mb, Grabownica - 430 mb, Rudniki 1150 mb. Koszt wykonanych prac wyniósł 32 734,91 zł. W marcu bieżącego roku dzięki udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, Gmina Łopuszno otrzymała dofinasowanie w kwocie
5 000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych. Pomoc finansowa Powiatu dla Gminy Łopuszno została przeznaczona na wykonanie prac konserwacyjnych w miejscowości Olszówka na odcinku 1400 mb.
W czerwcu 2016 roku Gminna Spółka Wodna w Łopusznie złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o przyznanie dotacji podmiotowej
z budżetu państwa na pokrycie części kosztów konserwacji
urządzeń melioracyjnych. W złożonym wniosku Spółka Wodna wskazała dwa zadania do wykonania przy udziale otrzymanej dotacji: 1. Czyszczenie rowu melioracyjnego nr R-2
w miejscowości Fanisławice. 2. Czyszczenie rowu melioracyjnego nr R-4 w miejscowości Snochowice. Po weryfikacji wniosku Wojewoda Świętokrzyski udzielił Gmin-

nej Spółce Wodnej
w Łopusznie dotację
podmiotową na w/w
zadania w kwocie
5 400,00 zł. Przeprowadzone prace polegały na wycince zakrzaczeń, wykaszaniu
skarp, wykaszaniu,
hakowaniu dna rowu,
odmulaniu przepustów. Prace w poszczególnych sołectwach nie mogłyby
zostać zrealizowane gdyby nie regularne wpłaty członków Gminnej Spółki
Wodnej w Łopusznie. Systematycz- RÓW MELIORACYJNY PO WYKONANEJ
ne wpłaty za korzy- KONSERWACJI W FANISŁAWICACH
stanie z urządzeń melioracji szczegółowych pozwolą wykonać spółce konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sołectwach.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie

Drogi gminne o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej
W roku 2016 zostały zrealizowane prace polegające na remoncie dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowo - żwirowych. W czasie od marca do listopada bieżącego roku zostało wyremontowanych 31 km dróg żwirowych na terenie
Gminy Łopuszno. Prace polegały na poprawieniu stanu nawierzchni dróg tłuczniowych poprzez uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg kruszywem 0-31,5. Poszczególne prace wykonano na odcinkach: Krężołek 50 mb, Łopuszno, ul.
Kasztanowa 800 mb, Łopuszno, ul. Kasztanowa - Jasień 900
mb, Antonielów - 2100 mb, Jasień 330 mb, Łopuszno, ul. Górki
Łopuszańskie 1100 mb, Nowek 1000 mb, Łopuszno, ul. Górny
Bór 750 mb, Barycz 500 mb, Gnieździska - Ruda Zajączkowska
500 mb, Łopuszno, ul. Ludwików - Barycz - 600 mb, Łopuszno, ul. Górny Bór - 300 mb, Dobrzeszów - Podgóra 500 mb,
Olszówka - 750 mb, Ewelinów 350 mb, Michała Góra - 750 mb,
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Nowek 200 mb, Snochowice - 200 mb, Snochowice (ul. Zagóra) - 450
mb, Czałczyn Krężołek
- 500 mb, Łopuszno - ul.
Imielna - 1300 mb, Naramów - Barak 400 mb, Naramów - 400 mb, Marianów - Cegielnia - 450 mb,
Łopuszno -200 mb, Eustachów Duży - Grabownica - 1700 mb, Eustachów
Duży - Eustachów Mały
800 mb, Eustachów Duży
- Targowica - 1500 mb, Jó-

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY
zefina 1200 mb, Rudniki Huta Jabłonowa - 1450 mb, Sarbice
Pierwsze - Sarbice Drugie - 1600 mb, Łopuszno, ul. Kwiatowa 400 mb, Czałczyn 400 mb, Czałczyn - Zarębinie 900 mb, Lasocin - 50 mb, Marianów - 1150 mb, Jedle -Żabieniec - 1350 mb,
Snochowice Duża- Kolonia - 500 mb, Rosochy - 1800 mb, Czał-

czyn - Olszówka- 100 mb, Czałczyn - 400 mb, Sojawa - Dobrzeszów - 1600 mb, Nowek - Pałęgi - 350 mb, Podewsie - Kuźniaki - 600 mb, Podewsie - Sojawa - 1100 mb, Snochowice, ul.
Leśna - 850 mb, Rudniki - Łącznik - 600 mb, Antonielów - Naramów - 1400 mb, Naramów - Barak - 400 mb.
Antoni Lesiak

Regulacje prawne nieruchomości gminnych
W 2016 roku dokonano wielu regulacji prawnych nieruchomości gminnych. Stanowią one początek żmudnej drogi w regulacji różnego rodzaju inwestycji. Regulacja stanu prawnego gruntów oraz zebranie pełnej dokumentacji niezbędnej w procesach inwestycyjnych to działania pochłaniające dużo czasu i środków finansowych. Jednakże efekty tych
prac widoczne są w naszej gminie gołym okiem. Wyremontowane, poszerzone drogi są to inwestycje, na które mieszkańcy naszej gminy czekali od lat. Gmina Łopuszno w 2016 roku
wydała ponad 100 tys. złotych na regulacje prawną związane
z powyższymi inwestycjami:
- podziały geodezyjne w celu poszerzenia dróg gminnych –
38 610,00 zł;
- wyceny nieruchomości – 7 513,00 zł;
- wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych – 45 276,00 zł;
- wyznaczenie nieruchomości gminnych, w tym dróg, celem
ich prawidłowego przebiegu – 10 140,00 zł.
Wiele tych spraw toczyło się od lat i to właśnie w 2016 roku
znalazły swój finał.
Urząd Gminy w Łopusznie na czele z Panią Wójt Ireną Marcisz wraz z Nadleśnictwem Kielce z Panem Nadleśniczym Robertem Płaskim doszli do porozumienia w sprawie regulacji
prawnej przebiegu drogi łączącej Snochowice Zagórki
z Józefiną.

Droga jest dużym skrótem dla mieszkańców miejscowości
Józefina, Olszówka do drogi wojewódzkiej Nr 728. Droga istnieje od bardzo dawna, jednak jest ona tylko w małej części
własnością Gminy Łopuszno, większość gruntów będących
drogą jest własnością Lasów Państwowych. Oznacza to, że
Gmina Łopuszno nie może prowadzić na niej jakichkolwiek
remontów. Jednak już niedługo się to zmieni. Trwają prace
geodezyjne wydzielenia działki zajętej pod drogę. Po ich
zakończeniu planowane jest złożenie projektu dofinansowania jej remontu.
Nawiązując do regulacji prawnych nieruchomości gminnych, nie możemy nie wspomnieć o ich komunalizowaniu.
Służy ono przede wszystkim wyprostowaniu dokumentów,
celem inwestowania w dane nieruchomości przez Urząd Gminy w Łopuszno. Wiele gruntów nie posiada jeszcze uregulowania stanu prawnego i są nimi przede wszystkim drogi, które są ogólnodostępnymi ciągami komunikacyjnymi. Pracownicy Urzędu Gminy w Łopuszno powzięli starania, aby nabyć prawa do gruntów, tylko po to, aby je remontować
przy wsparciu różnego rodzaju dofinansowań. Takim trybem, czyli decyzją Wojewody Świętokrzyskiego pozyskaliśmy działkę pod budowę świetlicy wiejskiej w Czartoszowach. Złożonych jest również wiele wniosków dotyczących
dróg w całej gminie.
Klaudia Jachimczyk

Droga wojewódzka Nr 728 coraz bliżej
14 grudnia bieżącego roku wójtowie Łopuszna i Radoszyc przekazali Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi kompletną dokumentację koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 od rynku
w Łopusznie do Radoszyc wraz z budową obwodnicy Łopuszna i Czałczyna. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 144 mln. złotych. Do wyżej wymienionej dokumentacji
dołączono prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Łopuszno Irenę Marcisz. Na pierwszy etap obejmujący przebudowę drogi od rynku w Łopusznie do Radoszyc Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg w trybie zaprojektuj i
zbuduj na początku przyszłego roku, prawdopodobnie na
przełomie stycznia i lutego.
W drugim etapie planowana jest budowa obwodnicy Łopuszna od Wielebnowa po stronie północnej i zachodniej
aż do ronda w kierunku Jędrzejowa. W przekazaniu dokumentacji brał udział także Wicemarszałek Województwa Świę-

tokrzyskiego Jan Maćkowiak i dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.
Wiesław Gałka
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Ekoinwestycja w roku 2017
Ostatnie lata pokazują olbrzymi
rozwój instalacji fotowoltaicznych
na rynku krajowym. W ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce zamontowanych zostało kilka tysięcy instalacji. Wiąże się to przede wszystkim
z dużymi korzyściami, jakie daje
posiadanie takich instalacji oraz
z nowymi regulacjami prawnymi,
które ułatwiają ich funkcjonowanie w Polsce.
EkoEnergia Polska Sp. z o.o. to specjalista w dobieraniu
i montowaniu instalacji fotowoltaicznych z kilkuprocentowym
udziałem w polskim rynku. Firma w swoim dorobku ma kilkaset instalacji pracujących na zmniejszenie rachunków swoich klientów. W swojej ofercie posiada dwa rodzaje systemów
fotowoltaicznych. Pierwszym z nich jest system on-gridowy,
czyli taki, który współpracuje z siecią i nie musi posiadać magazynów energii w postaci akumulatorów. Natomiast drugi
system off-gridowy nie musi być podłączony do sieci, ale musi
posiadać własne, odpowiednio dobrane akumulatory, aby
zmagazynować nadmiar energii, który nie odbierze instalacja
elektryczna. Z uwagi na opłacalność stosowanego rozwiązania systemu on – gridowego – z punktu widzenia klienta, to
właśnie tych instalacji firma EkoEnergia Polska Spółka z o.o.
montuje najwięcej. Najprościej ujmując, instalacja fotowoltaiczna on-gridowa to instalacja, która zmienia energię słonecz-

ną w energię elektryczną. Głównymi elementami wspomnianego systemu jest generator fotowoltaiczny, w skład którego
wchodzi zespół paneli połączonych szeregowo i równolegle
tak, aby zapewnić na wyjściu tego generatora odpowiednią
wysokość napięcia i wartość natężenia prądu elektrycznego. Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma napięcie około 30 V,
więc jest to zbyt mała wartość, aby mogła być użyteczna w
gospodarstwie domowym. Liczba ośmiu podłączonych szeregowo paneli to napięcie 240 V, które może być z powodzeniem wykorzystane do zasilania lodówki czy pralki.
Właściwie dobrana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna potrafi obniżyć rachunki za energię elektryczną o 90%,
czego życzy Państwu zespół EkoEnergia Polska Spółka z o.o.
w nadchodzącym roku 2017.
Łukasz Dziedzic
Prezes Zarządu EkoEnergia Polska Spółka z o.o.

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Łopuszno
Od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Łopuszno
świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców naszej gminy. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz
podpisała w tej sprawie porozumienie ze Starostą Powiatu
Kieleckiego Panem Michałem Godowskim. Utworzony punkt

pomocy prawnej jest czynny 5 dni w tygodniu w godzinach
12.00-16.00. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców korzystaniem z pomocy prawnej zdecydowano o przedłużeniu działania punktu na rok 2017.
Ewa Sztandera

W nastroju Świąt Bożego Narodzenia
składam wszystkim mieszkańcom Ziemi Świętokrzyskiej
życzenia dobrego zdrowia, szczęścia, pogody ducha
oraz spokojnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym.
Niech świąteczny czas będzie okresem wypoczynku, zadumy i refleksji
a nadchodzący Nowy Rok niekończącym się pasmem sukcesów.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
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Jak zostać własnym szefem,
czyli zakładanie działalności gospodarczej

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce. W świetle przepisów działalność gospodarcza jest rozumiana jako działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
a także działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy
oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na terenie Gminy
Łopuszno zarejestrowanych jest 438 przedsiębiorców. 82
osoby otworzyły własną działalność gospodarczą w 2016
roku.
Założenie własnego biznesu to zazwyczaj bardzo duży krok
w karierze zawodowej człowieka. Wiąże się to zarówno z wydatkami, jak i ryzykiem, czy działalność gospodarcza się utrzyma i będzie przyzwoitym źródłem dochodu. Mimo wszystko
coraz więcej ludzi się na nią decyduje.
Jak założyć działalność gospodarczą? Zaczynamy od
wpisania w przeglądarkę internetową adresu firma.gov.pl
i wypełnienia na niej formularza CEIDG-1 (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Na tej
stronie internetowej każdy przyszły przedsiębiorca znajdzie
wiele przydatnych informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wypełniając wniosek on-line,
możemy skorzystać z dwóch trybów postepowania:
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line
i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
• Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line
i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
Dla osób, które z różnych względów nie mają możliwości lub nie chcą wypełniać wniosku „przez internet”, istnieje możliwość pobrania i złożenia wniosku papierowego
w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
Istnieje również możliwość przesłania wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Wówczas podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Zakładając działalność gospodarczą, należy zdefiniować,
jaką konkretnie działalność przedsiębiorca chce wykony-

wać. Określając rodzaj działalności, należy posiłkować się kodami PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2007.
Wybór formy opodatkowania to prawdopodobnie najtrudniejszy krok w trakcie zakładania jednoosobowej działalności
gospodarczej. Już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. Do
wyboru są:
• opodatkowanie na zasadach ogólnych,
• opodatkowanie podatkiem liniowym,
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
• karta podatkowa.
Wpis do Ewidencji jest jednocześnie wnioskiem o nadanie
numeru REGON, nadanie lub wskazanie numeru NIP i wyborem formy opodatkowania oraz zgłoszeniem płatnika składek
ubezpieczeniowych dla ZUS.
UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są
BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu
do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze
szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.
Ewa Sztandera

VI odsłona „Twórczych Weekendów dla Umysłu i Ciała”
04.12.2016 w godz. 16.00-20.00 w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie odbyły się „Rodzinne warsztaty ozdób świątecznych”. Organizatorami warsztatów byli: Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina, Koło Gospodyń Wiejskich z Lasocina oraz Gminny Ośrodek Kultury
z Łopuszna.
Podczas spotkania można było wykonać różne typy
ozdób, bombki i kartki świąteczne z wykorzystaniem wielu technik i materiałów. Wspólne wykonanie kartek i ozdób
choinkowych było okazją do świetnej zabawy i spędzania czasu w rodzinnym gronie oraz niezwykłą lekcja kreatywności
i zdolności manualnych. Wytworzone w ramach warsztatów
rzeczy uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domu. Warsztaty
były bezpłatne.
Mariusz Brelski
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Podsumowanie roku 2016 w Dobrzeszowie i Nowku
Na terenie sołectwa Dobrzeszów wykonano szereg inwestycji. Do najważniejszych z nich należy remont drogi powiatowej numer 0405 T na odcinku 300 metrów. Remont
obejmował: czyszczenie rowów, wykonanie przepustów drogowych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Dzięki
tym pracom poprawi się odpływ wody z pobliskich pól i łąk
oraz komfort jazdy na wyremontowanym odcinku.
Następną poważną inwestycją było wykonanie ogrodzenia wokół działki pod planowaną świetlicę wiejską. Działka o wymiarach 50 m x 30m została ogrodzona panelem
ocynkowanym o wysokości 150 cm. Zamontowano także bramę wjazdową na teren działki. Koszt inwestycji wyniósł 20.000
tys. złotych.
Niezbędne prace zostały wykonane w obrębie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Wykonano chodnik z kostki
brukowej przy wjeździe do szkoły oraz położono nową
nawierzchnię asfaltową wzdłuż kostki. Dzięki temu projektowi poprawi się bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników szkoły. Koszt prac wyniósł ok. 28 tys. złotych.
Dla uczniów pierwszej klasy z okazji ślubowania ufundowałem bilety do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.
Do końca roku będzie zamontowane długo oczekiwane przez mieszkańców oświetlenie uliczne między Dobrzeszowem a Podgórą.
Poza wyżej wymienionymi ważnymi i kosztownymi inwestycjami został wykonany szereg mniejszych prac. Do najważniejszych z nich należą: namalowanie znaku „stop” na
początku Dobrzeszowa, zamontowanie koszy na śmieci oraz ławek na przystankach autobusowych, naprawa
kontenera na śmieci na placu cmentarnym, bieżące utrzymanie dróg żwirowych, wystąpienie z wnioskiem do powiatu o zmianę kategorii z drogi powiatowej na gminną
(droga żwirowa na Podgórze).
Prowadzono też inwestycje na terenie sołectwa Nowek.
Pierwszoplanową z nich jest remont drogi gminnej na odcinku ok. 300 metrów na tzw. „Kresach”. Droga została
utwardzona i wyasfaltowana. Koszt tej inwestycji wyniósł
46 tys. złotych. Na terenie sołectwa wykopano ok. 250
metrów rowów melioracyjnych. Dodatkowo na przystan-

kach autobusowych ustawiono nowe kosze na śmieci oraz
zamontowano na skrzyżowaniach znaki drogowe (tzw.
strzałki prowadzące).
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeszowie został
przekazany wóz strażacki od kolegów z OSP Łopuszno. Ponadto zgodnie z ustaleniami z Panią Wójt pieniądze ze sprzedaży starego wysłużonego pojazdu zostaną przekazane na
sprzęt gaśniczy jednostce OSP w Dobrzeszowie. Strażacy
otrzymali 4 nowe stroje galowe za ok. 1700 zł oraz zostali wysłani na podstawowy kurs OSP. Mieszkańcy Dobrzeszowa mają nadzieję, że strażacy odwdzięczą się pierwszym miejscem na najbliższych gminnych zawodach strażackich.
W mijającym roku wykonano szereg ważnych i niezbędnych dla mieszkańców obu sołectw prac. Mam nadzieję, że
dzięki nim poprawi się jakość życia jego mieszkańców. Wszystkie wykonane inwestycje były możliwe dzięki bardzo dobrej
współpracy Rady Gminy z Panią Wójt gminy Łopuszno. Duże
podziękowania za wkład w inwestycję drogową na drodze powiatowej w Dobrzeszowie należy skierować do pracowników
Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składam
wszystkim mieszkańcom i czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych i pełnych miłości Świąt oraz
szczęśliwego Nowego Roku.
Radny Gminy Łopuszno, Marcin Wychowaniec

Antonielów ma świetlicę!
Decyzją Pani Wójt Ireny Marcisz sołectwo Antonielów
uzyskało jedno pomieszczenie w budynku po byłej szkole
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Pierwszy etap prac
w pomieszczeniu to wymiana okien, których sponsorem
była Pani Wójt. Następnie wykonano malowanie ścian, lamperii oraz remont oświetlenia. Prace te wykonano społecznie
ze środków uzyskanych z nagrody za wieniec dożynkowy. Następnie zebranie wiejskie podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok na wyposażenie świetlicy. Z tych środków wykonano podłogę z wykładziny w dwóch kolorach. Pozostałą kwotę wykorzystano
na zakup wyposażenia m.in. doprowadzenie wody, mon-
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taż zlewu, meble, stoły, krzesła, kuchnię elektryczną oraz
wyposażenie kuchni (talerze, sztućce, szklanki, garnki itp.).
Prace dotyczące wyposażenia, którymi zajmuje się firma
wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami, trwają. Przewidziany czas zakończenia tego zadania to koniec grudnia
2016 roku. Być może Nowy Rok 2017 społeczeństwo wsi powita w wyremontowanym i wyposażonym pomieszczeniu świetlicowym. Standard, jakim dysponuje świetlica pozwoli na organizowanie wielu imprez o charakterze integracyjnym,
kulturalnym, rekreacyjno- sportowym dla mieszkańców
sołectwa Antonielów. Dziękujemy sponsorom oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w prace przy remoncie
pomieszczenia.
Zbigniew Bąk

Z ŻYCIA GMINY

Narada z Sołtysami
W dniu 16 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się kolejna narada sołtysów Gminy Łopuszno z Wójtem Panią Ireną Marcisz. Naradę rozpoczął Zastępca
Wójta Gminy p. Wiesław G�����������������������������������
ałka, który po przywitaniu i przedstawieniu porządku zebrania oddał głos Zastępcy Dyrektora Świętokrzyskiego
���������������������������������������������������
Oddziału Regionalnego�������������
ARiMR p. Tomaszowi Kuśnierek. Sołtysi wysłuchali informacji na temat
dopłat bezpośrednich, programów dotyczących modernizacji
gospodarstw rolnych oraz działania terenowych biur ARiMR.
Mieli również możliwość zadawania pytań.
Podczas narady sołtysi wysłuchali informacji dotyczącej
możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii. Informacje przekazała firma Eko Energia z siedzibą w Kielcach.
Firma ta zapoznała zebranych z tematem OZE oraz zbliżającymi się naborami wniosków i zasadami jakie w nich będą obowiązywały. Eko Energia służy Gminie Łopuszno fachową pomocą i doświadczeniem. Przy współpracy z firmą gmina zamierza realizować pomoc dla mieszkańców w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych i później w montowaniu odnawialnych źródeł energii.

