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Tradycji stało się zadość. Delegacja Szkoły Podstawowej w Łopusznie
z uroczą wizytą mikołajkową w Urzędzie Gminy w Łopusznie

Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia
przeżycia Wieczerzy Wigilijnej, która umocni wiarę,
wzbogaci wzajemnym szacunkiem, pozytywną energią
i napełni niepowtarzalnym ciepłem rodzinnym.
Niechaj radość płynąca ze świątecznego czasu przyniesie Państwu zdrowie,
wszelką dobroć i pomyślność oraz sprawi,
że każdy dzień nadchodzącego Nowego 2021 Roku
będzie szczęśliwy i pełen sukcesów w życiu rodzinnym i zawodowym
życzą
Zdzisława Zimna
Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie

Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

zczęśliwych, zdrowych, kojących
i pełnych miłości świąt Bożego Narodzenia
pragnę życzyć Państwu w tym wyjątkowym
i trudnym czasie.
Oby Nowy Rok przyniósł nam powrót
do spotkań i radości z nich płynących.

Renata Janik

Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprezentować najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna”, aby tradycyjnie poinformować Państwa rzetelnie
o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować
w IV kwartale 2020 roku. Sukcesywnie realizujemy najważniejsze zamierzenia, dążąc do tego, aby wszelkie podejmowane
działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort Państwa
życia na co dzień oraz wprawiały w zadowolenie i dumę z faktu wieloaspektowego rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest
Gmina Łopuszno.
Pragnę podkreślić, że najwyższa troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców stanowi priorytet Samorządu
Gminy Łopuszno. W związku z obowiązującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego nieprzerwanie monitoruje sytuację epidemiologiczną. W przypadku otrzymywania kolejnych poleceń Wojewody
Świętokrzyskiego czy też zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej niezwłocznie są one przekazywane do wdrożenia właściwym instytucjom i podmiotom.
Gmina Łopuszno nieodpłatnie pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach środki i sprzęt ochrony osobistej w ramach projektu
pod nazwą: „Liderzy kooperacji” realizowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.
Ponadto Gmina Łopuszno pozyskała również wsparcie
z Powiatu Kieleckiego, który realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, podejmując działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii. W ramach otrzymanego wsparcia pozyskane zostały środki ochrony osobistej w postaci m.in. maseczek, kombinezonów, przyłbic, rękawiczek, ochraniaczy na obuwie czy produktów do dezynfekcji.
Na terenie Gminy Łopuszno z powodzeniem zrealizowany został niezwykle trudny, ale jednocześnie pożyteczny dla Mieszkańców i środowiska projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektów parasolowych” na łączną kwotę ponad 4,5 miliona
złotych. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych” osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości blisko ponad
2,5 miliona złotych.
W ramach realizacji projektu pod profesjonalnym nadzorem zespołu inspektorów firmy PIOSAN z siedzibą w Kielcach
wykonanych zostało: 227 instalacji fotowoltaicznych, 82 instalacji pomp ciepła do c.w.u. 2 kW, 1 instalacja pompy ciepła do
c.o i c.w.u. 20 kW oraz 14 instalacji kolektorów solarnych. Cele
projektu są zgodne z potrzebami środowiska społeczno – gospodarczego. Dzięki podjętym w ramach projektu działaniom zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do powietrza tj. dwutlenku węgla o 956,41 ton rocznie, jak również pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5. W niniejszym
wydaniu udostępniamy Państwu przykładową fotorela-