Sołtysi obejrzeli�����������������������������������������
również���������������������������������
prezentację multimedialną przedstawiającą realizację funduszu sołeckiego w 2016 roku. Na
zakończenie Wójt Gminy Pani Irena Marcisz złożyła życzenia
świąteczne oraz wręczyła sołtysom teczki na dokumenty.
Ewa Sztandera

Z wizytą u tegorocznych Starostów Dożynek Gminnych
Na tegorocznych dożynkach gminnych społeczność rolniczą reprezentowali Pan Kazimierz Ogonowski, zamieszkały w Marianowie oraz Pani Halina Walczyńska zamieszkała w Skałce Polskiej. Oboje od urodzenia związani ze środowiskiem wiejskim i pracą na roli. Wiedzą, co to trud i ciężka praca. Tym bardziej Święto Plonów ma dla nich wyjątkowe
znaczenie. Jak podkreśla pani Halina praca w gospodarstwie
nie należy do najłatwiejszych, to ciągłe zmaganie się z trudnościami, sytuacją na rynku zbytu, cenami mleka.
Państwo Walczyńscy gospodarują na 45 ha gruntów
rolnych, z czego większość to użytki zielone. Gospodarstwo jest wyposażone w maszyny oraz sprzęt rolniczy zaku-

piony dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach programu
,,Modernizacja gospodarstw rolnych’’. Profil gospodarstwa
to hodowla krów mlecznych. W planach jest jednak zmiana
profilu produkcji z bydła mlecznego na opasowe (mięsne).
Pójście w tym kierunku wydaje się w obecnej sytuacji najrozsądniejszym rozwiązaniem - zgodnie twierdzą małżonkowie.
Ponadto w najbliższym czasie mają zamiar skupić się na inwestycji w dom mieszkalny.
Starosta Dożynek Pan Kazimierz Ogonowski gospodaruje wraz z synami na 110 ha. Swoje gospodarstwo ukierunkował na hodowlę krów mlecznych rasy HF, a ostatnio także
bydło opasowe. W tym czasie wprowadził do hodowli także
owce kameruńskie (25 sztuk) oraz koniki polskie (3 klacze). Być może będzie to
jeden z kierunków rozwoju gospodarstwa w przyszłości. Odnośnie planów
na przyszłość – Konieczna jest wymiana sprzętu maszynowego, spłata wcześniejszych inwestycji, a przede wszystkim
przekazanie gospodarstwa w ręce synów mówi P. Kazimierz.
Obecnie rolnictwo to trudna gałąź
gospodarki, zgodnie twierdzą Starostowie. Pomimo przeciwności starają się
jednak rozwijać swoje gospodarstwa,
ciężko pracować i nie narzekać. Władze
Gminy są dumne, że tacy gospodarze
byli przedstawicielami rolników na tegorocznych dożynkach.
Jolanta Barwińska
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Konferencja: Ochrona pszczół i owadów dziko zapylających
warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności
09.12.2016 r. w godzinach od 09.30-14.30 w Gminnym
Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie odbyła się
konferencja pt: „Ochrona pszczół i owadów dziko zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji
żywności”. Jej organizatorami byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina.
Gośćmi i słuchaczami Konferencji były osoby zainteresowane możliwościami zapobiegania zjawisku zmniejszania się
populacji owadów zapylających na terenach wiejskich: przedstawiciele związków pszczelarskich, rolnicy, samorządowcy,
leśnicy, uczniowie. Konferencja miała na celu prezentację
najnowszych badań dotyczących zmniejszania się populacji owadów zapylających, promocję działań prośrodowiskowych, dobrych praktyk rolniczych mających korzystny
wpływ na stan populacji owadów zapylających oraz otwartą
wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk okołorolniczych.
Zorganizowana przez organizacje pozarządowe z Lasocina Konferencja zapoczątkowała realizację finansowanego przez NFOŚiGW projektu pn. „Na ratunek pożytecznym owadom”. Meritum Projektu stanowi kilka powiązanych
ze sobą merytorycznie oraz terminowo działań: montaż hoteli dla owadów, przygotowanie wysp roślinnych i stworzenie
tzw. stref nektarodajnych, montaż tablic edukacyjnych, przeprowadzenie przez profesjonalnego pszczelarza warsztatów
dla młodzieży szkolnej z Gminy Łopuszno oraz organizacja
konkursu malarskiego, plastycznego i fotograficznego. Wartość projektu to prawie 20 000,00 zł.
Konferencja skupiła prelegentów z kilku instytucji okołorolniczych, przedstawicieli związku pszczelarzy oraz UJK. Program Konferencji był następujący:
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1. Prezentacja projektu i zasad uczestnictwa w jego działaniach - Mariusz Brelski- Prezes Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Lokalnych „Skała”.
2. „Choroby pszczół i metody ich leczenia”- Bogdan KonopkaŚwiętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach.
3. „Od nektaru do miodu” - Ryszard Janowski - Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Łopusznie.
4. „Rola pszczół i innych owadów zapylających w ekosystemach leśnych” - Sławomir Staszczyk - Leśniczy Leśnictwa
Lasocin Nadleśnictwa Włoszczowa.
5. „Wychowawcza rola pszczelarzy dla społeczeństwa przyszłości” - dr hab. Tadeusz Sakowicz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
6. „BHP w rolnictwie przy stosowaniu środków ochrony roślin”- Rafał Wiatrowski - Główny Specjalista Wydziału Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS OR
w Kielcach.
7. „Zasady ubiegania się i udzielania refundacji kosztów poniesionych w ramach mechanizmu: Wsparcie rynku produktów pszczelich” - Szymon Jasiak- Główny Specjalista
Sekcji Kontroli Technicznej Oddziału Terenowego Agencji
Rynku
Rolnego w Kielcach.
8. „Aspekty Prawne dotyczące stosowania środków ochrony
roślin ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zapylaczy” - Elżbieta Marszałek - Starszy Specjalista Działu Ochrony Roślin i Techniki- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.
9. Dyskusja uczestników.
Mariusz Brelski
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Rafał Mazur Laureatem Plebiscytu Rolnik Roku 2016
Rafał Mazur, gospodarz z Sarbic Drugich w gminie Łopuszno został laureatem III miejsca Plebiscytu Rolnik
Roku 2016 w powiecie kieleckim.
65 hektarowe gospodarstwo rolne prowadzi wraz
z żona Iwoną od 8 lat. Mają dwoje dzieci: córkę Julię oraz
syna Szymona. Pan Rafał do ciężkiej i trudnej pracy na roli
przygotowywał się już wcześniej, jest absolwentem Technikum Rolniczego we Włoszczowie, potem wspólnie z tatą prowadzili jedno gospodarstwo. Po kilku latach przyszedł czas na
samodzielność. Obecnie profil produkcji jego gospodarstwa
ukierunkowany jest na bydło zarówno mleczne jak i opasowe. Nowoczesne technologie, obory z halą udojową to tylko
niektóre z rozwiązań, które zastosowali małżonkowie w celu
zwiększenia jakości wytwarzanego mleka. W produkcji roślinnej przeważają zboża, kukurydza oraz trwałe użytki zielone. Rolnicy posiadają rozbudowany park
maszynowy, który ułatwia i przyśpiesza pracę. Jak podkreślają, wiele inwestycji zostało zrealizowanych dzięki środkom finansowym
z Unii Europejskiej. W dość krótkim czasie udało się w ten sposób
unowocześnić gospodarstwo i dostosować do standardów europejskich. Odnośnie planów na przyszłość Iwona i Rafał wypowiadają
się ostrożnie, wszystko zależy od sytuacji na rynku zbytu- mówią: Na
pewno chcielibyśmy kontynuować
pracę w rolnictwie, myślimy o powiększeniu produkcji zwierzęcej i roślinnej,
rozbudowaniu parku maszynowego.
I oczywiście mamy nadzieję, że praca
ta będzie nam przynosiła nadal tyle

radości i satysfakcji, bardzo cieszymy się, że została doceniona,
to wiele dla nas znaczy.
Udział w plebiscycie Rolnik Roku w rodzinie Mazurów
jest już niejako tradycją. Kilka lat temu P. Wiesław Mazur
zdobył I miejsce w konkursie. Iwona i Rafał mają zatem nadzieję, iż w przyszłości ich syn zechce kontynuować ten rodzinny zwyczaj zarówno pracy na roli, jak i udziału w plebiscycie. Już teraz bardzo interesuje się tym, co robi tata- dodaje
pani Iwona.
Serdecznie gratulujemy Panu Rafałowi i Pani Iwonie Mazur
zajęcia III miejsca w Plebiscycie, życzymy dalszych sukcesów i
wyróżnień.
Jolanta Barwińska

Terminy naborów o środki z PROW 2014-2020 – Rozwój gospodarstw
O jakie fundusze rolnicy i mieszkańcy wsi będą mogli
się ubiegać w najbliższym roku?
Już w I kwartale roku 2017 może zostać ogłoszony nabór
na ,,Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz program:
Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Terminy naboru są jednak uzależnione od przebiegu procesu akredytacji
agencji płatniczej. Należy się jednak spodziewać, iż będą one
ogłoszone zgodnie z harmonogramem.
Kolejne dopłaty zaplanowane na I kwartał 2017 roku to:
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych», typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c, oraz
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000”.

Również z pomocą finansową ze środków unijnych rozpocząć będzie można działalność pozarolniczą. Nabór planowany jest na I kwartał 2017 r. Program, w ramach którego otrzymamy wsparcie, to: „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej’’.
Rolnicy będą także mieli możliwość skorzystania z usług doradczych w ramach projektu: „Świadczenie kompleksowej
porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”.
Z kolei na II kwartał planowany jest nabór wniosków na cieszący się dużą popularnością program „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, typ
operacji „Premie dla młodych rolników”.
Źródło: ARiMR
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Spotkanie z prezesami stowarzyszeń
W dniu 16 grudnia br. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy
w Łopusznie odbyło się spotkanie z prezesami stowarzyszeń
dotyczące współpracy jednostki samorządu terytorialnego z
trzecim sektorem. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Halina Sochocka – Stowarzyszenie Kobiety Łopuszna; Pan Krzysztof Soboń – ŁKS Łopuszno; Pan Paweł Palacz – Stowarzyszenie Nasze Czartoszowy; Pani Franciszka Piotrowska – Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; Pan Mariusz
Brelski – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”; Pani Elżbieta Smolarczyk – Stowarzyszenie przyjaciół i miłośników muzyki i tańca ludowego; Pan Mirosław Śliwka – Stowarzyszenie „Łabędź”.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze cele i zaznajomiono się z zamierzeniami stowarzyszeń na najbliższy czas.
Dodatkowo omówiono kwestie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na statutową działalność stowarzyszeń.
Stowarzyszenia pochwaliły się wieloma działaniami zrealizowanymi bądź jeszcze trwającymi w roku 2016r. Na pochwałę zasługują wszystkie stowarzyszenia z terenu Gminy Łopuszno, a szczególnie te najprężniej działające, w tym Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”, ŁKS
Łopuszno�����������������������������������������������
, Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Chór „GLORIA” oraz Stowarzyszenie przyjaciół i miłośników muzyki i tańca ludowego.
Stowarzyszenie „SKAŁA” w roku 2016r. pozyskało środki
finansowe na wspaniałe inicjatywy lokalne. Obecnie realizują projekt związany z ratowaniem zabytkowej alei kasztanowej w Lasocinie, projekt w ramach ogólnopolskiego programu „Równać szanse” aktywizujący młodzież z
gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawla II w Łopusznie
oraz młodzież z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
w Łopusznie, a także projekt zwiększający świadomość
społeczeństwa na tematy związane z pszczelarstwem
i ochroną pszczół.
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” mogą pochwalić się działaniami na rzecz najstarszych mieszkańców naszej
gminy, w tym cyklicznie organizowanymi konferencjami sernioralnymi.
ŁKS Łopuszno osiągnął wysokie wyniki w piłce nożnej.
Klub sportowy awansował do klasy A i obecnie po rundzie
jesiennej znajdują się na 8 miejscu, na 16 drużyn.

Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pomaga tym najbardziej potrzebującym, często wykluczonym z lokalnej społeczności - niepełnosprawnym
osobom. To właśnie im niesiona jest pomoc, zrozumienie i całodniowa opieka, która dla nich jest budującym i wspierającym
działaniem, a dla członków stowarzyszenia wielkim oddaniem.
Stowarzyszenie „GLORIA” oraz Stowarzyszenie przyjaciół i miłośników muzyki i tańca ludowego uświetniają
wiele uroczystości i imprez kulturalnych organizowanych
na terenie gminy Łopuszno. Reprezentują gminę także poza
jej granicami, promują ją, biorąc udział w wielu konkursach
i przeglądach.
Stowarzyszenie „Łabędź” pozyskało kwotę 20 tys. zł
na odnowienie źródełka w Skałce Polskiej. W ramach projektu
zostanie utwardzone miejsce dojścia do punktu czerpalnego,
które także zostanie zrewitalizowane.
Stowarzyszenie „Nasze Czartoszowy” także pozyskało
środki w wysokości 5 tys. zł na sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadań statutowych.
Za oddane serce i cenny poświęcony swój czas na rzecz
społeczności lokalnej serdecznie dziękujemy wszystkim
członkom i wolontariuszom stowarzyszeń z terenu gminy Łopuszno.
Mamy nadzieję, że najbliższy rok przyczyni się do dalszych sukcesów naszych stowarzyszeń.
P. Jas

Koordynatorzy Programu „Równać Szanse” z wizytą studyjną w Łopusznie
18 listopada młodzież realizująca Projekt „Bo Nam Muzyka w sercach i Duszy Gra!” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2016, gościła w murach GOS-W w Łopusznie przedstawicieli Fundacji Dzieci i Młodzieży z Warszawy.
Koordynatorzy Programu «Równać Szanse” Paweł Walecki i Artur �����������������������������������������������
Łęga�������������������������������������������
rozmawiali z Koordynatorem Projektu Mariuszem Brelskim, Małgorzatą Soboń, ekspertem ds. tańca i choreografii, oraz bezpośrednio z uczestnikami Projektu. Podczas
spotkania omówiono dotychczasowe rezultaty i działania Projektu oraz zalecono i zasugerowano drobne zmiany w ramach
harmonogramu zajęć.
Mariusz Brelski
18
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Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie.
To już ponad dwa lata działalności!
Działalność integracyjna podejmowana przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie to
świetna forma aktywności osób niepełnosprawnych. Ośmiela uczestników, pozostających do tej pory w cieniu, do ujawnienia swoich talentów i pomysłów podczas różnego rodzaju
występów na scenie, imprez tematycznych oraz form tanecznych.
Rok 2016 w ŚDS, Klubie Seniora i Świetlicy Integracyjnej
rozpoczął się miłym akcentem. Na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbył się bal karnawałowy, na którym bawili się nasi uczestnicy wraz z licznie
zaproszonymi gośćmi. Po raz kolejny uczniowie łopuszańskiego ,,Pałacyku” zaskoczyli nas miłą niespodzianką,
którą było zrobienie fryzur i makijaży mocno karnawałowych.
Wzorem roku ubiegłego odbyło się ,,Śniadanie Wielkanocne” – podczas którego nasi podopieczni wystawili piękny
słowno – muzyczny spektakl ,,To nie gwoździe Cię przybiły…”. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego żurku oraz słodkiego poczęstunku.
Po raz drugi odbyła się ,,Wielka Majówka”. Dzięki talentom, jakie rozwinęli nasi wychowankowie – na scenie królowały rytmy disco polo oraz kabaret pt. ,,Chińska restauracja”. Wraz z zaproszonymi gośćmi delektowaliśmy się pieczoną kiełbaską, kaszanką i ziemniaczkami z ogniska.
Klub Seniora wraz z uczestnikami Centrum Wspierania Rodziny ,,Z Uśmiechem” gościł na terenie Ośrodka Senior – Wigor w Pilczycy. Nasi seniorzy oraz podopieczni zaprezentowali występ, który został przyjęty aplauzem.
Rok 2016 został nazwany ,,Rokiem Sienkiewiczowskim”.
Aby uczcić to wydarzenie, w naszej placówce został zorganizowany ,,Poranek Sienkiewiczowski”, na którym prezentowana była twórczość naszego rodaka. Na zakończenie odbyła
się filmoterapia, podczas której obejrzeliśmy fragmenty „Trylogii” Sienkiewicza.
Centrum Wspierania Rodziny ,,Z Uśmiechem” organizuje
wiele wyjazdów poza teren gminy Łopuszno.
Tym razem była to wycieczka do Pilczycy, gdzie
zostało zaplanowane wiele atrakcji. Końcowym
efektem było ognisko oraz wspólne biesiadowanie.
,,Fashion of Józefina 2016” – był to pokaz
mody znanego projektanta, zwanego Sebą.
Nasi podopieczni zaprezentowali stroje z kolekcji ,,Cztery pory roku”, która wyróżniała się lekkością, elegancją oraz ponadczasowością.
,,Łopuszańskie wieńcowanie” – czyli Dożynki 2016, na których zaprezentowaliśmy wykonany przez Klub Seniora wieniec dożynkowy
oraz skecz o rolniku z udziałem podopiecznych.
W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
odbył się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, w którym wystąpiło kilkoro

uczestników, prezentując swój talent w dwóch kategoriach:
plastycznej i wokalnej.
Jak co roku w placówce odbyło się tradycyjne Święto
Pieczonego Ziemniaka. Został również zorganizowany pokaz
mody, który zaprojektowała sławna projektantka ,,Żuljet”. Po
pokazie odbył się poczęstunek i wspólne biesiadowanie.
Tradycją naszego ośrodka stały się nie tylko wyjazdy integracyjne, udział w występach artystycznych, ale również różnego rodzaju zabawy taneczne. Jedną z nich były andrzejki,
na których gościły wróżby i przepowiednie. Stałym punktem
atrakcji placówki jest współpraca z uczniami Technikum Fryzjerskiego z Łopuszna.
Poza szeregiem atrakcji, jakie oferuje Centrum Wspierania
Rodziny ,,Z Uśmiechem”, podopieczni biorą udział w zajęciach: rehabilitacyjnych, kulinarnych, plastycznych, komputerowych i gospodarstwa domowego. Mają również
możliwość poprawy samodzielnego funkcjonowania w życiu
codziennym, podniesienia sprawności fizycznej i psychicznej.
Teresa Czarnecka
Paulina Szymkiewicz
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Nowe punkty oświetlenia drogowego w Gminie Łopuszno
W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców po
przeanalizowaniu złożonych wniosków w 2016 roku Pani Wójt
Gminy Łopuszno zdecydowała uzupełnić brakujące oświetlenie drogowe w niżej wymienionych miejscowościach:
Snochowice ul. Okrajek - wymieniono 8 szt. starych żarowych opraw oświetlenia drogowego wraz ze skrzynką sterowania oświetleniem za kwotę 7.678,70 zł.
W miejscowości Piotrowiec - Stara Wieś wymieniono
3 oprawy na łączną wartość 2.499,99zł w tym 1.799,99 zł ze
środków Funduszu Sołeckiego.
W miejscowości Przegrody ze środków Funduszu Sołeckiego wymieniono 8 sztuk zniszczonych opraw żarowych na
lampy sodowe, łączna wartość 5.600,00 zł.
Fanisławice – Przymiarki wymieniono zniszczoną w czasie burzy lampę sodową o wartości 550,00 zł.
W Gnieździskach wymieniono 3 wyeksploatowane oprawy o łącznej wartości 1.650,00 zł.
W Łopusznie na ul. Górki Łopuszańskie wymieniono jedną
lampę o wartości 550,00 zł oraz dobudowano odcinek oświetlenia od ul. Strażackiej do ul. Natalii Żurowskiej -Machałowej o wartości 3.389,88 zł.
W Czartoszowach od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji państwa Ogonowskich podwieszono przewód oraz zamontowano jedną lampę o wartości 1.722,00 zł.
W Orczowie nowe lampy oświetlenia drogowego wraz
z przewodem zostały zamontowane wzdłuż drogi gminnej
w kierunku Snochowic oraz do posesji pana Serafina i pani
Sójki, wartość całej inwestycji to 11.500,50 zł.