cję nowo powstałych instalacji OZE
na terenie Gminy
Łopuszno.
Gmina Łopuszno od kwietnia
2020 r. realizuje
zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach
Łopuszno i Wielebnów. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 RPSW.04.03.00 Gospodarka wodno
– ściekowa. Koszt całkowity inwestycji wynosi ponad 5 milionów złotych, przy blisko 3 milionach złotych dofinansowania. Warto zaakcentować, że prace związane z wykonaniem głównej nici sieci kanalizacyjnej przebiegają bez
zakłóceń, zgodnie z założonym harmonogramem. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec marca 2021 r.
Z przyjemnością informuję o szczęśliwej, historycznej
chwili dla całej społeczności lokalnej Gminy Łopuszno.
Otóż, po wielu trudach w wyłonieniu wykonawcy robót
Gmina Łopuszno przystępuje do budowy i uruchomienia letniego kompleksu basenowego składającego się
z dwóch niecek, instalacji uzdatniania wody basenowej
wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla zadania pn. „Budowa basenów letnich, budowa trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”. Należy podkreślić, że kompleks
będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi. Zadanie jest współfinansowane ze
środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 RPSW.06.05.00 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz z budżetu Gminy Łopuszno. Koszt całkowity zadania wynosi ponad 2 miliony złotych. 9 grudnia
2020 r. po rozstrzygnięciu trzeciego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z wykonawcą: Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne
„ADMA” Spółka z o.o. z siedzibą w Staszowie, Partner: „ADMA”
Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą
w Staszowie.
Gmina Łopuszno w 2021 r. zamierza zmodernizować
teren Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, zakładając oprócz budowy basenów,
zdemontowanie i wybudowanie pięciu budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Zadanie
jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020 RPSW.06.05.00 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz z budżetu
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Gminy Łopuszno. Koszt całkowity zadania opiewa na kwotę blisko 1 mln złotych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI” Grzegorz Bafia z siedzibą
w Kielcach.
W udostępnianym wydaniu będziecie mogli zapoznać
się Państwo ze szczegółową fotorelacją poświęconą najważniejszym inwestycjom zrealizowanym z funduszu sołeckiego w roku 2020, które mogą stanowić doskonałe
przykłady racjonalnego gospodarowania środkami w sołectwach Gminy Łopuszno.
Samorząd Gminy Łopuszno dąży do sukcesywnej poprawy stanu infrastruktury, chcąc zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg, dlatego
też 23 października 2020 r. nastąpiły uroczyste odbiory
inwestycji drogowych: remontu drogi gminnej Nr 00169T
Ruda Zajączkowska – Wierna Rzeka na długości 752 mb
o całkowitej wartości wynoszącej blisko 120 tysięcy złotych, jak również przebudowy drogi gminnej Nr 001631T
w miejscowości Hucisko na długości 180 mb oraz przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku Hucisko do lasu na
długości 125 mb o łącznej wartości całkowitej wynoszącej
ponad 60 tysięcy złotych. 30 października 2020 r. odbył
się również odbiór przebudowanej drogi wewnętrznej w
miejscowości Podewsie na długości 558 mb, której koszt
całkowity wyniósł blisko 130 tysięcy złotych. Wszystkie
trzy przywołane zadania zostały sfinansowane w całości
z budżetu Gminy Łopuszno.
Nadto, 25 listopada 2020 r. odbył się techniczny odbiór
drogi dojazdowej do pól w Sarbicach. Inwestycja o wartości blisko 60 tysięcy złotych sfinansowana została w 50 %
ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Wobec bieżącej sytuacji epidemiologicznej stosując się do
wszelkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, odbyła
się 12 października 2020 r. w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Łopusznie uroczystość jubileuszowa
z okazji 50 – lecia zawarcia związków małżeńskich, którą uświetnił swoją obecnością Senator RP Pan Krzysztof
Słoń. Z terenu Gminy Łopuszno dla 18 par przyznane zostały medale przez Prezydenta RP. Do dostojnych Jubilatów, których pamiątkowe fotografie publikujemy na łamach niniejszych „Wieści Łopuszna”, skierowałam wyrazy najwyższego uznania za przekazywanie pięknego
wzoru wspólnego życia w zgodzie, z poszanowaniem najważniejszych wartości rodzinnych i wzajemnej serdeczności oraz z serca płynące życzenia długich szczęśliwych
lat życia przepełnionych zdrowiem i miłością.
Na uwagę zasługuje realizacja w okresie listopad 2019 r.
– październik 2020 r. na terenie Gminy Łopuszno projektu konkursowego pod nazwą „Fabryka Młodości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, działanie „Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, poddziałanie „Rozwój wysokiej jakości usług społecz-
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nych”, którego realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie. Dzięki pozyskanym środkom
w wysokości blisko 400 tysięcy złotych udało się zwiększyć dostępność seniorów do usług opiekuńczych poprzez utworzenie dwóch klubów seniora w Gnieździskach
i Eustachowie. W ramach działalności klubów łopuszańscy seniorzy mogli uczestniczyć w różnego rodzaju bezpłatnych zajęciach m.in. aktywności ruchowej, kulinarnych,
muzycznych, plastycznych, jak również w spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie rozwoju osobistego, zdrowia oraz psychologii. Dostrzegając pozytywne efekty działań projektowych oraz zadowolenie naszych kochanych seniorów,
podejmujących piękną aktywność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, podjęłam decyzję o utrzymaniu klubów seniora w dotychczasowej formule.
Gmina Łopuszno w 2020 r. podejmowała realne działania umożliwiające doniosły rozwój sportowy dzieci i młodzieży na terenie Gminy Łopuszno. W bieżącym roku pozyskane zostało dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Lokalny Animator Sportu”, który jest systemowym rozwiązaniem zmierzającym
do upowszechniania aktywności fizycznej poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia realizowane były przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową.
Ponadto w 2020 r. dzięki dofinansowaniu w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania pod nazwą „Umiem
pływać” uczniowie klas I – III mieli doskonałą możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności pływania poprzez wzięcie
udziału w bezpłatnych lekcjach nauki pływania pod czujnym
okiem wykwalifikowanych instruktorów.
W naszej Małej Ojczyźnie w br. kontynuowano także
Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa.
Z uwagi na trwający stan epidemii i odwołanie na terenie
Gminy Łopuszno imprez kulturalnych i sportowych gminne
jednostki organizacyjne tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminny
Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy przeprowadziły w formie elektronicznej cieszące się popularnością konkursy m.in.
zatytułowane „List do Świętego Mikołaja” czy II Powiatowy
Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łopusznie.
Kończąc, pamiętając o nadchodzących Świętach, życzę
Państwu przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości, spokoju oraz ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niechaj
nadchodzący Nowy 2021 Rok przyniesie to, co w naszym
życiu najcenniejsze: zdrowie, miłość i szacunek osób bliskich Waszemu sercu, poszanowanie wartości patriotycznych oraz spełnienie życiowych planów i zamierzeń.
Wraz z redakcją życzę Państwu miłej lektury naszego samorządowego pisma lokalnego.
Z życzeniami zdrowia i spokoju
oraz wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie

XXIV sesja Rady Gminy odbyła się 16 listopada 2020.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. Nie uczestniczył radny Marcin Sobczyk.
Po otwarciu obrad przez przewodniczącą Rady Gminy
i stwierdzeniu quorum radni przyjęli porządek obrad sesji
oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.
W kolejnym punkcie Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła
sprawozdanie z pracy za okres miedzy sesjami.
Z kolei radni podjęli następujące uchwały:
• nr XXIV/193/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2020-2033. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
• nr XXIV/194/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2020 roku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXIV/195/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXIV/196/2020 zmieniająca uchwałę Nr II/6/2018 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie. 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jeden wstrzymał się od głosu.
• nr XXIV/197/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopusznie. 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały,
jeden wstrzymał się od głosu.
Na tym obrady zakończono.
Kolejna, XXV sesja Rady Gminy odbyła się 30 listopada
2020. W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy otwarła obrady i stwierdziła quorum. Radni przyjęli porządek obrad sesji oraz protokół
z poprzedniego posiedzenia.
Następnie Pani Wójt Irena Marcisz poinformowała o pracy
pomiędzy sesjami Rady Gminy.
W kolejnej części obrad sesji radni podjęli następujące
uchwały:
• nr XXV/198/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2020-2033. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.

nr XXV/199/2020 podjęcia uchwały w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy 2020 roku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXV/200/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łopuszno. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, jeden wstrzymał się
od głosu.
• nr XXV/201/2020 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/139/2020 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26A. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXV/202/2020 zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015
w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia
opłat. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXV/203/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXV/204/2020 w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, jeden wstrzymał się od głosu.
• nr XXV/205/2020 w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Obrady XXV sesji Rady Gminy w Łopusznie zakończyły
sprawy różne.
Na podstawie protokołów obrad sesji przygotowała
Agnieszka Palacz

Zakup drzew i krzewów miododajnych
oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Łopuszno

W bieżącym roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie
na terenie Gminy Łopuszno” w ramach umowy Nr 16/2020
z dnia 7 kwietnia 2020 r. z Powiatem Kieleckim.
W ramach realizacji zadania zakupiono i nasadzono
158 sztuk drzewek miododajnych. Zadanie dofinansowane
w 100 % przez Powiat Kielecki. Kwota dofinansowania wyniosła 2.500,00 zł.
Iwona Janik
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Najważniejsze inwestycje zrealizowane z funduszu
sołeckiego w roku 2020 będące przykładami racjonalnego
gospodarowania środkami w sołectwach Gminy Łopuszno
I. Zakup i montaż lamp solarnych:

ANTONIELÓW (4 szt. lamp solarnych) – koszt zadania
11.586,60 zł

GNIEŹDZISKA (1 szt. lampy przy altanie w Gnieździskach)
– koszt zakupu 2.896, 65 zł

Na zdjęciu Radny Rady Gminy w Łopusznie P. Krzysztof
Błachucki wraz z sołtysem sołectwa P. Michałem Kowalskim
i przedstawicielami Rady Sołeckiej
GRABOWNICA (2 szt. lamp solarnych) – koszt zakupu
5.793,30 zł

Na zdjęciu Wójt Gminy Łopuszno P. Irena Marcisz wraz z sołtysem sołectwa Antonielów P. Zbigniewem Bąkiem oraz wykonawcą
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Na zdjęciu Wójt Gminy P. Irena Marcisz wraz z sołtysem sołectwa P. Eweliną Kozieł, wykonawcą i wdzięcznymi Mieszkańcami

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
JASIEŃ (2 szt. lamp solarnych) – koszt zakupu 5.793,30 zł

PODEWSIE (5 szt. lamp solarnych) – koszt zakupu 14.483,25 zł

Na zdjęciu Wójt Gminy P. Irena Marcisz z sołtysem sołectwa
Podewsie P. Marią Szymkiewicz oraz wykonawcą
Na zdjęciu Wójt Gminy P. Irena Marcisz wraz z sołtysem sołectwa Jasień P. Dorotą Jedlińską i Przewodniczącą Rady Sołeckiej