W���������������������������������������������������
Józefinie�����������������������������������������
zamontowano jedną nową lampę oraz wymieniono dwie zniszczone na wartość 2.100,00 zł.
W miejscowości Olszówka w rejonie skrzyżowania z drogą
powiatową zamontowano nową oprawę o wartości 700,00 zł.
W Czałczynie przy drodze wojewódzkiej wymieniono
3 oprawy o wartości 1.650,00zł.
W Fanisławiczkach przy drodze powiatowej podwieszono
przewód oświetlenia drogowego oraz zamontowano nową
oprawę – koszt 1.722,00 zł. został pokryty w budżetu gminy.
Mieszkańcy Jedla cieszą się z lamp solarnych, w których
jako źródło światła zastosowano nowoczesną oprawę LED.
Koszt zamontowania pięciu lamp to 21.600 zł. z czego 15.600
zł. pochodzi z Funduszu Sołeckiego, natomiast brakująca
kwota 6.000 zł. z budżetu gminy.
Z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dobrzeszów przy
drodze powiatowej prowadzącej do Podgóry zostanie zamontowanych 6 szt. lamp sodowych o mocy 100W. Wraz z podwieszeniem przewodu koszt tej inwestycji to 12.828,00 zł.
Również jeszcze w tym roku w Snochowicach na ul. Zagóra powstanie nowe oświetlenie, gdzie zostanie podwieszony
przewód sterujący oświetleniem drogowym oraz 5 lamp sodowych. Wartość tej inwestycji to 17195,40 zł. koszty zostaną
pokryte z Funduszu Sołeckiego.
Koszty wymiany wyeksploatowanych opraw oraz montażu
nowego oświetlenia w całym 2016 roku w kwocie 92936,47zł.
zostały pokryte z budżetu Gminy Łopuszno przy udziale środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.
Z. Głowala

Antresola i Weranda zapraszają
Od nowego roku w pobliżu Łopuszna rozpoczynają działalność dwa obiekty z restauracją i hotelem. „Antresola” zlokalizowana jest w Zagórkach, „Weranda” mieści się między Eustachowem Małym a Jedlem. Nietrudno ich nie zauważyć, gdyż
są imponujących rozmiarów, przyciągają także wzrok ciekawą
architekturą. Zajrzyjmy do nich.

Antresola

Pomysł zainwestowania w restauracj����������������������
ę���������������������
, to nie chłodna kalkulacja i myślenie wyłącznie o opłacalności biznesu. To pasja
– twierdzą zgodnie państwo Mariola i Robert Łuczakowie. To
możliwość zrealizowania swoich marzeń, które towarzyszyły
im od dziecka, ��������������������������������������������
w miejscu, w którym zakochali się od pierwszego wejrzenia.
Nie są mieszkańcami naszej gminy, a jednak tutaj postanowili zainwestować. „Antresola” – taką nazwę nosi zajazd i restauracja w Zagórkach - nie jest nazwą przypadkową. To już
marka, o której jakość i rozpoznawalność postanowili zadbać.
Od siedmiu lat pod takim szyldem prowadzą restaurację
w Kielcach na ulicy Piekoszowskiej. W bran����������������
ż���������������
y gastronomicznej nie są więc nowicjuszami.
Podczas rozmowy z właścicielami obserwuję ich entuzjazm
i zaanga����������������������������������������������������
ż���������������������������������������������������
owanie, wiarę w siebie, widzę przekonanie, że znajdują się na swoim miejscu, które świadomie wybrali.
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Z dumą oprowadzają mnie po obiekcie. Jest piękny. Imponuje i zadziwia rozmiarami, których „nie widać z drogi”. Główna sala może pomieścić 200 osób. Sufit sięga nieba. Zdobią go
piękne żyrandole, a parkiet nie może doczekać się pierwszych
tancerzy. Można by tu nakręcić sceny z Tołstojowego balu, na
którym piękna Natasza Rostow tańczy z księciem Bołkońskim.
Wystrój wnętrza nie jest dziełem projektantów. Ciepłe, spokojne, stonowane barwy, dużo beżu, złociste ugry. Na ścianach obrazy, które kupuje mama właściciela. Ma dobry gust,
podobnie jak synowa.

Z ŻYCIA GMINY
Część hotelowa przygotowana jest na 60 osób.
Wszystkie pokoje z łazienkami, nowocześnie umeblowane,
sprawiają miłe wrażenie. Z największego apartamentu rozciągają się widoki na trzy strony świata- na lasy, szachownicę
łopuszańskich pół i łopuszańskie wzgórze z czerwonym dachem kościoła. Trudno nie zachwycać się tymi pejzażami. Niby
ta sama panorama, którą widzimy codziennie, ale tu, z innej
perspektywy odkrywamy ją na nowo.
Restauracja stawia na sprawdzone menu. Królować będzie
kuchnia staropolska. Golonka na miodzie, sandacz w śmietanie, schabowy. Smakosze ryb mogą liczyć na świeżego pstrąga. Dla ryb przygotowany jest już basen z napowietrzaniem,
a także wędzarnia.
Właściciele nastawiają się na przygotowywanie dużych imprez, przede wszystkim wesel, większość terminów na kolejne
dwa lata jest już zarezerwowana.
Z tyłu zajazdu znajduje się teren zielony ze stawem i miejscem na grilla.
W obiekcie zatrudnią 12 osób. Przy rekrutacji pracowników
dobrze współpracowało im się z tutejszym Urzędem Pracy.
Pan Robert Łuczak, który prowadził przedsięwzięcia gospodarcze w różnych gminach i w związku z tym ma porównanie, jak to jest gdzie indziej, chwali także bardzo pracowników Urzędu Gminy, na których wsparcie i fachowość mógł liczyć. Dziękuje Pani Wójt, która rozumie przedsiębiorców. Jest
im przychylna i ma dla nich czas.
Pierwsza duża impreza w „Antresoli” to bal sylwestrowy.
Oficjalne otwarcie natomiast nastąpi 20 stycznia 2017r.
Prywatnie państwo Łuczakowie są rodzicami dorosłej już
Magdy, która pomaga w prowadzeniu biznesu oraz trzynastoletniego Czarka, ucznia gimnazjum. Rodzina mieszka w Korczynie.

Weranda

Właściciele hotelu i restauracji „Weranda” – państwo Katarzyna i Michał Kmitowie - w gastronomicznym biznesie debiutują. A ponieważ cenią profesjonalizm, do rozkręcenia działalności zatrudnili pana Tomasza Kazimierczaka, który mimo
młodego wieku, w branży gastronomicznej jest prawdziwym
weteranem. Właściciele stawiają na kameralność. Jeśli imprezy, to raczej niewielkie. W restauracji może gościć do 60 osób.
Miejsc hotelowych jest 20.
Długo szukali nazwy dla swojego obiektu. Na pomysł wpadli spontanicznie. Ponieważ budynek posiada szeroką werandę z widokiem, pani Katarzyna zaproponowała „Werandę”
właśnie.
Restauracja i część hotelowa jest pięknie urządzona. Właściciele korzystali z porad projektanta wnętrz. Ściany zdobią obrazy przedstawiające lokalne krajobrazy. Jest oczywiście obraz z panoramą Łopuszna. W rogu restauracji stoi biały, niezwykle urodziwy, kaflowy piec ręką żywieckiego zduna poczyniony. Wprowadza do lokalu domowy, przytulny klimat, ale nie jest li tylko ozdobą. Wspaniale smakuje upieczona
w nim szarlotka, a posłuży jeszcze do wypieku chleba i przygotowania pieczystego.
Dla gospodarzy „Werandy” ważna jest wysoka jakość
świadczonych usług, dlatego swoich przyszłych pracowników
szkolą pod okiem najlepszych mistrzów. Kurs kelnerski prowa-

dził Grzegorz Górnik – najbardziej znany polski kelner, organizator ogólnopolskich konkursów kelnerskich.
Dla pracowników przeprowadzono także szkolenie z zakresu baristyki, czyli sztuki parzenia kawy oraz kurs pieczenia pizzy. A pizza w lokalu będzie najprawdziwsza, włoska. Na
bardzo cieniutkim cieście. Specjalna mąka z Włoch, specjalna
technika wyrabiania ciasta, które musi dojrzewać 20 godzin
w lodówce.
Od nowego roku „Weranda” zaprasza rodziny na weekendowe obiady, koleżanki na pogaduchy przy kawie, zakochanych na kolację przy świecach .... i na śniadanie po nocy spędzonej w apartamencie z antresolą (i nie myślcie, że pomyliliście lokale).
Państwo Kmitowie będą starali się o kategoryzację swojego hotelu. Gwiazdki nie spadną im z nieba, bo wyposażenie
i urządzenie pokoi ma naprawdę wysoki standard.
To nowoczesny obiekt, przy budowaniu którego wykorzystano najnowsze technologie. Do ogrzewania nie używa się
oleju, węgla czy innych tradycyjnych paliw, ale ciepło czerpie
się z ziemi. To niezwykle ekologiczne rozwiązanie, podobnie
jak wykorzystanie deszczówki do podlewania trawników i zieleni.
Docelowo lokal zatrudniał będzie 8 osób, wszystkie pozyskane z lokalnego rynku pracy. Stacja paliw BP, która również
rozpocznie działalność od nowego roku, kolejne 8. Stacja nie
zaprasza jedynie do tankowania, ale także na ciepły rogalik
i kawę z ekspresu z kilkoma rodzajami mleka do wyboru.
Państwo Kmitowie mieszkają w Kurzelowie. Prowadzą tam
firmę drogową PHU Kami. Mają dwóch synów – starszy, Mateusz jest uczniem LO w Kielcach, młodszy, Maciej uczy się w
pierwszej klasie.
Agnieszka Palacz

Wieści Łopuszna

21

Z ŻYCIA GMINY

Wspomnienie o Dyrektorze Liceum Ogólnokształcącego
w Łopusznie Panu Profesorze Januszu Ciepielewskim
30 września 1935r. – 27 sierpnia 2015r
cił po dwóch latach do Łopuszna.
Zmarł mu ojciec. W
1952 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole
Powszechnej w Łopusznie. Został ze
swoją matką.
Zaczął się dla
niego nowy okres
w życiu. Nie marzył
o belferskiej karierze, ale to właśnie
pedagogicznej
pracy
poświęcił
się na długie lata i
w nauczycielskiej
profesji realizował
swoje ambicje.
Początkowo
uczył w najmłod- SABINA I LEON CIEPIELEWSCY Z SYNEM
szych klasach: czytania. pisania, rachunków i pewnie rysunków. Rysował pięknie, głównie ołówkiem, miał wyjątkowo sprytne dłonie. Do
dziś w domu Ciepielewskich zachował się portret matki, którego jest autorem. Pięknie pisał, jak większość z jego pokolenia, nauczanego w szkole kaligrafii.
W 1964 roku skończył biologię na Uniwersytecie Łódzkim.
Odtąd uczył już przede wszystkim tego przedmiotu oraz pokrewnych: chemii i higieny.
Wykładał ciekawie, jasno tłumaczył. Kiedy opowiadał o organizmach, mówił całym sobą,
nie był to beznamiętny wykład,
ale opowieść pełna różnorodnych środków wyrazu: mowy
ciała, gestów, mimiki.
Kiedy w 1966 roku oddzielono szkołę podstawową od liceum, on został nauczycielem
szkoły średniej.
Lata sześ�����������������
ć����������������
dziesiąte i siedemdziesiąte dla łopuszańskiego liceum to lata świetności. Liceum na wsi samo w sobie było ewenementem. Dzięki szkole średniej wykształceKLASA MATURALNA. SIEDZĄ OD LEWEJ JANUSZ CIEPIELEWSKI, JÓZEF SOBESTO, ALFRED MULARCZYK
nie zdobywali młodzi ludzie
Urodził się w 1935 roku. Gdy miał cztery lata, wybuchła
wojna. Na jego oczach rozgrywały się dramatyczne wydarzenia, które już na zawsze zmieniły Łopuszno. Większo���������
ść ������
mieszkańców nazywała Łopuszno sztetl, bo byli polskimi Żydami.
Możliwe, że jako mały chłopiec był naocznym świadkiem ich
exodusu. Kilka lat potem z okolic Łopuszna uciekać musieli
Niemcy.
Jego rodzicami byli Sabina Ciepielewska z domu Stemplewska i Leon Ciepielewski, pochodzący z Iłży nauczyciel,
a od 1 stycznia 1950 roku także kierownik Szkoły Powszechnej
w Łopusznie. Matka prowadziła w Łopusznie sklep. Pochodziła z zamożnej, zasiedziałej w tych okolicach rodziny. Jej ojciec
był w latach 30. wójtem Łopuszna, jednym z budowniczych
kościoła. To on w 1936 roku witał przejeżdżającego przez Łopuszno marszałka Rydza- Śmigłego. Opowieści o tych wydarzeniach do dziś przewijają się w rodzinnych wspomnieniach.
Był jedynakiem, pochodził z rodziny inteligenckiej, co w
okresie powojennym nobilitowało szczególnie. Wychowywał
się w bardzo dobrych, jak na tamte czasy, warunkach. Światli rodzice zadbali o edukację syna. Mały Januszek rozpoczął naukę
w wieku sześciu lat. Ponieważ pierwsze lata szkoły powszechnej przypadły na czasy okupacji, dużo uczył się w domu. Potem rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Częstochowie. Udał się tam, gdyż Ciepielewscy mieli w Częstochowie rodzinę. Zważywszy, że poszedł rok wcześniej do szkoły,
a szkoła powszechna liczyła siedem klas, w wieku siedemnastu lat uzyskał świadectwo dojrzałości. Chciał być farmaceutą. Wybrał studia w Poznaniu, ale aptekarzem nie został. Wró-
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mieszkający w Łopusznie i okolicach. Skończenie liceum było
najprostszą drogą społecznego awansu. Do Łopuszna przyjeżdżali uczniowie z całego kieleckiego. Internat wprost pękał
w szwach. W latach 1971 - 73 kierował���������������������
nim profesor Ciepielewski.
Był przystojny. Wysoki, pięknie zbudowany, o miłej powierzchowności. Ale w młodości... przypominał filmowego
amanta. Charakterystyczne, ciemne okulary czyniły go podobnym do Zbyszka Cybulskiego. Wyraziste, regularne rysy
twarzy, idealne proporcje. Niewymuszona elegancja i ogłada.
Przy tym wszystkim przystępność i łagodność sposobu bycia.
Nic dziwnego, że uczennice kochały się w nim, a uczniowie
starali się naśladować. Jednak ten wyjątkowo męski wdzięk
był nie do powielenia.
Zakochał się, ożenił. Żona Irena z domu Zbroszczyk była
dentystką, pracowała w Krasocinie, gdzie małżonkowie na
krótko zamieszkali. Urodziło im się dwóch synów: Czarek i Sławek. Obaj bardzo podobni do ojca. Rodzinna idylla nie trwała
długo. Żona zmarła nagle, osierocając męża i synów.
Odeszła 1 września 1970 roku. W tym samym dniu pracę w
LO w Łopusznie podjęła młodziutka nauczycielka matematyki Barbara Rodzim... To ją wybrał na matkę osieroconych synów i na żonę. Z Barbarą miał dwie córki – Joannę i Emilię.
W 1973 roku pan Profesor Ciepielewski objął stanowisko
dyrektora i pełni������������������������������������������������
ł�����������������������������������������������
je aż do emerytury, czyli do 1990r. Przez kilka lat był także kierownikiem filii Zespołu Szkół Rolniczych we
Włoszczowie, gdy filia ta mieściła się w pałacu.
W połowie lat siedemdziesiątych wiejskie liceum w Łopusznie zostało wyróżnione przez Ministerstwo Oświaty. Otrzymało Medal Edukacji Narodowej. Dla Dyrektora i całej kadry pedagogicznej był to ogromny powód do dumy.
Dyrektor był chwalony, ale często też łajany. Bo szkoła miała
szczęście do powołań. Różnorodnych. Najwięcej jej absolwentów wybierało zawód nauczyciela, pielęgniarki i ... księdza. Ponieważ były to czasy komuny, Pan Dyrektor musiał się tłuma-

czyć w komitecie
wojewódzkim partii, dlaczego tak źle
wychowuje młodzież. A młodzież
wówczas, ta która mieszkała w internacie, w czasie
wolnym chodziła
na nabożeństwa
różańcowe.
Bez
specjalnej zachęty
ze strony duchownych.
Raz dostało się
nawet Panu Dyrektorowi za to, że
na drzwiach jego
domu zrobiono ołtarz na Boże Ciało...
Czas kierowania
liceum nie był wolZ ŻONĄ BARBARĄ I KOLEGĄ - NAUCZYCIELEM ny od dramatycz- JANEM RAKIEM
nych
wydarzeń.
W siermiężnym PRL - u ciągle wszystkiego brakowało. Wszystko trzeba było „załatwiać”, wszędzie mieć znajomości. Pan Dyrektor odczuł to na swojej skórze. W 1982 roku zawalił się strop
w pałacu. Sufit spadł do pracowni chemicznej.
Na szczęście, w tej mało szczęśliwej sytuacji, wydarzenie
miało miejsce w nocy i nikt nie ucierpiał. Szkołę jednak należało ewakuować. Liceum znalazło przytulisko w Szkole Podstawowej w Łopusznie przy ulicy Strażackiej.
Dla Pana Dyrektora Ciepielewskiego zaczął się czas wytężonej pracy. Pałac wymagał remontu! Nie było chyba gorszego momentu rozpoczęcia takiej inwestycji. W Polsce głęboki
kryzys, brak dosłownie wszystkiego, szalejąca inflacja. Żadnych prac nie można było wykonać tzw. systemem gospodarczym, gdyż pałac, wpisany na listę zabytków, podlegał Kieleckiemu Konserwatorowi. Mimo tych trudności najważniejsze
roboty wykonano: wylewki, tynki, stropy, instalacje hydrauliczne, elektryczne, wymianę okien. Jednak Dyrektor żył w ciągłym stresie. Inflacja sprawiała, że faktury traciły na wartości,
że mniej się pozyskiwało z Kuratorium Oświaty, od Konserwatora Zabytków niż w rzeczywistości się wydało, bo pieniądz
tracił wartość.
Pani Barbara wspomina nieprzespane noce swojego męża.
Pewnego razu przyjął kabel do instalacji elektrycznej. Miał do
ludzi zaufanie, podpisał oczywiście. Gdy rozpoczęto prace,
okazało się, że jest go o wiele za mało. „Będziesz mi przynosić paczki do więzienia” – mówił do żony, bo kabel był bardzo
drogi. A wystarczyło zadzwonić do hurtowni, to oni wydali za
mało towaru...
Remont pałacu sfinalizowała już jego następczyni, pani
Anna Jarosińska.
W 1990 roku Pan Ciepielewski przeszedł na emeryturę,
przepracowawszy w zawodzie nauczyciela 38 lat. W 1973 roku

ZJAZD ABSOLWENTÓW - MATURA 1971R.

Wieści Łopuszna

23

Z ŻYCIA GMINY
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, 10 lat później Złoty Krzyż Zasługi, w ostatnim roku pracy Nagrodę Kuratora.
Wspomina go profesor Józefa Ciesielska: „Był dobrym,
ludzkim dyrektorem, wyrozumiałym, zrównoważonym, choć
jednocześnie wymagającym. Unikał konfliktów. Bardzo uważał, żeby nikogo nie skrzywdzić. Umiał słuchać. I oczywiście
był świetnym kolegą, sympatycznym i pogodnym”.
Na emeryturze oddał się życiu rodzinnemu. Pomagał córce w rozwijaniu biznesu, opiekował się wnukami, dużo czasu spędzał z żoną. Swoją szkołę odwiedzał przy okazji różnych uroczystości. Najmilej wspominał zjazdy absolwentów,
zwłaszcza tych roczników, których był wychowawcą.
„Żartami sypał jak z rękawa. Anegdotę miał na każdą okazję” – tak mówi o nim córka Joanna. Interesował się historią
i polityką. Oglądał historyczne filmy, czytał historyczne książki. I grał w brydża. Z koleżeństwem z pracy, z księżmi.
***
Siedzę w kuchni u profesor Barbary Ciepielewskiej Pokazuje mi zdjęcia. Opowiada o Profesorze, który był synem, ojcem,
nauczycielem, dyrektorem. Nie potrafi jednak opowiedzieć
o mężu...
Kiedy oglądam fotografie, widzę oboje młodych i uśmiechniętych i wiem, że był to szczęśliwy związek. Gościła w nim
miłość, szacunek zrozumienie.

Córka mówi: „Tata lubił siedzieć z mamą w kuchni, pomagał
w gotowaniu. Przy mnie zawsze też był blisko, wspierał mnie,
bawił wnuczkę Julię.
Około roku 2008 zaczęły się kłopoty ze wzrokiem. Wraz
z upływem czasu pogłębiały się coraz bardziej. Świat Pana
Dyrektora gwałtownie się kurczył. Chodził jeszcze ulicami Łopuszna, rozpoznawał ludzi, gdy mówili mu „dzień dobry”. Ale
nie widział prawie nic. Jedynie kontury i światło.
Dla wielu małżonków to trudna próba. Ale nie dla nich. Zawsze wzruszał mnie widok, gdy szli razem główną nawą kościoła i Ona była jego oczami. Prowadziła go do Stołu Pańskiego.
Potem przychodziła sama. Po operacji na zaćmę Pan Dyrektor miał wylew do oka. Ostanie półtora roku leżał przykuty
do łóżka. Los swój znosił w pokorze. Był spokojny, nie denerwował się, ani żona, ani córka nie słyszały z jego ust niemiłego słowa.
Zmarł 27 sierpnia 2015 roku. Na pogrzebie były tłumy. Rodzina, przyjaciele, koledzy i koleżanki, poczty sztandarowe.
Ale najwięcej by�����������������������������������������
ło uczniów żegnających swojego Nauczycie����������
la i Dyrektora. A mszę pogrzebową sprawowali księża- absolwenci, za których przed laty musiał się tłumaczyć.
Agnieszka Palacz

Finał Szlachetnej Paczki
Finałowy weekend Szlachetnej Paczki (10-11 grudnia) był
ukoronowaniem kilkumiesięcznej wytężonej pracy wszystkich zaangażowanych w jej tworzenie: lidera, wolontariuszy, kierowców i wielu innych osób czynnie wspierających tę
szczytną akcję Stowarzyszenia „Wiosna”. Podczas grudniowego weekendu wolontariusze dostarczyli paczki do 37
rodzin z terenu gmin: Łopuszno, Krasocin, Słupia Konecka. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia, często chcących zachować anonimowość, szerokiej grupy darczyńców.
Drużynę Wolontariuszy tworzyli: Marta Gębska, Agnieszka Tkacz, Renata Miazga, Agnieszka Wiśniewska, Wioleta Wiśniewska, Kamil Krzyżanowski, Kinga Pasińska, Ewa Stępień,
Wiktoria Matuszczyk, Patrycja Jarząb, Wiktoria Stolarska,
Krzysztof Maciejewski, Dominika Petrus, Kalina Ambur, Anita Kowalczyk, Aleksandra Wawrzoła, Weronika Pałac, Daniel
Tkacz, Izabela Raczyńska, Aleksandra Lichosik, Wiktoria Kaczmarczyk, Marcin Siwczyk.
Ogromne podziękowania należą się�����������������������
również lokalny������
m firmom i osobom prywatnym, które udzieliły wsparcia w postaci przygotowania paczek dla rodzin, użyczały samochodów
i przygotowywały posiłki. Szczególne podziękowania na-

leżą się również ks. Kanonikowi Ireneuszowi Jakusikowi
za udostepnienie sali Starej Plebanii na biuro i magazyn
Szlachetnej Paczki.
Lider Szlachetnej Paczki Rejonu Łopuszno
Karolina Krajewska-Brelska
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w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

24

Wieści Łopuszna

Z ŻYCIA GMINY

Szanujmy wspomnienia
Ten numer „Wieści” trafi do Czytelników w okresie świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku . Wtedy dokonujemy
podsumowania minionych miesięcy i robimy plany na przyszłość. Ale wracają też wspomnienia .
Ksiądz Józef Dzwonek, którego pożegnaliśmy 2 września napisał wiersz pt. Przyszłość, a w nim: /Nie wiesz / Ile jest
drogi / Przed tobą / Bo wiedzieć nie możesz / .../Nie wiesz co
przed tobą stanie / /Czy zwycięstwo / Czy fiasko / Na życia ekranie……/.A jednak zrządzeniem Bożej Opatrzności dane Mu
było bardzo dokładnie przewidzieć datę swojej śmierci , 3-4
dni wcześniej powiedział: ja umrę we Wniebowzięcie. Rzeczywiście, zmarł w największe święto Maryjne – 15 sierpnia
w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Cierpliwie, bardzo cierpliwie znosił chorobę, nie uskarżał się na los. Niezliczoną liczbę razy powtarzał : O Boże, o mój Jezu, o Matko Boska! I uporczywie wracała do Niego ciekawość, jak jest po tamtej stronie . Dziś już z pewnością to wie.
W wydanej na Złoty Jubileusz Kapłaństwa książce pt. Nasza Cudowna Pani z Guadalupe we wstępie pisze: Z podziękowaniem za łaski, opiekę, natchnienie… za ewidentne oznaki obecności w podróżach i życiu codziennym. Zawsze wierny
i oddany sługa ks. Józef Dzwonek. Z tych słów bije ogromna
Jego miłość do Matki Bożej, synowskie wyznanie miłości,
bezgraniczne zaufanie do Niej.
Od początku działalności duszpasterskiej organizował tzw.
schole młodzieżowe, co wówczas było nowością. Najczęściej
bowiem liturgię ubogacały chóry kościelne. Ponadto nawet
wtedy, gdy był proboszczem, opiekował się ministrantami i
zawsze miał ich liczną grupę. Ale też potrafił okazać im swoją
wdzięczność, niezmiennie 6 stycznia wręczał upominki, nagrody, wyróżnienia za gorliwą służbę przy ołtarzu .
Był doskonałym organizatorem. Rozpoczynając budowę kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej, powołał komitet budowy i skarbnika , do którego parafianie wpłacali składki,
a tym samym wszystkie finanse były przejrzyste. Był człowiekiem honoru, rozpoczętą budowę zakończył, kościół stanął w ekspresowym tempie, w ciągu 3 lat. Nim to się jednak stało, msze św. odprawiał w kaplicy, która przypominała szopę betlejemską. Latem panował w niej taki zaduch, że
spływały po nim strugi potu, zimą zaś zziębniętymi rękoma
ledwo zdołał rozdzielać Komunię św. Przez 10 lat dojeżdżał
własnym samochodem. I nie narzekał. Żył bez luksusów, był
typem prawdziwego abnegata, chociaż jeździł nowymi samochodami : Fiatem 125p , Fiatem 126p , Trabantem , gdyż
– jak często powtarzał – stare jest dobre tylko wino, skrzypce i ….wapno.
Do reguły należało, że przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą własnym samochodem, bez zapłaty, odwiedzał chorych, udzielając im spowiedzi i Komunii św. W ramach ogłoszeń parafialnych prosił tylko o ich zgłaszanie .
Pozostawił po sobie imponującą liczbę książek. Pięć tomów wierszy - piękne i głębokie przesłania, filozoficzne rozmyślania o ludzkiej egzystencji. Każdy tom wierszy już od
okładki przyciąga czytelnika samym tytułem: Na karoserii

ludzkiego losu, Ja się śpieszę, Ty chcesz iść do nieba bez krzyża?!,
Tęcza nad Watykanem, Poetyckie impresje z podróży.
Spośród wierszy poświęconych Papieżowi – Polakowi
Rapsod Żałobny był wyeksponowany w Domu Jana Pawła II
w Wadowicach, a obecnie znajduje się na wystawie zastępczej. Papieską pielgrzymkę na Ukrainę utrwalił w wierszu Na
Ukrainie. Za te utwory poetyckie otrzymał podziękowanie
z Watykanu .
Spod Jego pióra wyszło wiele wierszy okazjonalnych. Na
Rok Wiary odpowiedź dał w Akcie żalu, Moim psalmie, Przepuść mi Boże ….
Z myślą o najmłodszych napisał : Kąpiel wróbla, Śpiew
ptaków, Pies, Latawiec, Wiosna …
Jakby przewidując, że Bóg powoła Go do wieczności
w Roku Miłosierdzia napisał słowa i skomponował muzykę do utworu, który brzmi: / Panie Boże / Jestem już przy Tobie /Panie Boże / / Nie odrzucaj mnie / Niech Twoja miłość /
Wszystko mi wybaczy / Przygarnij mnie / Ulituj się /…/ Nie ma
miłości / Bez pojednania / I MIŁOSIERDZIA / Bez moich łez /.
Tę pieśń wspaniale wykonała uczennica Szkoły Podstawowej w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie wespół z chórem
kościelnym. Piękne kazanie wygłosił ks. kanonik Ireneusz
Jakusik , a mowa pożegnalna Pani Ireny Marcisz – Wójta
Gminy Łopuszno, jakże głęboko zapadła w serca i w myśli.
W uroczystościach pogrzebowych wziął też udział p. Zygmunt Andrejas - major Straży Granicznej, były ministrant
ks. Józefa.
Ks. J. Dzwonek zwiedził niemal każdy zakątek świata, ale
najlepiej czuł się tu, w Łopusznie, w tej małej ojczyźnie. Ożywiał się, stawał się wręcz na nowo młodzieńcem, kiedy spotykał się z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Żartował, że
nawet kawa najlepsza jest w Łopusznie .
Wyrazem przywiązania do rodzinnej parafii był stojący
na Jego trumnie kielich z pateną, na którym widnieje napis:
W podziękowaniu Bogu za 55 lat kapłaństwa w darze dla rodzinnej parafii w Łopusznie - ks. J. Dzwonek 2016 r.
I na pewno 2 września był ogromnie szczęśliwy, patrząc
na zgromadzonych parafian , znajomych, dzieci, młodzież,
poczty sztandarowe … Wszystkich tych, którzy zadali sobie
trud, tak pięknie się zorganizowali i w ten sposób wyrażając szacunek i wdzięczność, odprowadzili Go w tę ostatnią
drogę .
Byliśmy świadkami najpiękniejszego dowodu, że Jego życie miało sens, że śmierć nie zakończyła obecności drogiego
Kapłana w ludzkich sercach .
Te dwie, jakże wymowne, symboliczne daty, które spięły
całe Jego życie – urodzin i śmierci wlały w nasze serca otuchę. Jednak napełnione żalem i smutkiem czyjeś usta wyszeptały: Odkąd Twe serce przestało bić, jakże nam trudno
bez Ciebie żyć.
Śp. ks. J. Dzwonek przynależał do Związku Literatów
Polskich w Warszawie, a to nobilituje i poetę, i Jego rodzinną miejscowość. Bądźmy wdzięczni, trwajmy w pamięci o Nim...
A.Gong
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Wieczór kolęd i pastorałek
„Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”- to Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany w Łopusznie po
raz czwarty. W tym roku konkurs
skierowany był do osób dorosłych.
Konkurs rozstrzygnięto w kategoriach: zespoły i chóry oraz soliści.
W kategorii zespoły i chóry
w tegorocznym konkursie wystąpili: Zespół Śpiewaczy przy KGW
w Lasocinie, Zespół Śpiewaczy
przy KGW w Snaochowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno”,
Zespół Śpiewaczy przy KGW
Krasocinie, Chór Parafialny z Łopuszna, Chór Parafialny „Wiernianki” z Gnieżdzisk oraz duet
Barbara Chyb i Monika Mentrycka – uczestniczki Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem”
w Józefinie.
W kategorii soliści, udział wzięły panie: Alicja Borowska ze Snochowic, Wioletta Frączek
z Piotrowca, Agnieszka Kuleta z Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie, Janina Dzwonek ze Snochowic i Monika Walas, przedstawicielka Zespołu Pieśni i Tańca
„Łopuszno”, mieszkanka Korczyna w gminie Strawczyn. Gościnnie wystąpiła Kasia Kozak z Ukrainy, uczennica ZSP nr
5 w Łopusznie, śpiewając kolędę w języku ojczystym. Poza
konkursem jako pierwsze wystąpiły dzieci ze Żłobka w Łopusznie, które w uroczy sposób wprowadziły zgromadzonych w świąteczny nastrój, śpiewając kolędy” „Świeć gwiazdeczko, świeć” i „Przybieżeli do Betlejem”.
IV Konkurs Kolęd i Pastorałek otworzyli dostojni goście spotkania: Ksiądz Kanonik Ireneusz Jakusik i Przewodniczący
Rady Powiatu w Kielcach - Jan Cedro. W zastępstwie Wójta
Gminy Łopuszno – Ireny Marcisz, w spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Barcicka – Sekretarz Gminy.
W komisji oceniającej pracowały panie: Aleksandra Nyga
– emerytowana nauczycielka, Teresa Sochacka – były pracownik UG w Łopusznie i Agnieszka Jeleń –animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie.
Nagrodę główną w kategorii zespoły i chóry otrzymał
chór „Wiernianki„ z Gnieździsk, prowadzony przez pana
Czesława Sornata. W kategorii soliści nagrodę główną
otrzymała Monika Walas, przedstawicielka Zespołu Pieśni
i Tańca „Łopuszno”. Wyróżnienie specjalne otrzymała pani
Alicja Borowska ze Snochowic-przewodnicząca KGW.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni na występ podczas
świątecznego spotkania osób samotnych z Ks. Biskupem
– Janem Piotrowskim w dniu 13 grudnia. Pozostali uczestnicy konkursu zostali uhonorowani wyróżnieniami. Wszyscy
otrzymali nagrody rzeczowe, które w imieniu Wójta Gminy – Ireny Marcisz, wręczyła Sekretarz Gminy-Małgorzata Barcicka. W czynności tej pomagali pani Sekretarz: Ks. Ka-
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nonik Ireneusz Jakusik i Przewodniczący Rady Powiatu
w Kielcach Jan Cedro.
W przerwie konkursu w tym samym składzie wręczono
nagrody w plastycznych konkursach bożonarodzeniowych.
Uczestnikami konkursów byli uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gminy Łopuszno. Goście mogli obejrzeć wystawę prac pokonkursowych. Na konkurs nadesłano
140 aniołów przestrzennych, 50 bombek oraz 50 kartek
świątecznych. Wystawa prac podkreślała charakter wieczoru
i odzwierciedlała tradycję����������������������������������
i zwyczaje w naszych polskich domach.
Zarówno Konkurs Kolęd i Pastorałek jak i konkursy plastyczne bożonarodzeniowe zorganizował Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie.
Barbara Pawelczyk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
w tym szczególnym czasie radości i spokoju,
składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, życiowego optymizmu
oraz zawodowej i osobistej pomyślności.
Niech te najpiękniejsze w roku Święta
będą pogodne, refleksyjne i szczęśliwe,
a Nowy 2017 Rok przyniesie wszystko co najlepsze.

Michał Godowski
Starosta Kielecki
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Wigilia w świetlicy wiejskiej w Gnieździskach
17 grudnia 2016 roku w świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach
odbyła się piękna uroczystość-Wigilia dla seniorów. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Pani Irena Marcisz, wikariusz parafii Łopuszno ks. Dariusz Węgrzyn, Dyrekcja Zespołu Szkół
w Gnieździskach p. Małgorzata Trela i p. Ewa Dudek oraz ponad 60 mieszkańców Gnieździsk.
Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska uświetnił spotkanie swoim
występem prezentując wybrane kolędy. Uczestnicy spotkania
złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Następnie mieli możliwość poczuć świąteczny klimat kosztując potraw wigilijnych przygotowanych przez mieszkanki Gnieździsk.
Organizatorem Wigilii był Radny Rady Gminy w Łopusznie
Krzysztof Błachucki, Sołtys Michał Kowalski, Rada Sołecka oraz
młode mieszkanki Gnieździsk, które planują zawiązać koło gospodyń w Gnieździskach.