SNOCHOWICE (3 szt. lamp solarnych) – koszt zakupu
8.689,95 zł

JEDLE (3 szt. lamp solarnych) – koszt zakupu 8.689,95 zł

Na zdjęciu Wójt Gminy P. Irena Marcisz wraz z sołtysem sołectwa Jedle p. Lidią Sobczyk oraz wykonawcą

Na zdjęciu Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie
P. Zdzisława Zimna z sołtysem sołectwa Snochowice P. Zbigniewem Nowackim i przedstawicielem Rady Sołeckiej

Wieści Łopuszna
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
II. Zakup i montaż ogrodzenia:

EUSTACHÓW – przy świetlicy wiejskiej – koszt wykonania
prac 25.800,00 zł

IV. Roboty wykonane przy drogach gminnych,
których zakres obejmował:

EWELINÓW – remont drogi tłuczniowo – żwirowej Nr 278 –
koszt wykonania 18.890,00 zł

Na zdjęciu Radna Rady Gminy w Łopusznie i jednocześnie
sołtys sołectwa Eustachów P. Justyna Walas wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej
MARIANÓW – przy placu zabaw – koszt wykonania prac
25.000,00 zł
OLSZÓWKA – czyszczenie rowów przydrożnych wraz
z montażem przepustów i odprowadzeniem wody korytkami
betonowymi – koszt wykonania 12.000,00 zł

Na zdjęciu sołtys sołectwa Marianów P. Angelika Janus
wraz z przedstawicielką Rady Sołeckiej
III. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie o wartości ponad 24.000,00 zł

Na zdjęciu Wójt Gminy P. Irena Marcisz wraz z sołtysem sołectwa Olszówka P. Sławomirem Piętą i Przewodniczącą Rady
Sołeckiej

Zdjęcie przedstawia sołtysa sołectwa Dobrzeszów P. Tomasza Kowalczyka
8
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
WIELEBNÓW – prace związane z czyszczeniem rowów
i przepustami – koszt wykonania 27.750,00 zł

Na zdjęciu Wójt Gminy p. Irena Marcisz z Radną Rady Gminy
w Łopusznie pełniącą jednocześnie funkcję sołtysa sołectwa
Wielebnów P. Bożeną Sochacką
KRĘŻOŁEK – PRZEGRODY – czyszczenie rowów przydrożnych – koszt wykonania 18.110,00 zł

Na zdjęciu Wójt Gminy P. Irena Marcisz wraz z sołtysem sołectwa Krężołek – Przegrody P. Mariuszem Stępnikiem

V. Dobudowy / budowy oświetlania ulicznego:

ŁOPUSZNO przy ul. Kasztanowej – koszt dobudowy oświetlenia 36.900,00 zł

Na zdjęciu Wójt Gminy P. Irena Marcisz wraz z Radną Rady
Gminy w Łopusznie pełniącą jednocześnie funkcję sołtysa sołectwa Łopuszno P. Barbarą Fras i szczęśliwymi Mieszkańcami
RUDA ZAJĄCZKOWSKA – koszt I etapu z funduszu sołeckiego wyniósł 29.429,60 zł

Na zdjęciu sołtys sołectwa Ruda Zajączkowska P. Paweł Kolasa wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej

Wieści Łopuszna
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
VI. Modernizacja boiska w Lasocinie
– koszt wykonanych robót: 18 944,00 zł

CZARTOSZOWY – budowa budynku służącego Mieszkańcom – koszt robót z funduszu sołeckiego 18.699,11 zł

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy P. Irenę Marcisz wraz
z sołtysem sołectwa Józefina P. Januszem Świerczem i zadowolonymi Mieszkańcami
Ewelina Obarzanek

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy P. Irenę Marcisz wraz
z Radnym Rady Gminy w Łopusznie P. Marcinem Sobczykiem
i sołtysem sołectwa Czartoszowy P. Pawłem Palaczem

VII. Należy również podkreślić, iż na etapie finalizacji są poniższe zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Łopuszno:

Oświetlenie ledowe
w Hucie Jabłonowej

W październiku 2020 roku wykonano oświetlenie
w miejscowości Huta Jabłonowa. Prace polegały na dobudowie opraw LED 50W od słupa nr 8 do słupa nr 10. Koszt wykonanych robót wyniósł 6 .027,00 zł brutto.
Ewelina Obarzanek

– zakup i montaż altany wraz z grillem oraz utwardzeniem terenu pod altaną w miejscowości Fanisławice;
– zakup i montaż altany w miejscowości Fanisławiczki;
– zakup i montaż piłkochwytów przy boisku przy świetlicy
wiejskiej w Piotrowcu;
– zmiana sposobu użytkowania byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Sarbicach Drugich, prace wewnątrz budynku;
– wykup gruntu pod budynek świetlicy wiejskiej w Sarbicach
Pierwszych;
– zakup materiałów na budowę oświetlenia ulicznego m.in.
lampy i słupy uliczne.
Do realizacji zadań inwestycyjnych niezbędne jest
opracowanie dokumentacji projektowej. Poniżej wskazane sołectwa przeznaczały środki finansowe na opracowanie wymaganych dokumentacji projektowych tj.:
– opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze
wojewódzkiej Nr 728 w Gnieździskach;
– opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej Nr 0484T w Gnieździskach;
– opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Piotrowcu
przy ul. Spacerowej;
– opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Józefinie.
10
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Sołtys sołectwa Rudniki Pan Kazimierz Sadowski wraz
z wdzięcznymi mieszkańcami