Wszyskim biorącym udział w przygotowaniu spotkania wigilijnego bardzo dziękuję.
Krzysztof Błachucki
Radny Gminy Łopuszno

KGW Lasocin
Aktywność KGW w Lasocinie z roku na rok jest coraz bardziej widoczna nie tylko w lokalnej społeczności. Przewodnicząca koła p. Maria Krajewska podejmuje wiele inicjatyw
na rzecz innych.
Styczeń 2016 zaowocował spotkaniem w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie podsumowującym akcję ,,Szlachetna paczka”. Koło Gospodyń Wiejskich włączyło się do organizacji
tego spotkania serwując gorącą kawą, herbatę oraz domowe
ciasto, by w ten sposób podziękować wolontariuszom za ich
szlachetną pracę na rzecz potrzebujących.
Szeroka współpraca od wielu lat ze Szkołą Podstawową zaowocowała w tym roku wspólną organizacją Dnia Kobiet,
Spotkaniem Wielkanocnym dla społeczeństwa, na które
składały się piękne występy artystyczne przygotowane zarówno przez nauczycieli jak również członków KGW. Na to spotkanie przygotowane zostało piękne
widowisko obrzędowe, reżyserem którego była p. Maria Krajewska. KGW przygotowało również z
własnych prywatnych zasobów finansowych pyszny poczęstunek:
wielkanocny żurek z jajkiem a także domowe ciasto.
KGW uczestniczyło aktywnie
w majowym konkursie, ogłoszonym przez Stowarzyszenie ,,Geniusz”. Konkurs dotyczył kapliczek przydrożnych. Panie z koła
otrzymały w tym konkursie nagrodę pieniężną ( II miejsce),
którą przeznaczyły na remont
kapliczki w Lasocinie.
KGW uczestniczyło aktywnie
w obchodach uroczystości pa-

triotycznych przy pomnikach w Naramowie, Skałce - Polskiej
a także przy pomnikach w gminie Słupia Konecka w Budzisławiu i Rudzie Pilczyckiej.
Przygotowały również programy artystyczne na uroczystości plenerowe w Wiernej Rzece (święto Czynu Chłopskiego) i Dożynki Gminne w Łopusznie. Uczestniczyły również w
dożynkowym konkursie kulinarnym, zdobywając nagrodę.
KGW Lasocin współpracuje ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Lokalnych ,,Skała” w Lasocinie, współuczestnicząc w podejmowanych wspólnie działaniach np. w tym roku w cyklu spotkań
,,Twórcze weekendy dla umysłu i dla ciała”.
Poza uczestnictwem w organizowanych w ramach tego projektu edukacyjnych spotkaniach, panie przygotowały na te
spotkania poczęstunek w postaci kawy i domowych wypieków.
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W okresie wakacji w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie gościła młodzież z Ukrainy. Panie z koła zorganizowały dla tej
grupy naukę polskich piosenek ludowych i słodki poczęstunek podkreślając charakter spotkania strojami ludowymi, uszytymi wiele lat wcześniej przez p. M. Krajewską.
W ostatnich miesiącach członkowie koła KGW realizują projekt „Chrońmy owady zapylające”. W ramach projektu sadzono rośliny i krzewy miododajne, zaplanowano w nim
również konkurs tematyczny dla dzieci i młodzieży, bu-

dowę hoteli dla owadów zapylających. KGW uczestniczyło
w szkoleniu „Bezpieczne gospodarstwo”, organizowane przez
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Poza uczestnictwem, panie przygotowały na to szkolenie salę, a także poczęstunek. W grudniu Zespół Śpiewaczy KGW Lasocin uczestniczył w Konkursie Kolęd i Pastorałek
w GOK w Łopusznie, zdobywając wyróżnienie.
Barbara Pawelczyk

Czym pochwalić się może KGW w Snochowicach
Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach, w mijającym 2016 r. spotykało się systematycznie w każdy wtorek w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. W strojach ludowych,
uszytych przez przewodniczącą koła Alicję
Borowską, panie uczestniczyły w procesjach:
Wielkanocne Rezurekcje, Boże Ciało, Zielone Świątki. W styczniu panie z koła wzięły
udział w Festiwalu Piosenki, organizowanym przez Wójta Gminy Łopuszno-Irenę
Marcisz. W kwietniu przez 3 dni na Targach
„Agrotravel 2016” w Kielcach sprzedawały
placki ziemniaczane, pyszne ciasta i pierogi.
Dochód ze sprzedaży własnych potraw i wypieków panie przeznaczyły na uszycie zimowych strojów ludowych.
29 maja KGW uczestniczyło w XI Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu z przygotowanymi na tę okoliczność tradycyjnymi
potrawami i słodkościami regionu świętokrzyskiego. W lipcu na rynku Pierzchnicy odbył się IX Konkurs
na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego przygotowaną z ziemniaków i kapusty. Tam też nie zabrakło „Snochowianek”. W Hucie Szklanej koło uczestniczyło w Święcie Zalewajki, zajmując IV miejsce w tej konkurencji.
Koło Gospodyń Wiejskich ze swoimi produktami było też
w sierpniu w Tokarni na Święcie Chleba, a także w Masłowie,
gdzie w konkursie na żołądki zdobyło wyróżnienie. We wrześniu koło uczestniczyło w konkursie kulinarnym podczas Dożynek Gminnych, otrzymując nagrodę za doskonałe placki
ziemniaczane.
Poza kulinarnymi prezentacjami panie z koła uczestniczyły
w warsztatach biżuterii sutasz i z filcu dekoracyjnego. Warsz-

taty prowadziła Bożena Picheta w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach.
Przy KGW działa też Zespół Śpiewaczy”Snochowianki”. Zespół wystąpił z programem artystycznym podczas tegorocznych dożynek gminnych, a także uczestniczył w grudniowym
Konkursie Kolęd i Pastorałek w kategorii zespoły i chóry, organizowanym przez GOK w Łopusznie. Przewodnicząca koła,
p. Alicja Borowska wystąpiła również w tym konkursie w kategorii soliści, wyśpiewała sobie wyróżnienie, a swoje zdolności wokalne zaprezenrowała na opłatkowym spotkaniu dla samotnych z Ks. Biskupem Janem Piotrowskim.
Barbara Pawelczyk

W trosce o czworonogi
Los bezdomnych zwierząt jest tragiczny. Wyrzucane z samochodów, przywiązywane do drzew i porzucane. Takie
okrutne praktyki nieodpowiedzialnych właścicieli psów przyczyniają się do zwiększenia populacji bezpańskich zwierząt.
Istnieją jednak sposoby, aby temu zaradzić. Ludzie o dobrych
sercach pomagają i współpracują z władzami Gminy Łopusz-
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no, organizując akcje adopcyjne czy propagując sterylizację zwierzaków domowych.
Często zdarza się, iż osoby same zgłaszają się do Urzędu
Gminy z inicjatywą adopcji znalezionego czy podrzuconego
psa. Władze Gminy wspierają takie działania, dofinansowując sterylizację oraz szczepienia przeciw wściekliźnie.
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Dzięki temu udało się w tym roku zorganizować już kilkanaście adopcji. Apelujemy jednak o rozważne decyzje adopcyjne, gdyż nieraz zdarza się, iż po kilku tygodniach piesek
znowu jest zostawiany i porzucany.
Należy również pamiętać, iż osoba chwilowo dokarmiająca psa lub przyjmująca go na swoją posesję, zapewniając mu opiekę, staje się jego właścicielem, mającym
wobec niego obowiązki. Psy szybko przyzwyczajają się

do ,,nowego domu’’, nie chcą odejść i wielokrotnie są do tego
zmuszane przemocą. Apelujemy zatem o odpowiedzialność,
a także wrażliwość na cierpienie zwierząt.
W���������������������������������������������������
ładze Gminy są wdzięczne mieszkańcom���������������
, którzy przygarnęli bezdomne zwierzęta. Zachęcamy wszystkich do takich działań. Wierzymy, że dzięki temu los czworonogów w
naszej Gminie ulegnie poprawie.
Jolanta Barwińska

Kaplica w Grabownicy
- społeczna inicjatywa sołtysów godna naśladowania
Kaplica w Grabownicy została wybudowana na początku
lat 80 –tych XX w. Jest jedną z dwóch w naszej parafii. Odbywają się tu coniedzielne msze święte, jak również inne spotkania modlitewne. Widząc stan, w jakim znajduje się kaplica tak
ważna dla okolicznych wiernych, sołtysi: Grabownicy- Elżbieta Jarząbek, Czartoszów- Paweł Palacz oraz Marianowa- Paweł Ogonowski, wyszli z inicjatywą generalnego
odnowienia i powiększenia kaplicy.
We współpracy z lokalnymi władzami powstał komitet
,,Rozbudowy Kaplicy w Grabownicy”. Zaczęliśmy od pozyskania gruntu, na której stoi obecna kaplica. Dziękujemy

bardzo Pani Dorocie Zbroszczyk, zamieszkałej w Czartoszowach, za bezinteresowne przekazanie nieruchomości
na rzecz Parafii w Łopusznie. Na dzień dzisiejszy została wytyczona działka i wykonane mapki geodezyjne. Po dokonaniu
niezbędnych formalności urzędowych ruszą dalsze prace.
Dziękujemy Pani Wójt Irenie Marcisz za duże zaangażowanie w sprawę remontu naszej kaplicy. Dziękujemy również
księdzu dziekanowi Ireneuszowi Jakusikowi za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Liczymy na pomoc mieszkańców i wsparcie finansowe darczyńców na tak zbożny cel.
Elżbieta Jarząbek

Z działalności Biblioteki Publicznej w Łopusznie w 2016 roku
Biblioteka Publiczna w Łopusznie rozpoczęła swą działalność w 1947 roku. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując inne działania, Gminna Biblioteka służy mieszkańcom, upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc
działalność informacyjną oraz kulturalno - oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar gminy Łopuszno. Z usług naszej placówki korzystają także mieszkańcy sąsiednich gmin.
Podstawą działalności biblioteki jest
księgozbiór w liczbie 18500 woluminówl. Oprócz dostępu do tradycyjnych
książek oferujemy ebooki - książki elektroniczne oraz dostęp do platformy Ibuk
Libra - największego zbioru elektronicznych publikacji renomowanych polskich
wydawnictw. Zakupu nowości dokonujemy ze środków budżetowych biblioteki oraz pozyskujemy z MK i DzN w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. W roku 2016 na ten cel pozyskano 6152 zł.
Z zasobów Gminnej Biblioteki korzystają mieszkańcy od przedszkolaków do
zaawansowanych wiekowo emerytów.
Staramy się uzupełniać nasz księgozbiór
w oparciu o sygnały od naszych czytelników, służymy poradą w doborze lektur, pomocy naukowych oraz relaksującej beletrystyki. Dużą popularnością
cieszy się nasza Czytelnia Internetowa

- gdzie użytkownicy maja możliwość skorzystania z informacji, prowadzenia rachunków, przesyłania wiadomości oraz dokonywania zakupów. Mieszkańcy gminy maja możliwość skorzystania z usług kserograficznych tj. drukowania, kserowania, skanowania dokumentów. Użytkownicy mają możliwość
sprawdzenia przez Internet zasobów księgozbioru naszej biblioteki w katalogu on-line, na stronie www.gbplopuszno.pl.
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Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury w Gminie
Łopuszno aktywnie promuje wszelką działalność kulturalną,
organizując lub współorganizując lokalne imprezy kulturalne.
Wśród imprez bibliotecznych na szczególną uwagę zasługują:
- Konkurs czytelniczy „Czytelnik Roku”, którego celem
jest podsumowanie czytelnictwa za rok miniony. W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu obecnością swą zaszczyciła
nas pani Elżbieta Bednarczyk, pisarka i tancerka zamieszkała
w Australii. W spotkaniu wzięli udział nagrodzeni czytelnicy
oraz dzieci i młodzież.
- „Świętokrzyskie legendą owiane” to tytuł spotkania
uczestników VIII edycji konkursu literackiego pt. „Baśnie i legendy Łopuszna i okolic”. Wzięła w nim udział młodzież ze
szkół gminy Łopuszno, uczniowie z ZPO w Piekoszowie oraz
osoby dorosłe. W dniu 17 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie i rozstrzygnięcie konkursu. W imprezie, której przewodniczył Zbój Madej, uczestniczyło ok. 120 osób.
- „Śladami Hubala” to widowisko historyczne, jakie przedstawiła grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Jodła z prezesem Dionizym Krawczyńskim oraz Świętokrzyski Szwadron
Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego Hubala
z Oblęgorka w dniu 24 lipca podczas Impresji Łopuszańskich.
Środki finansowe na widowisko pozyskano w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami
Unii Europejskiej.
- Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza.
28 kwietnia w bibliotece gościła prawnuczka wielkiego pisarza pani Anna Dziewanowska . W spotkaniu wzięli udział
uczniowie klas VI SP w Łopusznie.
W związku z obchodami Roku Sienkiewicza 5 września odbyło się Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Wydarzenie to przygotowano wspólnie
z Gimnazjum w Łopusznie i Słupi Koneckiej. Czytaniu towarzyszyła wspaniała scenografia przygotowana przez panie Katarzynę Włodarczyk i Renatę Polak.
„Poznajemy legendy polskie” uczniowie oraz przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Lasocinie i Grabownicy wraz
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z opiekunami obejrzeli przedstawienie „Kwiat paproci” w wykonaniu aktorów z teatru Art-Re z Krakowa.
„Misio Tulisio” spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Opowieść o urodzinach
maskotki - Misia, uświetniła obchodzony corocznie Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Udział w spektaklu wzięły dzieci klas
II Szkoły Podstawowej w Łopusznie z wychowawcami.
W ramach swej działalności biblioteka organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci, Dni Bezpiecznego Internetu, lekcje biblioteczne.
Gminna Biblioteka wspólnie z Światowym Związkiem Żołnierzy AK Oddział w Łopusznie była współorganizatorem uroczystości patriotycznych na terenie gminy Łopuszno.
W roku 2016 takie uroczystości odbyły się :
- 17 kwietnia w Dobrzeszowie - uroczystość upamiętniająca
ofiary II wojny światowej.
- 27 kwietnia - uroczystość upamiętniająca 73 rocznicę pacyfikacji wsi Naramów.
- 14 maja – 73 rocznica pacyfikacji wsi Skałka Polska.
14 sierpnia - msza św. przy pomniku
w Ewelinowie dla oddania hołdu powstańcom Powstania Styczniowego.
21 sierpnia – uroczystość w Fanisławicach upamiętniająca ofiary II wojny światowej.
4 września - uroczysta msza św.
przy trzech krzyżach na Kościółku dla upamiętnienia martyrologii mieszkańców ziemi łopuszańskiej.
2 października – uroczystość przy
pomniku w Sarbicach, upamiętniająca
ofiary II wojny światowej.
11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości.
Imprezy te w naszej gminie mają charakter religijno-patriotyczny i gromadzą
wiele osób, przez co integrują lokalne środowisko.
Zuzanna Woś
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Rok wytężonej pracy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie
Rok 2016 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopusznie był bardzo aktywny i z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że był to rok udany.
Stale zwiększający się zakres zadań realizowanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej spowodował, że konieczna stała się zmiana siedziby instytucji. Dotychczasowa lokalizacja nie zapewniała sprawnej i komfortowej obsługi mieszkańców. W związku z powyższym postanowiono, że
GOPS zostanie przeniesiony do budynku po byłym komisariacie policji. Generalny remont budynku rozpoczął się już
w ubiegłym roku. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował m.in. wymianę podłóg, instalacji elektrycznych
i grzewczych oraz przebudowę ścian, zainstalowano system monitoringu i system alarmowy. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom GOPS w każdym pokoju
zamontowano tzw. „przycisk alarmowy”, który w sytuacji
zagrożenia po naciśnięciu uruchamia sygnał dźwiękowy.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie około
150 tysięcy złotych.
Nowego wyglądu nabrało również otoczenie budynku,
dzięki uprzejmości władz Gminy Łopuszno wyremontowa-

no chodnik, wybudowano nowy parking dla mieszkańców,
korzystających z pobliskich instytucji. W lutym na potrzeby
GOPS oddano do użytku wyremontowaną siedzibę. Pierwszego kwietnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oficjalnie rozpoczął pracę w nowej siedzibie. Dla Ośrodka Pomocy Społecznej pierwszy kwietnia 2016 roku to wyjątkowa
data także z innego powodu. W tym dniu weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Za wdrożenie tej ustawy i realizację rządowego programu Rodzina
500 + na terenie Gminy Łopuszno odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach Rządowego programu
Rodzina 500 + do 30 listopada 2016 r. złożonych zostało 811
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego (773 w formie papierowej oraz 38 wniosków drogą
elektroniczną). Wydano 763 decyzje przyznające prawo do
świadczenia wychowawczego, natomiast w ramach koordynacji Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał 27 decyzji na podstawie których GOPS Łopuszno wypłaca rodzinom
świadczenie wychowawcze. Dzięki programowi „Rodzina
500 plus” w sumie od 1 kwietnia 2016r do 30 listopada 2016r.
do rodzin w naszej gminie trafiło blisko 5 milionów zł, z czego prawie 110 000
zł w ramach koordynacji. Miesięcznie
GOPS wypłaca około miliona złotych
wszystkich świadczeń, co w sumie
daje roczny budżet
w wysokości około 12 milionów złotych.
M. Łaszczyńska

Najważniejsze wydarzenia w GOK w 2016 roku
Nowy Rok 2016, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie rozpoczął organizacją II Orszaku Trzech Króli, przypadającego
w dniu 6 stycznia. Jego organizatorami byli Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Gminny Ośrodek Kultury oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pn. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie - Ksiądz Dziekan Ireneusz Jakusik. Po uroczystej mszy świętej zgromadzeni mogli zobaczyć
bogaty program artystyczny i rozgrzać się gorącymi posiłkami
oraz ciastem upieczonym przez pracowników GOK. W nagrodę za aktywny udział w II Orszaku Trzech Króli, 36-cio osobowa
grupa dzieci i młodzieży z terenu gminy Łopuszno, wyjechała na lodowisko do Kielc. Organizatorem wyjazdu był Gminny
Ośrodek Kultury w Łopusznie. Fundatorami wyjazdu byli: Pan
Wiesław Mazur i Pan Andrzej Hajduk – przedstawiciele Izby
Rolniczej w Kielcach.

W styczniu br. roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej wystąpił na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w
Grabownicy. Wspólnie z GOSW, GOK zrealizował bogaty program Ferii Zimowych dla dzieci w których uczestniczyło przeszło 80 dzieci z terenu gminy Łopuszno. Pracownicy GOK odpowiadali za II tydzień ferii od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 14.00
W marcu odbył się II Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Pomimo
chłodnego przedpołudnia na rynku w Łopusznie stanęły stoiska z pięknymi, kolorowymi stroikami i ozdobami wielkanocnymi. Swoje własnoręcznie wykonane stroiki prezentowali:
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie, Świetlice Wiejskie działające na terenie
Gminy Łopuszno, Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem
w Józefinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Fanisławicach oraz
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Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach. Poza programem
artystycznym, rozstrzygnięty został również konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna”. Konkurs adresowany był do dzieci
ze Szkół Podstawowych z Gminy Łopuszno. Do konkursu zgłoszono 67 palm. Laureaci konkursu otrzymali tablety ufundowane przez Michała Rudzińskiego. Aby tradycji stało się zadość,
na kiermaszu nie zabrakło tradycyjnego, wielkanocnego żurku
z jajkiem. ciasto z jabłkami.
W dniu 10 marca br. dla członków Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Łopuszańskiej został zorganizowany wyjazd na basen
do Strawczyna. Fundatorami tej inicjatywy była Pani Wójt
– Irena Marcisz, a także Radny Rady Gminy Łopuszno Pan
Krzysztof Błachucki.
W kwietniu GOK wziął udział w Targach „Agrotravel”
w Kielecach ( wystawa malarstwa, warsztaty słowiańskiej lalki motanki - ,,Zadanicy”).
GOK był współorganizatorem uroczystych obchodów Dnia
Matki, które miały miejsce 28 maja w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Podczas tego spotkania wystąpił m.in. Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej.
Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej reprezentował Gminę Łopuszno na XI Jarmarku Świętokrzyskim „Góry Świętokrzyskie kolebką tradycji”. Jarmark miał
miejsce 29 maja na Świętym Krzyżu. Zespół wystąpił również
podczas Święta Ludowego w Łopusznie.
W niedzielę 29 maja 2016r., Wójt Gminy, Gminny Ośrodek
Sportowo – Wypoczynkowy i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zorganizowali z okazji Dnia Dziecka wiele atrakcji. Były
kolorowe zjeżdżalnie, trampolina, basen z piłeczkami, dmuchańce, malowanie twarzy, balonowe zoo. Wszystkie atrakcje były bezpłatne.
W programie akcji ”Wakacje 2016” poza zajęciami wokalnymi tanecznymi i rekreacyjnymi, GOK zorganizował dwudniowy
biwak ( z noclegiem) dla członków Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej. Podczas biwaku odbyły zajęcia kulinarne, gry i zabawy przy ognisku, tworzenie
i puszczanie latawców, zajęcia z emisji głosu, zabawy z piosenką. W okresie wakacji dla tej grupy dzieci jak również dla grupy z zespołu tanecznego, prowadzonego w Świetlicy Wiejskiej
w Gnieździskach zorganizowano nieodpłatną wycieczkę do
Zatorlandu. W sierpniu zorganizowano odpłatną wycieczkę do Chorzowa. W wycieczce uczestniczyło w sumie z opiekunami 50-cioro osób z terenu gminy Łopuszno.
W czerwcu grupa 34 osób z gminy Łopuszno wyjechała na
wycieczkę kulturową na Ukrainę. Organizatorem wyjazdu był
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. W programie wycieczki zrealizowano dwudniowy pobyt w Zatoce-znanym nadmorskim kurorcie ukraińskim i trzydniowy pobyt w Odessie. Głównym celem wycieczki była Odessa. Zwiedzano: słynny pasaż handlowy, zlokalizowany w dawnym pałacu Woroncowa, Sobór Przemienienia Pańskiego, Teatr Opery i Baletu, Bulwar Primorski wiodący do Schodów Potiomkinowskich
i Port Morski. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzenia
spektaklu baletowego w Narodowym Teatrze Opery i Baletu.
Osobliwym przeżyciem był udział w koncercie z okazji
otwarcia międzynarodowej wystawy malarstwa w jednej z najpiękniejszych Galerii Malarstwa w Odessie. Dwudniowe Impresje Łopuszańskie odbyły się dnia 23-24 lipca 2016 na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.
W sobotni wieczór na scenie wystąpił czeski zespół rocko-
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wy „Flaszki”. Występ zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w
Łopusznie. Po rekonstrukcji historycznej, za którą odpowiadała GBP ,w niedzielne popołudnie, rodzice i pozostali widzowie
mogli usłyszeć umiejętności uczestników zajęć wokalnych prowadzonych w GOK. Znane, piękne melodie romskie wykonał
Zespół Cygański, a gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół
„Diadem”. W programie tego popołudnia były również wybory
Miss Ziemi Łopuszańskiej. Dodatkową atrakcją, przygotowaną
przez GOK była wystawa malarstwa sztalugowego regionalnych artystów a także monidła –postacie bajkowe, przy których
można było zrobić pamiątkowe zdjęcia. Bogaty program Impresji Łopuszańskich był możliwy dzięki hojności sponsorów, którym Organizatorzy (GOK i GOSW) serdecznie dziękują. Była to 54 –osobowa grupa darczyńców.
W sierpniu i wrześniu, GOK zorganizował dwie wycieczki
kulturowe na Ukrainę. Tym razem był to Lwów. Bogata wycieczka pod względem kulturowym, historycznym z pewnością
zapisze się w pamięci wszystkich uczestników.
W dniach 30.08-12.09.2016 r. na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo-Wypoczynkowego odbył się XXXVI Międzynarodowy Plener Plastyczny. Wzięło w nim udział 15 artystów malarzy i 1 rzeźbiarz. W trakcie pleneru, 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, dyrektorzy szkół
oraz rodzice. Wernisaż uświetniła swoją obecnością Wójt Gminy Łopuszno-Irena Marcisz. W sobotę, 10-ego września 2016
r. miało miejsce kolejne wydarzenie kulturalne: Wernisaż prac
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poplenerowych XXXVI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego.
11 września odbyły się Dożynki Gminne, za organizację których odpowiada GOK i GOSW.
W dniach 25 i 27 października GOK zorganizował WARSZTATY FLORYSTYCZNE dla dzieci i młodzieży szkolnej. W warsztatach wzięło udział blisko 50 uczniów. Zorganizowane zostały
one przy współpracy z ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Wiązanki nagrobne tworzyli uczniowie klas VI a i VI b.
W grudniu pracownicy GOK przeprowadzili warsztaty ozdób
bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej w Lasocinie w klasach 0 - III.
5 grudnia GOK zorganizował Spotkanie Mikołajkowe dla
dzieci z terenu naszej gminy. Podczas tego ważnego dla po-

ciech wydarzenia, swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodnicząca RG Łopuszno i Zastępca Wójta Gminy Pan Wiesław
Gałka. Podczas spotkania nasi milusińscy otrzymali paczki od
Mikołaja. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz wspólnych
zabaw przygotowanych przez pracowników GOK.
W grudniu GOK zorganizował plastyczne konkursy bożonarodzeniowe dla uczniów szkół z terenu gminy Łopuszno. Były to konkursy ,,NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”, ,,ANIOŁEK BOŻONARODZENIOWY” oraz
,,KARTKA BOŻONARODZENIOWA”. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród za udział w konkursach bożonarodzeniowych odbyło się podczas IV KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK ,,ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE”.
A. Jeleń

Udany rok 2016 w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym
Gminny Ośrodek Sportowo –Wypoczynkowy w Łopusznie
prowadził działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, co wynika z zadań statutowych. Realizując powyższe zadania, ośrodek był organizatorem bądź
współorganizatorem wielu imprez kulturalno – rekreacyjnosportowych, a także udostępniał obiekty dla innych organizacji.
W okresie ferii zimowych 2016 zostały zorganizowane zajęcia sportowo – rekreacyjne, dla 80 dzieci z terenu
gminy Łopuszno, które z różnych przyczyn nie mogły skorzystać z innych form wypoczynku. Ponadto na zakończenie karnawału ośrodek zorganizował po raz drugi Bal Karnawałowy
dla dzieci, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Na obiektach odbywały się zawody sportowe na szczeblu
regionalnym, a nawet o randze wojewódzkiej organizowane przez stowarzyszenia sportowe. Z obiektów sportowych korzystają lokalne kluby sportowe, w tym ŁKS Łopuszno, rozgrywając spotkania mistrzowskie w sezonie piłkarskim 2016/2017.
GOSW włączył się w akcję „Wakacje 2016” zapewniając
moc atrakcji dla dzieci. W większości były to zajęcia turystyczno-krajoznawcze połączone z pogadankami na temat zasad
bezpieczeństwa, w których wzięło udział ponad 100 dzieci.
Po długiej przerwie nawiązano współpracę z Akademią
Sportu, co zaowocowało zorganizowaniem na terenie GOSW
obozów sportowych dla młodych piłkarzy z województwa
świętokrzyskiego.
Ponadto przez cały rok ośrodek organizował wiele imprez
okolicznościowych dla osób trzecich za odpłatnością, zasilając
budżet gminy Łopuszno uzyskanymi stąd środkami pieniężnymi. Bogata oferta gastronomiczna zachęcała mieszkańców, nie
tylko gminy Łopuszno, do organizowania zamkniętych imprez.
W ramach zagospodarowania czasu wolnego były organizowane różne wycieczki, spotkania przy ognisku czy zajęcia
fitness. Z okazji Dnia Dziecka ośrodek zorganizował festyn, na
którym było moc atrakcji dla dzieci.
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy włączał się
jako współorganizator w przeprowadzanie imprez o różnym
charakterze, organizowane przez inne jednostki z terenu gminy Łopuszno, między innymi: Impresje Łopuszański i Dożynki Gminne

Oprócz organizacji czy współorganizacji imprez tereny
ośrodka były udostępnianie nieodpłatnie lub odpłatnie dla
stowarzyszeń, klubów, szkół, fundacji i innych jednostek, które korzystając z obiektów we własnym zakresie, organizowały
różne imprezy i festyny. .
W 2016 przystąpiono do remontu w budynku socjalno-świetlicowym�������������������������������������������
. Wymieniono podłogi, instalacje elektryczne i oświetleniowe, naprawiono tynki ścienne i sufitowe, zrobiono podwieszane sufity i zamontowano lampy ledowe. Ponadto dla podniesienia kontrastu ułożono ozdobny kamień
na ścianach oraz zamontowano klimatyzatory. Łączna wartość nakładów wyniosła 47 822,23zł, z tego wartość robocizny zewnętrznej to kwota 21 488,52zł. Roboty rozbiórkowe
i proste prace ogólnobudowlane zostały wykonane we własnym zakresie.
Na piętrze budynku wykonano instalacje centralnego ogrzewania i aktualnie trwają prace wykończeniowe mające na celu
adaptację pomieszczeń na pokoje noclegowe o wyższym standardzie. Ogólna wartość nakładów na powyższe zadanie wyniosła kwotę 35 810,95zł, z tego 9 049,00zł robocizna zewnętrzna – roboty instalacyjne. Całość robót wyburzeniowych i ogólnobudowlanych została wykonana we własnym zakresie.
Teren ośrodka przy placu zabaw został upiększony poprzez
wykonanie klombu z rabatami roślin ozdobnych oraz zamontowano nowe kosze na śmieci i ławki drewniane wykonane we
własnym zakresie.
S. Stelmaszczyk
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Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne w 2017 roku
NAZWA IMPREZY
III ORSZAK TRZECH KRÓLI Korowód z Kościoła do Rynku, prezen1
tacje o charakterze jasełkowym, gorący poczęstunek.
2
FERIE ZIMOWE

MIEJSCE REALIZACJI

TERMIN

Rynek Łopuszna

6.01.2017

GOSW, GOK

30.01-12.02.2017

3

Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy

28.01.2017 r.

GOSW

4 lutego 2017

Gminna Biblioteka Publiczna

Luty 2017

Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy

8 marca 2017

Rynek Łopuszna

09.04.2017

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

Kwiecień 2017

Gminna Biblioteka Publiczna

Kwiecień 2017

4
5
6
7
8
9

BAL KARNAWALOWY DLA DZIECI
I POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI „MUZYKALNE ŁOPUSZNO”
Prezentacje artystyczne
Konkurs czytelniczy „Czytelnik Roku” - celem inicjatywy jest
zachęcenie mieszkańców do regularnych spotkań z książką i
literaturą
DZIEŃ KOBIET
KIERMASZ WIELKANOCNY
Wystawa rękodzieła, poczęstunek
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
MARII KONOPNICKIEJ
IX GMINNY KONKURS LITERACKI „ O złote pióro” na wiersz lub
opowiadanie - według regulaminu biblioteki

10

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek adresowany dla dzieci i młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna

8-15 maja

11

KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI
Program artystyczny, poczęstunek.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

26.05.2017

12

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
Rajdy piesze, wycieczki, spotkania integracyjne, zawody sportowe,
aerobik

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Szkoły na terenie gminy Łopuszno
Świetlice wiejskie

Maj/czerwiec
2017

13

DZIEŃ DZIECKA

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

01.06.2017

14
15

WYCIECZKA DO ODESSY
WYCIECZKA DO LWOWA

Ukraina
Ukraina

8-19.06.2017
27-30.07.2017

16

WOJEWÓDZKIE LETNIE IGRZYSKA REKREACYJNO -SPORTOWE ZRZGminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
ESZENIA LZS

17
18
19

IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE
2017
AKCJA WAKACJE 2017
Wycieczki, rajdy, warsztaty malarskie, ogniska, zajęcia sportowo
-rekreacyjne
PLENER PLASTYCZNY
II Warsztaty Malarskie dla dzieci a udziałem malarzy z Ukrainy i
Białorusi

Czerwiec 2017

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

22-23.07.2017

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Świetlice wiejskie

lipiec/sierpień
2017

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

wrzesień
2017

20

Narodowe Czytanie

Rynek

21

DOŻYNKI GMINNE
Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
Konkursy plastyczne , występy teatrzyków
Dni Kultury Łopuszna
- prezentacje małych form teatralnych,
- jesienny koncert poetycko-wokalny
- wernisaż prac malarskich ”BARWY JESIENI”
- rozstrzygnięcie IX Gminnego Konkursu Literackiego” O złote pióro”

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

pierwszy tydzień września
Wrzesień 2017

Gminna Biblioteka Publiczna

Listopad 2017

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie

Październik
2017

24

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI,

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

06.12.2017

25

V KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

11.12.2017

26
27

BAL SYLWESTROWY
SYLWESTER POD GWIAZDAMI

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Rynek w Łopusznie

31.12.2017
31.12.2017

22

23

34
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Kalendarium uroczystości patriotycznych w 2017 roku
Lp Uroczystość

Termin

1

76. rocznica Zbrodni Katyńskiej

10.04.2017

2

Uroczystość religijno – patriotyczna w
Dobrzeszowie

kwiecień

3

74. rocznica pacyfikacji wsi Naramów

22.04.2017

4

74. rocznica pacyfikacji Skałki Polskiej

13.05.2017

5

Uroczystość upamiętniająca ofiary powstania styczniowego

20.08.2017

6

Uroczystość patriotyczno- religijna w
Fanisławicach

27.08.2017

7

Uroczysta msza święta na Kościółku

03.09.2017

8

Uroczystość religijno- patriotyczna w
Sarbicach

01.10.2017

9

98. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości

11.11.2017

Organizatorzy
ZespółSzkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie
Parafia Łopuszno
ŚZŻAK Koło w Łopusznie, Gminna Biblioteka Publiczna,
ŚZŻAK Koło w Łopusznie, Gminna Biblioteka Publiczna
ŚZŻAK Koło w Łopusznie , Urząd Gminy,
Gminna Biblioteka Publiczna
ŚZŻAK Koło w Łopusznie, Urząd Gminy, Parafia Łopuszno, Gminna Biblioteka Publiczna
w Łopusznie
ŚZŻAK Koło w Łopusznie, Urząd Gminy,
Gminna Biblioteka Publiczna
Parafia Łopuszno
ŚZŻAK Koło w Łopusznie ,
ŚZŻAK Koło w Łopusznie, Urząd Gminy,
Gminna Biblioteka Publiczna
ŚZŻAK Koło w Łopusznie, Parafia Łopuszno

Miejsce obchodów
Msza św. w kościele, dalsza uroczystość na terenie ZSP nr 5
przy pomniku ofiar Katynia.
Kościół w Dobrzeszowie, Pomnik w Nowku
Pomnik ofiar w Naramowie
Pomnik ofiar w Skałce Polskiej
Pomnik ofiar w Ewelinowie
Tablica pamiątkowa w lesie
pod Fanisławicami
Pomnik ofiar /Kościółek/
Pomnik ofiar w Sarbicach Drugich
Msza św. w Kościele,
tablica pamiątkowa na budynku internatu.

Pierwsze sukcesy Zespołu Pieśni i Tańca Łopuszno
Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno powstał 5.V.2014 r. liczy 22 osoby, w tym 6
osób to kapela, którą kieruje Eugeniusz
Sztandera grający na akordeonie. Najważniejsze osiągnięcie to I miejsce podczas Powiatowego Przeglądu Zespołów
Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku 2016, „Rym cym cym na ludowo” Małogoszcz, Dni Czynu Chłopskiego w Wiernej Rzece, Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów Kielce-Makro. Zespół
prezentuje się podczas wszystkich imprez lokalnych (dożynki gminne, powiatowe, Dymarki Świętokrzyskie, Budzenie
Sienkiewki, przeglądy kolęd i pastorałek,
Festiwal Ludowy im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora w Sędziszowie.
A. Adamiec

Wszystkim Rolnikom, Emerytom i Rencistom,
Osobom związanym z pracą w rolnictwie, członkom Ich rodzin i bliskim
życzę Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Niech Nowy Rok 2017 spełni wszelkie marzenia, da nadzieję, wiarę i optymizm
oraz zapewni powodzenie w realizacji planów
Tadeusz Jakubowski
Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Kielcach
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Gminny Żłobek ma już roczek!
01 grudnia 2016r Żłobek Gminny w Łopusznie obchodził
wyjątkowe święto- Pierwszy Rok swojej działalności. Z tej
okazji, po skosztowaniu wspaniałego tortu, nadszedł czas na
wspomnienia.
Pracę w Żłobku rozpoczęliśmy dniem otwartym, podczas
którego rodzice mieli okazję zapoznać się z placówką. Szybko zyskaliśmy ich zaufanie oraz sympatię dzieci. Przez cały rok
staraliśmy się zapewnić maluchom nie tylko najlepszą opiekę,
ale także wspaniałą zabawę.
Już w grudniu zorganizowaliśmy dla naszych najmłodszych
mini Bal Karnawałowy. Nowy Rok rozpoczęliśmy Dniem
Babci i Dziadka. W kolejnych miesiącach obchodziliśmy również inne ważne święta: Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Święto Niepodległości.
Chcąc uatrakcyjnić pobyt dzieci w Żłobku, organizowaliśmy dla nich spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
np. leśnikiem, strażakiem, policjantem. Gościliśmy również
dwukrotnie Teatr Lalek MAG z ciekawymi inscenizacjami znanych bajek. Przed naszą małą publicznością swój talent aktorski zaprezentowali także uczniowie Gimnazjum w Łopusznie.
Razem z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami angażujemy się w różne społeczne akcje. W ciągu roku udało nam
się zebrać ponad 150kg zakrętek na rehabilitację Kacperka Adacha. W ramach programu „Ukwiecona Gmina” zasadziliśmy wokół Żłobka krokusy i drzewka miododajne. Wraz z
rodzicami przygotowaliśmy podarunki dla jednej z rodzin w
ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.
Dużą popularnością cieszyła się akcja „Cała Polska czyta
dzieciom”, w której również wzięliśmy udział. Jako pierwszy
swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Wójta Gminy Łopuszno, Pan Wiesław Gałka, który przeczytał naszym pociechom bajkę „Kot w butach”. Okazało się, że najmłodsi uwielbiają głośne czytanie. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy
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cyklicznie organizować takie spotkania, na których raz w tygodniu zapraszani rodzice czytają dzieciom.
Żłobek czynnie angażuje się w życie Gminy. Nasze maluchy
z przyjemnością wzięły udział w Festiwalu - Muzykalne Łopuszno. Swoim występem uświetniły także Impresje Łopuszańskie oraz Dożynki Gminne. Ponadto uczestniczyły w
spotkaniu Biskupa Jana Piotrowskiego z seniorami naszej
społeczności.
Dbamy o codzienny, wszechstronny rozwój dzieci.
„Ciocie oprócz pielęgnacji i opieki prowadzą różnorodne zajęcia dostosowane do możliwości i potrzeb maluchów. Dla urozmaicenia tego czasu korzystamy z Kalendarza
Świąt Nietypowych. Do tej pory obchodziliśmy: Dzień Kibica, Dzień Kundelka, Dzień Dyni, Dzień Pluszowego Misia.
Podczas ładnej pogody organizujemy naszym pociechom
czas na świeżym powietrzu. Oprócz spacerów, gier i zabaw