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Doniosła realizacja montażu instalacji odnawialnych źródeł
energii służących Mieszkańcom i środowisku

Na terenie Gminy Łopuszno zrealizowany został niezwykle trudny, ale jednocześnie pożyteczny dla Mieszkańców i środowiska projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektów parasolowych” na łączną kwotę ponad 4,5 milionów złotych.
Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” osi 3 „Efektywna i zielona
energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości blisko ponad 2, 5 miliona złotych.
W ramach realizacji zadania wykonanych zostało:
a) 227 instalacji fotowoltaicznych PV o łącznej mocy ok.
1093,4 kWp;
b) 82 instalacje pomp ciepła do c.w.u. 2 kW oraz 1 instalacja
pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 20 kW;
c) 14 instalacji kolektorów solarnych: zestaw 2 x 5 instalacji,
zestaw 3 x 8 instalacji, zestaw 5 x 1 instalacja (w sumie 39
kol. x ok. 1939W).
Wykonawcą inwestycji była firma: INERGIS S.A. z siedzibą
w Częstochowie, zaś nad każdym montażem przywołanych
instalacji czuwał zespół inspektorów nadzoru tj. firma PIOSAN
z siedzibą w Kielcach.
Warto podkreślić, że stosowanie nowych rozwiązań energetycznych wpływa na ochronę środowiska i przeciwdziała
zmianom klimatu. Użycie w praktyce OZE wychodzi naprzeciw surowcom energetycznym, aby w skuteczny sposób eliminować zanieczyszczenie szkodliwymi gazami i pyłami,
a tym samym zmniejsza niską emisję. Cele projektu są zgodne z potrzebami środowiska społeczno – gospodarczego.
Projekt przynosi również różne korzyści o charakterze
społeczno – gospodarczym np. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska

naturalnego. Dzięki podjętym w ramach projektu działaniom zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do powietrza. W wyniku montażu instalacji OZE zmniejszy się
emisja dwutlenku węgla o 956,41 ton rocznie, jak również
pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5.
Mimo rezygnacji pierwotnych mieszkańców z montażu instalacji OZE oraz pozyskiwaniu nowych beneficjentów finalnie
osiągnięte zostały zakładane wskaźniki projektu. W załączeniu udostępniamy przykładową fotorelację z nowo powstałych instalacji OZE na terenie Gminy Łopuszno.
Patrycja Jas, Damian Rozmus

Przykładowa instalacjA OZE na terenie gminy Łopuszno
służąca mieszkańcom i środowisku

Podpisanie umowy z wykonawcą projektu na OZE w dniu 7 października 2019 r.
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Sukcesywne udoskonalenia stanu infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Łopuszno

Gmina Łopuszno w trosce o poprawę stanu infrastruktury drogowej sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne, dlatego też 23 października 2020 roku z udziałem Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno Pana Wiesława Gałki, radnych Rady Gminy w Łopusznie i sołtysów, wykonawców inwestycji, pracowników
Urzędu Gminy w Łopusznie odpowiedzialnych merytorycznie
za przeprowadzenie inwestycji drogowych, a zwłaszcza szczęśliwych mieszkańców Gminy Łopuszno nastąpiły uroczyste

Odbiór drogi w Sarbicach w dniu 25.11.2020 r.

Uroczysty odbiór drogi w Fanisławicach w dniu 23.10.2020 r.
z udziałem wdzięcznych Mieszkańców

Otwarcie drogi w Podewsiu w dniu 30.10.2020 r.

Odbiór drogi w Rudzie Zajączkowskiej w dniu 23.10.2020 r.