KULTURA I OŚWIATA
nieobce są nam dalsze wyprawy. Byliśmy już na poczcie
i w bibliotece.
Koniec roku dostarczył nam moc wrażeń. Najpierw hucznie pożegnaliśmy karnawał, organizując wesołe andrzejki,
pełne tańców, zabaw i wróżb. Następnie przyjmowaliśmy długo oczekiwanego gościa- Świętego Mikołaja, który przyniósł
nam piękne prezenty.
Podsumowując zatem nasz pierwszy rok działalności, możemy śmiało stwierdzić, że był bardzo udany i obfitujący
w wiele różnorodnych akcji i wydarzeń. Wymagał on wprawdzie od nas wiele wysiłku i poświęcenia, ale dawał również
mnóstwo satysfakcji i radości, kiedy mogliśmy obserwować

uśmiechnięte twarze naszych podopiecznych i słyszeć miłe
komentarze ze strony rodziców. Pozytywne opinie przekładają się na liczbę chętnych chcących zapisać do nas swoje pociechy. W tej chwili mamy komplet 47 dzieci oraz listę rezerwową, na którą wciąż przybywa chętnych.
Pragniemy dodatkowo podkreślić, że w roku 2016 korzystaliśmy z programu „Maluch”, z ramach którego sfinansowaliśmy wyżywienie dzieci oraz doposażyliśmy
placówkę w zabawki i pomoce dydaktyczne. W następnym
roku także będziemy starać się o dofinansowanie w ramach
programu Maluch +, by jeszcze bardziej uatrakcyjnić naszą
ofertę.
E. Bernat

III Orszak Trzech Króli
Wójt Gminy Łopuszno, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie
oraz Gminny Ośrodek Kultury, serdecznie zapraszają
Mieszkańców Gminy Łopuszno na

III Orszak Trzech Króli, w dniu 6 stycznia 2017r.
W programie:
12.00 - 13.00 - Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie,
13.00 - 13.25 - Orszak Trzech Króli oraz kolędników ulicami Łopuszna, spotkanie na Rynku Łopuszna,
13.25 - Występ dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy, konkurs na najpiękniejsze przebranie, wspólne
śpiewanie kolęd, gorący posiłek, słodki upominek.
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Rok 2016 w Pałacu
Mijający rok był dla ZSP Nr 5 pomyślny. Placówka uzyskała
trzy certyfikaty: Wiarygodna Szkoła, Zadowolony Konsument, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości. Wyróżnienia
te potwierdzają, że szkoła jest godna zaufania, cieszy się
sympatią uczniów i uznaniem rodziców, zapewnia bezpieczeństwo, właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.
Młodzież odnosiła sukcesy w nauce, sporcie, na estradzie.
Imponujące są osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.
Uczniowie szczególnie wyróżniający się w nauce to: Maria
Satalecka z liceum i Łukasz Woś z technikum – Stypendyści
Prezesa Rady Ministrów. Łukasz Szustak, Marcin Kaczyński,
Łukasz Woś, Kamil Maciążek, Piotr Stolarczyk uzyskali tytuły laureatów i finalistów w olimpiadach i konkursach historycznych, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o Unii Europejskiej. Agnieszka Wiśniewska została laureatką Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Pangea.
Sukcesy estradowe odniosły uczennice: Monika Mączyńska (I miejsce w XX Przeglądzie Form Estradowych SCENA
2016 w Końskich, udział w koncercie finałowym I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej w Krakowie,
I miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek) oraz Angelika
Joszko (I miejsce w Przeglądzie Młodych Talentów, I miejsce w III Festiwalu Osobliwych Talentów, I miejsce w Konkursie Kolęd i Pastorałek).

FINAŁ PROJEKTU FIRMA MARZEŃ - PREZENTACJA UCZENNIC ZSP NR 5 W
ŁOPUSZNIE

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW MARIA SATALECKA I ŁUKASZ
WOŚ WRAZ Z DYREKTOR TERESĄ PASOWSKĄ, ŚWIĘTOKRZYSKIM
KURATOREM OŚWIATY I WICEWOJEWODĄ ŚWIĘTOKRZYSKIM

I MIEJSCE UCZNIÓW W MISTRZOSTWACH POWIATU KIELECKIEGO W
TENISIE STOŁOWYM

UDZIAŁ MONIKI MĄCZYŃSKIEJ I ANGELIKI JOSZKO W KONKURSIE KOLĘD I
PASTORAŁEK

UCZNIOWIE ZSP NR 5 W ŁOPUSZNIE WRAZ Z PODOPIECZNYMI CENTRUM WSPIERANIA RODZINY Z UŚMIECHEM W JÓZEFINIE
NA BALU KARNAWAŁOWYM, LUTY 2016
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Osiągnięcia sportowe uczniów to m.in.: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, I miejsce chłopców i II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Biegach Przełajowych),
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej Chłopców.
Przedsiębiorcza młodzież realizowała projekty edukacyjne: „Razem po zdrowie”, „Bezpieczna droga do szkoły” - akcja „Koziołek” dla uczniów szkół podstawowych, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Dzień Zawodowca”, „Portrety niezwykłych ludzi”; organizowała pokazy (np. strzelanie z broni
pneumatycznej), Dzień Praw Człowieka, brała udział w projektach: Szwajcarskie Scyzoryki, Firma Marzeń w ramach
projektu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością, uczestniczyła
w akcjach charytatywnych (WOŚP, Szlachetna Paczka), konkursie powiatowym „Nakręć się na swoją szkołę”, uroczystościach szkolnych i gminnych. Dwukrotnie organizowana była akcja krwiodawstwa: „Uczniowie z Pałacu ratują życie”.
Zacieśniono współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie brali udział w konkursach przygotowywanych przez GOK, Gminną Bibliotekę Publiczną, „Twórczych weekendach umysłu i ciała” organizowanych przez
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”
w Lasocinie. W ramach realizacji projektu „Praktyka czyni

mistrza” uczniowie technikum fryzjerskiego systematycznie
odwiedzali podopiecznych Centrum Wspierania Rodziny
„Z Uśmiechem” w Józefinie i wykonywali zabiegi fryzjersko
– kosmetyczno – pielęgnacyjne.
W roku 2016 utworzono klasy patronackie (patronat nad
I klasami technikum i zasadniczej szkoły zawodowej objęły
przedsiębiorstwa: Zakłady Mięsne „WiR” i P.W. „Soboń”).
Podpisano również umowy partnerskie z lokalnymi przedsiębiorcami.
Do I klasy technikum informatycznego dołączyło siedmioro uczniów z Ukrainy.
Rok 2016 przyniósł wiele radości. Niestety, miały miejsce
także przykre wydarzenia. Szkoła pożegnała zasłużoną Dyrektor, Nauczycielkę i Wychowawczynię Panią Annę Jarosińską
oraz Wiernego Przyjaciela ks. Józefa Dzwonka.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia wypełnionych
miłością Zbawiciela, ciepłem i bliskością kochających serc, zapachem świątecznych wypieków, nutą wspólnie śpiewanej
kolędyoraz szczęśliwego Nowego Roku
Nauczycielom i Pracownikom obsługi, Uczniom, Rodzicom, Przyjaciołom i Partnerom Szkoły, Przedsiębiorcom,
instytucjom lokalnym, wszystkim współpracownikom
życzy
Teresa Pasowska - Dyrektor ZSP Nr 5 w Łopusznie

Aktywna organizacja czasu wolnego w świetlicach
W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie działa obecnie sześć Świetlic Wiejskich: Snochowice, Gnieździska, Piotrowiec, Rudniki, Lasocin i Czałczyn.
Świetlica Wiejska w Czałczynie jest nową Świetlicą, która swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2016 roku.
Każda ze Świetlic działających na terenie Gminy Łopuszno
aktywnie angażuje się w organizację czasu wolnego dzieci,
młodzieży i dorosłych. Formami takiej aktywności są warsztaty, które w 2016 roku zostały przeprowadzone przez każdą ze
Świetlic Wiejskich. Warsztaty przeprowadzane w ciągu całego roku w Świetlicach to: warsztaty decoupage, tworzenia
biżuterii, kulinarne, tworzenia kartek i ozdób świątecznych, florystyki nagrobnej oraz warsztaty plastyczne. W
Świetlicach dzieci mogły z pomocą Opiekunów Świetlic odrabiać prace domowe. W ciągu roku szkolnego w Świetlicach
Wiejskich w Gnieździskach i Snochowicach dodatkowo dzieci
mogły brać udział w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego raz w tygodniu.
Opiekun każdej ze Świetlic prowadzi zajęcia związane z Tygodniowym Planem Pracy obowiązującym przez cały rok. Tygodniowy Plan Pracy zmienia się w ciągu roku w każdej Świetlicy. Zmiany te związane są ze zmianami pór roku, oraz okresem wakacyjnym i ferii zimowych. W okresie letnim w Świetlicach Wiejskich więcej zajęć organizowanych było na świeżym
powietrzu.
Poza zajęciami stałymi i warsztatami tematycznymi w
Świetlicach Wiejskich organizowane były imprezy takie jak:
bale karnawałowe dla dzieci, bale ostatkowe dla dorosłych, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, ogniska i grille
związane z rozpoczęciem i zakończeniem wakacji, impre-

za andrzejkowa dla dzieci i dorosłych, spotkania opłatkowe. Imprezy te w Świetlicach odbywają się każdego roku i cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie dzieci.
W Świetlicach wiejskich odbywają się też regularnie spotkania sołeckie, spotkania Kół Gospodyń Wiejskich oraz Koła
Żywego Różańca.
Świetlice Wiejskie organizując niektóre imprezy nierzadko
współdziałają z lokalnymi władzami, które pomagają w organizacji imprez.
Działające na terenie Gminy Łopuszno Świetlice Wiejskie
nastawione są na aktywną organizacje czasu wolnego
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia manualne w postaci różnego rodzaju warsztatów mają na celu rozwijanie kreatywności ich uczestników. Każde działanie Świetlic Wiejskich
w tym roku, jak również i w poprzednich latach, ma na celu
propagowanie tradycji i kultury przekazywanej z pokolenia na
pokolenie. W obecnych czasach, gdy rządzi technologia, zapominamy o tradycji i kulturze i to właśnie takie jednostki jak
Świetlice Wiejskie dbają o to, aby rozwijać świadomość dzieci i młodzieży, ich kreatywność i wzmacniać kulturę i tradycje regionalne.
W 2017 roku w każdej ze Świetlic na pewno będzie można
wziąć udział w warsztatach manualnych i plastycznych oraz w
należących już do tradycji imprezach., a Tygodniowy Plan Pracy będzie dostosowany do potrzeb dzieci, młodziezy i dorosłych. Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zachęca wszystkich do odwiedzania Świetlic Wiejskich, jak różnież do brania
czynnego udziału w zajęciach, warsztatach i impreazach kulturalnych.
A. Adamiec
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Stefan Józef Pastuszka

Stosunki gospodarcze i społeczne na terenie obecnej
gminy Łopuszno w okresie feudalizmu
Obowiązki wsi wobec dworu

W dziejach gminy Łopuszno jak w zwierciadle odbijały się
zjawiska i procesy zachodzące w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Na jej terenie w wiekach średnich istniały wsie
książęce ( królewskie), szlacheckie. Istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego miało osadnictwo na prawie niemieckim.
W dobrach królewskich założono tu na prawie niemieckim na
tzw. „surowym korzeniu” (na terenie niezagospodarowanym)
wsie: Dobrzeszów, Gnieździska, Fanisławice, Piotrowiec, Sarbice, Snochowic. Zasadźca tych wsi zostawał wójtem lub sołtysem. Otrzymywał nie jeden łan (30 mórg), jak osadnicy, lecz co
najmniej dwa łany i więcej. Posiadali oni więc folwarczki, będące źródłem znacznych dochodów. Były one bowiem wolne od
czynszu, a osadnicy byli zobowiązani do wykonywania określonych prac na ich rzecz. Dzięki temu pozycja ekonomiczna
wójtów i sołtysów była dobra, porównywalna ze statusem ekonomicznym szlachty jednowioskowej, która w tym okresie dominowała liczebnie wśród posesjonatów.
Osadnikom nadawano łan ziemi, ponieważ przy ówczesnej
technologii przeciętna rodzina chłopska tyle mogła zagospodarować. Niska kultura rolna była przyczyną małych plonów.
Wydajność na terenie obecnej gminy Łopuszno była w XVI w.
zbliżona średniej krajowej: żyta 3,3q, owsa 2,2 – 3,0, prosa 3,5
– 4 q, grochu – 2,5q, tatarki ( gryki) 2.9 – 3,5 q. W ciągu następnych 150 lat plon czterech podstawnych zbóż wzrósł do 4,3q.
(w połowie XVIII w.). Podczas gdy w Niemczech wzrósł on w
tym okresie z 4,4 do 5,3, w Anglii z 4,6 do 9,8, w Północnych Niderlandach ( Holandii) z 7,5 do 13,1
We wsiach założonych na prawie niemieckim do świadczeń
na rzecz dworu poza czynszem i dziesięciną należało honores – daniny w drobiu nabiale składane dworowi przez kmieci zazwyczaj na Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Zielonych Świat, zwane także pocztami lub godami. Obowiązki te
spoczywały na mieszkańcach wyżej wymienionych wiosek.
Zakres ich obowiązków feudalnych znalazł odbicie w lustracjach królewszczyzn województwa sandomierskiego przeprowadzanych od XVI do XVIII wieku. Natomiast nie są znane dokładnie powinności chłopów mieszkających w dobrach
szlacheckich, np. w Łopusznie Dolnym i Górnym, Czokczynie
(Czałczynie), Wielebnie. Z badań wynika, że ich sytuacja materialna i socjalna była gorsza nich chłopów z królewszczyzn,
którzy mogli szukać sprawiedliwości, co prawda rzadko z powodzeniem, w sądach królewskich.
Z lustracji województwa sandomierskiego dokonanej w latach 1564 – 1565 wynika, że w Snochowicach w 1565 r. było 25
kmieci na 14 łanach. Czynsz z jednego łana wynosił 12. groszy.
Snochowiczanie zobowiązani byli do zapłacenia wołowego w
wysokości 7,5 grosza od wołu.., dostarczenia 3 korcy orazsepu
owsianego i stacyjnego „po siedmi wierci miary chencińskiej
pod rękę)1, także Dostarczenia 42 kapłonów po 2 gr, 28 kur po
1 gr oraz jajek i serów. Ponadto zobowiązani byli do paszne-
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go ( żerowego) w okresie kiedy buki i dęby „żołędzie rodzą”
płacili od dorosłej świni 1 grosz, a od małych 9 denarów.
Podobne obowiązki spoczywały na chłopach Dobrzeszowa, w którym również żyło 25 rodzin kmieci. 13 kmieci, wyrabiających narzędzia z drewna oraz kamienie młyńskie, zobowiązane było do płacenia dodatkowo 12 groszy. Sołtys posiadał 2 łany. Czynszu „żadnego nie dawał”, lecz miał obowiązek
„nad robotami kmieci stać”, by wykonywali swe posługi wobec zamku w Chęcinach. Podobne obowiązki spoczywały na
wójcie Snochowic.
W Sarbicach (wówczas Sarwyce) mieszkał wtedy 19 kmieci
na 10 łanach, którzy mieli takie obowiązki wobec dworu jak
mieszkańcy wyżej wymienionych wiosek.
Wojny polsko-szwedzkie ( potop i wojna północna) , najazd Rakoczego w 1657 r., także skonfederowane polskie oddziały wojskowe spowodowały duże zniszczenia w powiecie
chęcińskim. W Snochowice w 1660 r. na 14 �������������������
łanach�������������
tylko 4 włościan miało gospodarstwa łanowe, a 16 posiadało tylko po
ćwierć łana, z których każdy płacił czynsz i „względem wołu”
po 4 złp. Ponadto dawali dworowi sep i dań z każdej ćwierci
łana po „siedmi wierci miary chencińskiej pod rękę.”, tj. łącznie
28 �����������������������������������������������������������
korcy po 24 gr o łącznej wartości 12zł, 24 gr. Ponadto oddawali po 4 kapłony z łana, tj. 48 kapłonów po 8 gr. Natomiast
nie oddawali wówczas jak w 1570 r. serów i jaj, ponieważ ich
wartość została wliczona w czynsz. W ramach spaśnego każdy z nich oddawał po kurze o wartości 3 groszy.
We wsi Gnieździska było w 1660 r. osiadłych było dwóch
kmieci, dwóch opuściło swe gospodarstwa i ich role lasem porosły. Ci dwaj kmiecie płacili czynsz, po 20 za wybrańca, bartne po 6 gr, oprawne ( na zabezpieczenie dóbr królowe) po
9 denarów ( 1 grosz miał wartość 18 denarów). Oddawali dworowi owsa sepnego z łanu „3 miarej wierzchowatej,
stacyjnego po kor. 1 ½.” oraz po dwa kapłony, po dwie kokosze i po 20 jajek. Pańszczyzny odrabiali 3 dni tygodniowo bydłem. Mieszkał tu wówczas jeden zagrodnik, który także płacił czynsz za wybrańca, oprawne po 9 denarów dawał koźlę.
Włościanie ci nie uiszczali opłat od „palenia smoły”, ponieważ
od pewnego czasu nie zajmowali się tym. Posesorem sołtysostwa był nadal Walenty Przewłocki, które na podstawie statutu wareckiego z 1423 zostało wykupione przez szlachcica nieznanego nazwiska.
Dopiero w połowie XVIII wieku nastąpiło ożywienie gospodarcze i odbudowa gospodarstw chłopskich. Lustracja z 1789
r. wykazała, że we wsi Snochowice było w 1789 r. 25 gospodarzy posiadało gospodarstwa różnej wielkości, w tym 21 miało
pola uprawne i łąki, 4 komorników nie posiadało roli. Ciążyły na nich następujące obowiązki feudalne. 20 –stu odrabiało
po cztery dni tygodniowo pańszczyzny pieszo, „ a gdy wołowy roboty potrzeba, każdy robi po dwa dni za 4 piesze. Jeden
mający mniej pola pańszczyzny nie odrabiał , ale dawał rocznie 25 zł czynszu. Z czterech komorników, jeden miał kawa-
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łek gruntu odrabiał pańszczyzny jeden dzień wołami na tydzień albo dwa dni pieszo. 19 gospodarzy oddawało ponadto
owsa sepowego2 po 1,5 korca, dwóch po ćwierci 3 co łącznie
stanowiło wartość 60 złp.3 „Dwudziestu dają czynszu drobnego placowego po groszu srebrnym, uczyni złp 5. Dziesięciu
dawało po 3 kapłony i po kurze 1. Wartość kapłona wynosiła 10 gr, a kury 5 gr co łącznie stanowiło wartość 22 zł, 5 gr.
Dwóch dostarczało do dworu tylko po dwa kapłony. Wśród
gospodarzy było 15 kołodziejów, wyrabiających wozy. Każdy
z nich płacił po 3 złp, łącznie 45 złp.
Oprócz wyżej wymienionych obowiązków – pańszczyzny
i daniny 20 chłopów Snochowic odrabiało 4 dni szarwarku
w roku, jeden – 2 dni. Na komornikach ten obowiązek nie spoczywał. Ponadto zobowiązani byli do podróży na rzecz dworu pół mili, a gdyby dalsza wypadła otrzymywać mieli zapłatę
5 groszy za milę, oraz do stróży nocnej pod dwóch. Na podstawie umowy z dnia 15 września 1786 r. z posesorem dzierżawy Janem Krosnowskim potwierdzonej dekretem Komisji zobowiązani byli obierać wieczorami warzywa, „kapustę sadzić
bez dnia, tudzież na najem nie więcej jak dzień 1 w tydzień,
a to od ś. Wojciecha ( 23 kwietnia) do ś. Michała (6 grudnia)
pieszy po gr 15, wołowy po zł 1, zaś od ś. Michała do ś. Wojciecha za dzień pieszy po 12 gr w gotowiźnie płacić się mającej
z dworu odbywać obowiązali się.. Nad te innych powinności
żadnych nie mają oprócz niektórych warunków przy budowaniu się własnym kosztem i dobywaniu pola do nowego siedliska w tejże komplanacyi opisanych.”
W 1789 w Dobrzeszowie mieszkało czterech gospodarzy,
odrabiających pańszczyznę po dwa dni bydłem lub 4 pieszo,
czterech komorników i jedna komornica wdowa, „którzy żadnej pańszczyzny nie robią, tylko dla najmu są utrzymywani.”
Na terenie wsi nie było gruntów dworskich, dziedzic obsiewał
obsiewał tylko niektóre pustki. Chłopi odrabiający pańszczyznę oddawali dworowi po 8 garnców owsa (174 litry), 3 kapłony, 1 kurze i po groszu srebrnym czynszu płacowego. Jeden z
nich kołodziej Wojciech Gayda oddawał leśnego czynszu 3 złp.
W Sarbicach mieszkało wówczas 17 gospodarzy, 16-stu
z nich odrabiało na tydzień 4 dni pańszczyzny pieszej, lub dwa
dni bydłem i oddawało po 1,5 korca owsa w ramach spu, siedemnasty był gajowym i odrabiał tylko dwa dni pieszej pańszczyzny na tydzień. Dostarczali do dworu 48 kapłonów i 16 kur
o łącznej wartości 23 zł 10 gr. Ponadto na gromadzie podobnie jak na innych wsiach spoczywały powinności leśnie bliżej
nie określone przez źródło. Sołtysem wsi był wybraniec Mikołaj Biały i jego syn Walenty, którzy gospodarowali na łanie
wybranieckim,4 z którego opłacali podatek.