Wieści Łopuszna
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
odbiory inwestycji drogowych: remontu drogi gminnej
Nr 00169T Ruda Zajączkowska – Wierna Rzeka na długości 752 mb o całkowitej wartości wynoszącej blisko 120 tysięcy złotych brutto (wykonawca: Zakład Robót Drogowych
DUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach), jak również przebudowy drogi gminnej Nr 001631T w miejscowości Hucisko (część dz. nr 862) na długości 180 mb oraz przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku Hucisko do lasu (działka
nr 465/1, część działki nr 472) na długości 125 mb o łącznej
wartości całkowitej wynoszącej ponad 60 tysięcy złotych
brutto (wykonawca: „ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna z siedzibą w Oblęgorku). Zadania zostały sfinansowane w całości z budżetu Gminy Łopuszno.
Następnie, 30 października 2020 roku odbył się odbiór
przebudowanej drogi wewnętrznej w miejscowości Podewsie (dz. nr ewid. 58/1, 60/2, 50/2) na długości 558 mb,
której koszt całkowity wyniósł blisko 130 tysięcy złotych
brutto. Wykonawcą inwestycji był: Zakład Robót Drogowych
DUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach. Zadanie zostało sfinansowane w całości z budżetu Gminy Łopuszno.
Nadto, 25 listopada 2020 roku odbył się techniczny odbiór drogi dojazdowej do pól w Sarbicach. Inwestycja
o wartości blisko 60 tysięcy złotych sfinansowana została
w 50 % ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Wszechobecna radość podczas odbioru drogi
w Rudzie Zajączkowskiej w dniu 23.10.2020 r.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w tym szczególnym dla społeczności lokalnej dniu serdecznie podziękowała radnym Rady Gminy w Łopusznie, sołtysom, jak
również mieszkańcom gminy za życzliwość i nieodzowne
wsparcie na etapie realizacji każdej inwestycji, podkreślając, że radość i wdzięczność mieszkańców stanowi motywację do dalszej służby na rzecz rozwoju naszej Małej
Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.
Realizacja przywołanych inwestycji drogowych potwierdza, że Samorząd Gminy Łopuszno za jeden z priorytetów uznaje poprawę stanu infrastruktury, dążąc do
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Łopuszno.
Zenon Głowala, Antoni Lesiak, Damian Rozmus

Podsumowanie Projektu „FABRYKA MŁODOŚCI”

W okresie listopad 2019 - październik 2020 na terenie Gminy Łopuszno był realizowany projekt „FABRYKA
MŁODOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020. Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem; Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ; Poddziałanie:
RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie. Wartość dofinansowania to 390 905,00zł
w tym 28 424,00zł środków przekazanych na wsparcie w ramach COVID-19.
Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług
opiekuńczych dla 40 osób w wieku 60 + z terenu gminy
Łopuszno poprzez utworzenie dwóch Klubów Seniora
w Eustachowie i Gnieździskach.
Działania w ramach projektu skierowane do osób
uczęszczających do Klubów Seniora w Eustachowie i Gnieździskach to:
- indywidualne wsparcie z zakresu porad psychologicznych,
- porady dietetyka,
- indywidulane wsparcie coacha.
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Poza tym wsparcie w ramach realizacji programów edukacyjno- warsztatowych służących aktywizacji osób starszych
takich jak:
- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne,
- zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne,
- zajęcia rozwijające zainteresowania kulinarne,
- zajęcia rozwijające zainteresowania ruchowe,
- zajęcia z logicznego myślenia (nauka gry w szachy),
- zajęcia z majsterkowania.
W ramach projektu oferowane były jego uczestnikom zarówno spotkania integracyjne jak i wspólne wyjazdy do różnych miejsc kultury, między innymi do kina, teatru, filharmonii
Kieleckiego Centrum Kultury, ale także wyjazdy krajoznawcze
do Sandomierza, Krakowa, Rytwian, Kurozwęk, Szydłowa, na
Święty Krzyż, do Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Geoparku
w Kielcach oraz Rezerwatu Przyrody na Kadzielni.
Świetlice, w których zlokalizowane zostały Kluby Seniora,
zostały wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny i rekreacyjny.
Widząc pozytywne efekty działań projektowych oraz
zadowolenie seniorów, władze samorządowe Gminy Łopuszno podjęły decyzje o utrzymaniu Klubów Seniora
w dotychczasowej formule.
Mariusz Łuszczyński

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Historyczna chwila dla Mieszkańców – podpisanie umowy
na budowę kompleksu basenowego w GOSW w Łopusznie
Po wielu trudach w wyłonieniu wykonawcy robót Gmina Łopuszno przystępuje do budowy i uruchomienia letniego
kompleksu basenowego składającego się z dwóch niecek,
instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla zadania pn. „Budowa basenów letnich,
budowa trzech budynków kontenerowych o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” na
działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. Łopuszno”.
Zadanie będzie realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”, które jest współfinansowane ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 RPSW.06.05.00
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich z Funduszu
Przeciwdziałania COVID 19 oraz z budżetu Gminy Łopuszno. Koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 2.200.000,00
złotych.
9 grudnia 2020 r. po rozstrzygnięciu trzeciego przetargu nieograniczonego Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz podpisała umowę z wykonawcą: Konsorcjum Lider:
Przedsiębiorstwo Budowlano –Inżynieryjne „ADMA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie, Partner: „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie.
Zadanie będzie obejmować zagospodarowanie terenu
kompleksu (zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym) poprzez:
• wypłycenie betonowej niecki basenowej pod posadowienie
nowej konstrukcji stelażowej jednej z niecek,
• montaż dwóch niecek ze wzmocnionego PVC o zróżnicowanej głębokości, wyposażonych w modułową stelażową konstrukcję ze stali ocynkowanej wraz z instalacjami technologii
uzdatniania wody basenowej,

Podpisanie umowy z wykonawcą Konsorcjum ADMA w dniu
9 grudnia 2020 r.

• montaż jednej zjeżdżalni wodnej przy mniejszej niecce,
• budowę pomieszczenia technologii uzdatniania wody,
• montaż brodzików do płukania stóp, prysznicy z brodzikami
zewnętrznymi,
• budowę przebieralni wolno stojących,
• budowę drewnianych pomostów z barierkami okalającymi
niecki basenowe,
• budowę zaplecza sanitarnego,
• budowę boiska do piłki plażowej,
• budowę ogrodzenia,
• montaż oświetlenia zewnętrznego,
• utwardzenie terenu pod foodtruck oraz przestrzeń pod stoły
i ławy,
• instalację koszy na odpadki,
• montaż pozostałej infrastruktury towarzyszącej.
Warto podkreślić, że kompleks będzie także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin
z dziećmi.
Patrycja Jas, Damian Rozmus

Istotna rewitalizacja GOSW w Łopusznie

Gmina Łopuszno w najbliższym roku zmodernizuje teren Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego
w Łopusznie. Oprócz budowy basenów, zamierza się zdemontować i wybudować pięć budynków rekreacji indywidulanej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
zbiornik na nieczystości ciekłe zlokalizowane na działkach
o nr ew. 361 i 365/3 położonych w obrębie geodezyjnym
Łopuszno gm. Łopuszno.
Poszczególne budynki są identyczne, mają ten sam układ
funkcjonalny. Pojedynczy budynek jest przeznaczony dla maksymalnie 4 osób. Budynki będą mieć prostą formę architektoniczną opartą na rzucie dwóch przesuniętych względem siebie
prostokątów z podcieniem wejściowym oraz częściowo zadaszonym tarasem. Dwuspadowy dach o kącie nachylenia połaci 35° nawiązuje do form regionalnych przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnego detalu. Budynek posiadać będzie
jedną kondygnację nadziemną, strych jako przestrzeń nieużytkowa dostępny będzie wyłącznie dla obsługi obiektów. Przy
budynkach zaprojektowano tarasy zewnętrzne – rekreacyjny
i wejściowy. Część ścian przy strefie tarasowej oraz wejściowej

zaprojektowano w okładzinie zewnętrznej z imitacji deski elewacyjnej.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 RPSW.06.05.00 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, z Funduszu Przeciwdziałania
COVID 19 oraz z budżetu Gminy Łopuszno. Koszt całkowity
zadania opiewa na kwotę blisko 1 mln złotych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI”
Grzegorz Bafia z siedzibą w Kielcach.
Ponadto Gmina Łopuszno złożyła wniosek o dofinansowanie
w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zadania polegającego na
wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynku biurowego znajdującego się na terenie GOSW. Koszt zadania wynosi
850 tys. złotych, przy zakładanym wkładzie własnym w wysokości 100 tys. złotych. Cierpliwie czekamy na ogłoszenie wyników
i podjęcie kolejnej inwestycji służącej środowisku naturalnemu
i zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery.
Patrycja Jas

Wieści Łopuszna

17

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Środki i sprzęt ochrony osobistej pozyskane
nieodpłatnie w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców!

26 listopada 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz odebrała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach środki i sprzęt
ochrony osobistej nieodpłatnie pozyskane podczas realizacji projektu pod nazwą „Liderzy kooperacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 przez Lidera:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie
i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
w Warszawie.
Gmina Łopuszno otrzymała również 400 sztuk broszurek dla dzieci z terenu Gminy Łopuszno informujących
szczegółowo o sposobach uchronienia się przed zakażaniem COVID – 19.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz skierowała w imieniu wdzięcznych Mieszkańców serdeczne słowa
podziękowania wobec Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego i Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik, podkreślając, że troska o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców stanowi priorytet Samorządu Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

Gmina Łopuszno z unijnym wsparciem w ramach
przeciwdziałania COVID – 19

Starostwo Powiatowe w Kielcach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
pod nazwą „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem
SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania
i zwalczania epidemii”.
Działania projektowe obejmują jednostki z terenu
Powiatu Kieleckiego, w tym również z Gminy Łopuszno.
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W ramach wsparcia Gmina Łopuszno otrzymuje środki
ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID – 19,
które sukcesywnie są przekazywane dla podmiotów wspieranych w ramach projektu. Projekt obejmować będzie zaopatrzenie w materiały ochrony osobistej m.in.: maseczki,
kombinezony, przyłbice, rękawiczki, ochraniacze na obuwie, gogle ochronne czy produkty do dezynfekcji. Okres
realizacji projektu określony został do 31 grudnia 2020 r.
Ewelina Obarzanek

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Konstruktywne spotkanie Wójta Gminy Łopuszno
ze Starostą Powiatu Kieleckiego

16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz gościła w Urzędzie Gminy w Łopusznie Starostę
Powiatu Kieleckiego Pana Mirosława Gębskiego. Spotkanie stanowiące przykład doskonałej współpracy przedstawicieli poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego tj. gminnego i powiatowego poświęcone było tematyce realizacji wspólnych inwestycji i konieczności podjęcia przez władze powiatowe niezwłocznych działań mających na celu zapobieżenie postępującej dewastacji budynku
Pałacu należącego do Zespołu Podworskiego mieszczącego
się w miejscowości Łopuszno, wpisanego z dniem 3 listopada 2009 roku pod numerem: A.415/ 1 – 3 do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego prowadzonego przez
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Kielcach.
Damian Rozmus

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe
przetwórstwo i RHD przedłużony do dnia 24.12.2020 r.