Spory i walka z dziedzicami

Gromady snochowicka, sarbicka i dobrzeszowska były
w sporze z Janem Krosnowskim, dzierżawcą dóbr Snochowice od `13 maja 1774 r., w sprawie zabrania im gruntów, nałożenia wyższych podatków i powinności, nie uznania wyników
pracy – pomiarów sprowadzonego przez nich geometry, któremu zapłacili 55 złp. Wezwał innego geometrę, który do pół
uprawnych zaliczył zarośla, a dziedzic przymusił ich do ponoszenia z nich ciężarów i podatków. Ponadto rządcy przymuszają ich do najmu na dwa dni tygodniowo, a czasem i więcej

oraz do stróży. Do pańszczyzny byli przymuszani od wschodu
do zachodu słońca.
Krosnowski po objęciu dzierżawy Snochowic, zażądał za
zwolnienie od opłacania hiberny( obowiązku kwaterowania
i żywienia wojska stacjonującego w zimie w dobrach królewskich) i zmusił ich do tego, aby te trzy wsie na tydzień odrabiały 38 dni pieszych pańszczyzny oraz do obowiązkowego najmu po 15 groszy za dzień. Skargi te zostały złożone Komisji
lustracyjnej, która pozostawiła tym gromadom wolność „upomnieć się, gdzie z prawa należy (…).
W 1752 r. została zawarta ugoda, którą niestety złamał dziedzic. Więc walka trwała nadal. W sprawie wytoczonej w 1778 r.
chodziło z jednej strony o nadmierne daniny, zabory gruntów
gromadzkich, z drugiej zaś ostre wystąpienia przeciwko dworowi. Gromady dzierżawy Snochowice powołują się m. in. na
dekret z r. 1752 regulujący ich powinności. Sąd wyznaczył Komisję, co w praktyce oznaczało dalszą walkę. Następna rozprawa sądowa odbył a się 24 czerwca 1783 r., która nie rozstrzygnęła sporu. Ponownie zajęła się nią Komisja Likwidacyjna. Drobnym uzupełnieniem dla toczących się alk i sporów
było wydanie przez króla Stanisława Augusta 7 października
1787 r. glejtu Mikołajowi i Walentemu Białym, wybrańcom wsi
Sarbice „od przemocy Jana Krosnowskiego, dzierżawy emfiteutycznego posesora.”
Spór ten trwał także z synami Jana Krosnowolskiego –
Ignacym i Janem. Nie przerwało go objęcie 29 czerwca 1788
r. dzierżawy dóbr Snochowice przez księcia Stanisława Poniatowskiego.5 Mieszkańcy tych gromad złożyli także skargę
przeciw „teraźniejszej zwierzchności dworskiej” – Stanisławowi Poniatowskiemu, „że odbywają dość ciężka i dużą pańszczyznę, wygania ich też zwierzchność po dwa dni w tygodniu
na pieniądze, płacą dzień pieszy latem po 15 groszy, zimą po
gr 12, przez co w swoje pracy mają szkodę, że im niszczeje,
a ról pustych dwór zasadzić nie stara się, prze co gromady
mieliby defalkę (obniżenie) i dwór w gospodarstwie wygodę.
Także, że teraz zwierzchność stróży nocnej pod dwóch z kolei
przyjmować nie chce, ale aby jeden wychodził na noc i dzień,
na czym każdy dzień roboczy traci i domową robotę opuszcza, dosyć mając i tak szkody, że na gruntach piaszczystych
i ługowatych rodzić się nie chce, bo jęczmień ledwie się raz na
gnoju urodzi, żuto chyba i inne jarzyny, a pszenicy nie znają.”
Dokument ten podpisali Stanisław , Stary wójt, i Szymon, teraźniejszy, Zimni zwani.
Na tym terenie dochodziło także do konfliktów miedzy
poddanym a dziedzicami oraz pomiędzy wsiami. Wymownym
przykładem jest tu spór między Władysławem Łąckim właścicielem Łopuszna a mieszkańcami Snochowic. Przy lustracji
dochodów od poddanych Władysław Łącki opowiedział lustratorom o konflikcie z gromadą snochowicką, której w liście
króla Jana Kazimierza do Aleksandra Derśniaka z 28 II 1660 r.
”zakazano pustoszyć borów jego dziedzicznej majętności Łopuszno nazwanej i w gront się jego wdzierać, częstokroć w
lasach jego drzewo wycinają, grunt jego, jakoby własny, zasiewają, łąki sprzątają i onemu samemu na zdrowie przegrażają, czeladź jego znieważają i biją, także insze praeiudicia
(krzywdy) czynią…”. Odmienną wersję wydarzeń przedstawili
snochowiczanie. Według nich Łącki z lasu Herczów nazwanego, do dzierżawy snochowskiej należącej, każe wycinać drze-
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wa i sprzedawać, „siekiery snochowianom zabiera, grontom
posianym częstokroć przez wegnanie stada szkodzi i zboża
tretuje i insze krzywdy czyni, o czym szerzy protestacyja ich
w grodzie chencińskim uczyniona opisuje.”
Lustratorzy nie podjęli próby rozstrzygnięcia tego sporu,
lecz pozostawili to do decyzji przyszłej komisji. Powołana została ona3 V 1661 r. do rozgraniczenia dzierżawy Snochowice
oraz dóbr Łąckich Łopuszno Dolne i Górne, Wielebnów i Czołczyn (Czałczyn)6 Nie jest znany werdykt tej komisji.

Wzrost form wyzysku chłopów

W dobie Sejmu Wielkiego referendaria koronna wydała ordynację o powinnościach włościan wszystkich królewszczyzn,
ograniczyła pańszczyznę do ośmiu dni tygodniowo, uznała
budowle i grunt za własność chłopa; przyjmowano i badano
skargi uciśnionych, uważano, by nowo uchwalonych podatków na zrzucono na chłopów. Po upadku Konstytucji 3 Maja
z 1791r., która lud rolniczy uznawała za „najdzielniejszą siłę
kraju”, przyjmowała pod opiekę prawa i rządu krajowego”, następował nieskrępowany wzrost feudalnych ciężarów wsi wobec dworu.
Nacisk feudała na chłopa pańszczyźnianego szedł dwoma
drogami: poprzez oznaczenie norm wydajności dziennej i narzucanie robocizn dodatkowych. Coraz częściej określano ile
chłop ma zaorać zagonów, ile zżąć, ile wymłócić itp., Niewykonaną część pracy musiał wykonać w innym dniu , poza pańszczyzną tygodniową.
Rejestr prac dodatkowych „bez dnia”, to znaczy bez zaliczania do pańszczyzny tygodniowej, wzrastał ustawicznie. Należała tu , znana już w poprzednich okresach, a obecnie coraz
szerz ej rozpowszechniania pańszczyzna dodatkowa wynosząca 6 – 9 dni w roku, którą chłopi wykonywali w okresach
wzmożonych prac polowych. Uciążliwe były dla chłopa „ drogi” albo „podróże”. Bliższe drogi trzeba było odrabiać ‘ bez
dnia”, inne wliczano do pańszczyzny tygodniowej. Komornicy nie posiadający stałego nadziału ziemi odrabiali przeciętnie 1 – 2 dni w tygodniu.7
Ogólnym znamiennym rysem w rozwoju ciężarów feudalnych w drugiej połowie XVIII w. była tendencja do ich wyrównywania na niekorzyść chłopa. W okresie tym zwiększyła się rola przymusu propinacyjnego w gospodarstwie rolnym z powodu trudności zbytu zboża. Szlachta upowszechniała w swych dobrach konsumpcje , wykorzystując tu zdolności Żydów dzierżawców lub właścicieli karczem. Prawie w
każdej wsi lub obok niej na skrzyżowaniu dróg stały karczmy
prowadzone przez przysłowiowego Jankiela. Kwitło więc pijaństwo. Wówczas to „dobre „ żony przenosiły swoim mężom
do karczmy jadło, by nie wydawali niepotrzebnie pieniędzy na
jedzenie. Niektóre mechanizmy jego funkcjonowania ukazał
magnat wielkopolski katolik Opaliński w roku 1650 w satyrycznym wierszu „Na ciężary i opresję chłopską”. Oto jego wymowny fragment:
„Choć piwo złe, choć kwaśne piwsko, choć si ę wszem zły godzi...
A przecież je pić musim,. Bo pan karczmarzowi
Oddaje pewną liczbę beczek do tygodnia,
Za które karczmarz musi oddać pieniądze,
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Lub wypijem lub nie . Karczmarz zaś dochodzi
Na nas straty, dobrze to wprzód obrachowawszy,
Wiele rozmiarów przyjdzie na każdego chłopa.
Jesli w karczmiem nie będzie, zaniosą do domu
One piwa rozmiary. Pij, choć złe, a nie chcesz,
Wylej choć świniom , przecież zapłać karczmarzowi.”

Warunki mieszkaniowe

W XV i na początku XVI wieku nie było znaczących różnic
w poziomie życia kmieci i szlachcą jednowioskowego. Kontrastowe stały się one później. „,Zagroda chłopa czynszowego
pomieścić musiała kilka, a często kilkanaście nawet osób: własnych dzieci bywała spora gromadka, obok zaś żyli najemnicy
z ludzi „luźnych”, którym trzeba było dać mieszkanie, niekiedy na określony sezon, niekiedy na stałe. Izba, gdzie wszyscy
spożywali strawę, przenocować mogła tylko część tak poszerzonej rodziny. Posłanie na noc moszczono więc sobie na strychach, w stodołach, zima najchętniej wśród bydła w oborze
lub stajni, gdyż było to miejsce w całym obejściu najcieplejsze.”
„Umeblowanie wnętrza chaty stanowiły skrzynie zastępujące i szafy i siedzenia i łoża. Przeważnie domowego ciesielskiego wyrobu.”
A oto warunki mieszkaniowe w snochowickim dworze.
„W tej wsi jest dwór dosyć niezły, w którym z sieni na lewą
stronę jest pokojów 2, gabinet z kominem z pierwszego pokoju, a z drugiego garderoba, na drugiej izba stołowa i druga
izdebka mniejsza, przy niej schowanie. W dziedzińcu, wychodząc z rezydencji, oficyna kuchenna, dalej folwark gospodarski. To wszystko pod gontami. Naprzeciw dworu stajnie, obory okoliste, złe i upadające, które reparacyi potrzebują Obok
dworu ku zachodniej stronie stodół 3 pod snopkami i spichlerzyk pod gontami, a bliżej dworu kapliczka i mała wozownia,
także pod gontami.”

Trudno jest ustalić objętość tej miary, noszącej także nazwę wirzch
( wierzch).Miała ona pojemność 1/3 lub ¼ korca równego. Było 300
rodzajów korca. Nie udało mi się ustalić pojemności tej miary, być
może, że jest to nazwa lokalna.
2
Z tytułu stanu jako daniny pobierano daniny pobierano w zależności od stanu bogactwa danej okolicy wołu, krowę, cielęta, owcę,
szkopa, jagnię, wieprza czaszę miodu, zboże, proso, groch (sep,
osep), słód, skóry kunie i wiewiórcze. F. Piekosiński, Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, Kraków, Nakładem własnym 1897, s. 39.
3
Jan Krosnowski był burgrabią drohickim, łowczym, cześnikiem
i podstolim opoczyński, posłem na sejm 1773 r.
4
Łan wybraniecki posiadali chłopi, którzy służyli w piechocie wybranieckiej powołanej w 1578 r. przez króla Stefana Batorego. Pozostali
mieszkańcy wsi byli zobowiązani do regulowania powinności feudalnych ciążących na tym łanie.
5
Stanisław Ciołek Poniatowski, syn podkomorzego koronnego, starosta bilski,, winnicki, szczurowski, kaniowski, członek Komisji Edukacji Narodowej 1776 r., marszałek Rady Nieustającej 1780 r.,, podskarbi wielki litewski 1787 – 1790. Kraj opuścił w 1790 r.
6
Tamże, s. 46.
7
W. Rusiński, Wieś polska w okresie ożywienia gospodarczego, s. 123
– 124.
1
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Bóg się rodzi, moc truchleje

Ksiądz Biskup na spotkaniu wigilijnym dla samotnych

Gdzie biskup, tam serce kościoła. 13 grudnia to serce biło
w Łopusznie. Przy wigilijnym stole, na którym siano i opłatek.
Wśród ludzi spragnionych rozmowy, uwagi, bliskości drugiego człowieka. Wigilia dla samotnych.
Pani Wójt sprawiła, że ludzie poczuli się ważni. Zatroszczyła się o nich. To dla nich zaprosiła ordynariusza diecezji, Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego. To nasz kielecki pasterz trzymał w swoich dłoniach ich pomarszczone, spracowane dłonie,
dzieląc się opłatkiem. To z nimi się modlił. Ich błogosławił.
I apelował: Niech Jezus będzie Panem naszych serc”.
Pani Wójt złożyła gościom piękne życzenia. Mówiła o miłości, której nieodłącznym elementem jest przebaczanie.
O Chrystusie, który powinien narodzić się w naszych sercach.
Bo to On zerwał raz na zawsze ze starożytnym pojmowaniem
prawa: Oko za oko – ząb za ząb. Zanim siądziemy do wigilijnego stołu, przebaczmy. Sąsiadowi, mężowi, dziecku, pracodawcy.
Zebrani usłyszeli jeszcze życzenia od Pana Starosty Michała
Godowskiego, Księdza Proboszcza, Pani Wiesławy Górki.
Wigilijne biesiadowanie umiliły występy laureatów Przeglądu Kolęd i Pastorałek: zespołu „Wiernianki”, pani Moniki
Walas oraz pani Alicji Borowskiej.
Na stole nie zabrakło tradycyjnych potraw. Była zupa grzybowa, ryby, pierogi, sałatki i ciasta, i czerwony barszcz.
Na zakończenie zebrani dzielili się refleksjami, jak zmieniła
się wieś na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Ksiądz Proboszcz przypomniał krzywe, drewniane ławeczki, na których
siadywali mieszkańcy, by porozmawiać, przyjrzeć się światu,
zwyczajnie ze sobą pobyć. Dziś wyasfaltowane drogi z przemykającymi co i rusz samochodami sprawiły, że sąsiedzi rzadko się ze sobą spotykają. Wieś przestała być wspólnotą, środowiskiem zintegrowanym. Ludzie zamknęli się za metalowymi
ogrodzeniami. Tym bardzie budujące są przykłady odbudowy
takiej sąsiedzkiej więzi. Ważną rolę odgrywają w tym wioskowi liderzy – sołtysi, radni, stowarzyszenia, koła gospodyń. Pani
Wójt jako przykład takiego dobrosąsiedzkiego obcowania podała Antonielów, w którym sołtys, pan Zbigniew Bąk potrafi zjednoczyć wioskową społeczność wokół nowych zadań.
Pięknie prezentuje się także wspólnota Piotrowca. Pani radna
Danuta Łukasik oraz pani sołtys Anna Gad często organizują
dla swoich mieszkańców różne spotkania, na przykład z okazji Dnia Kobiet.
Krajobraz wsi zmienił się nieodwracalnie. Nie ma strzech,
gnojowników na podwórku, cembrowanej studni. I jest to dobra zmiana. To, że ludzie są sobie coraz bardziej obcy, dobrą
zmianą już nie jest. Dlatego cieszą inicjatywy, które próbują
to zmienić.
Pani Wójt podziękowała organizatorom uroczystości: panu
Sławomirowi Stelmaszczykowi, pani Barbarze Pawelczyk, pani
sekretarz Małgorzacie Barcickiej, panu Mariuszowi Łuszczyńskiemu. Wszystkich gości obdarowała pierniczkami z życzeniami, a Księdzu Biskupowi ofiarowała obraz łopuszańskiego
kościoła.
a.p.
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