Informujemy, że termin przyjmowania wniosków
o przyznane pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.
Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października br. i pierwotnie miał trwać do 24 listopada br. Decyzją Prezes ARiMR wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można
je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną
przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana z budżetu
PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów:
• pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie
rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem
wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł;
• druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach
rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku
nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej,
a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.
Pomoc na „małe przetwórstwo i RHD” przyznawana jest w
formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in.
mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie,
obejmuje m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności
przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do
przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń
pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy
urządzeń służących ochronie środowiska.
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OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE
ŁOPUSZNO OD DNIA 1 LISTOPADA 2020 R.  
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, czyli z podziałem na frakcje, ustala się w wysokości 20,00 zł od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość.
Stawkę opłat, uwzględniającą ulgę, za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób
selektywny, czyli z podziałem na frakcje, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.
Opłata podwyższona za niewypełnianie obowiązku segregowania odpadów wynosi 60,00 zł od osoby zamieszkującej
daną nieruchomość.
Numer konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Łopusznie
37 8499 0008 0000 0071 2000 0073
KIEDY I GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?
Deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy w Łopusznie w
terminie 14 dni od dnia:
1) zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą
ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w deklaracji (np. zmiana liczby mieszkańców).
Należy zaznaczyć, że zmiana wysokości opłaty miesięcznej
spowodowana zmianą liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (z przyczyn narodzin dziecka, zgonu mieszkańca,
zmiany zamieszkania na inny adres na terenie gminy lub poza
teren gminy), powinna być zgłaszana do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Przykłady:
• 5 listopada 2020 r. jedna z 4 osób zamieszkujących nieruchomość zmienia miejsce zamieszkania na terenie gminy Łopuszno. Z adresu dotychczas zamieszkałego winna być złożona deklaracja do dnia 10 grudnia br. o zmniejszeniu liczby
mieszkańców (z zaznaczeniem: zmiana od dnia 01.11.2020 r.)
na danej nieruchomości oraz jednocześnie druga deklaracja
dotycząca adresu, gdzie dana osoba od dnia 5 listopada br.

zamieszkuje, zwiększająca liczbę mieszkańców pod tym adresem zamieszkujących (zmiana od 01.11.2020 r.). Jeśli adres
przeprowadzki danej osoby dotychczas nie był przewidziany jako nieruchomość do odbioru odpadów, wówczas składa się z tej posesji deklarację „po raz pierwszy” (od 01.11.2020
r.), ale należy tego dokonać w terminie do 14 dni od daty zamieszkania, czyli według tego przykładu do 19 listopada br.
• 5 listopada 2020 r. jedna z 4 osób zamieszkujących nieruchomość zmienia miejsce zamieszkania na teren poza gminę Łopuszno, a osoba składająca deklarację dokonuje tej
czynności w dniu 10 grudnia br., zaznaczając w składanym
dokumencie – zmiana od 01.11.2020 r. Jest to działanie prawidłowe, o którym napisano w pkt. 1. Przekroczenie tego
granicznego terminu w powyższym przykładzie spowoduje
konieczność uregulowania należności za ww. osobę za
miesiąc listopad, a złożona po przykładowym terminie
deklaracja (np. data złożenia 12.12.2020 r.) będzie obowiązywać od 01.12.2020 r.
• 6 stycznia 2020 r. zmarła osoba współzamieszkująca z inną,
która składała deklarację w imieniu ich obojga. Z tego powodu należy dokonać zmiany deklaracji (z datą 01.01.2020 r.)
w związku ze zmianą liczby osób zamieszkujących w terminie do 6 miesięcy od daty zdarzenia, czyli w tym przypadku
do 06.07.2020 r.
• 5 listopada 2020 r. na nieruchomość, dotychczas zamieszkałą przez 2 osoby, przybyła osoba celem dalszego zamieszkiwania na tej nieruchomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany dotychczas do reprezentowania nieruchomości winien złożyć zmianę deklaracji do dnia 10 grudnia br., zaznaczając w składanym dokumencie – zmiana od 01.11.2020 r.
Jeśli przybyła osoba będzie jednak prowadzić odrębne gospodarstwo, to wówczas składa deklarację we własnym imieniu w terminie do 14 dni od daty zamieszkania, czyli według
tego przykładu do 19 listopada br.
Przykłady powyższe nie obrazują wszystkich możliwości,
jakie mogą wystąpić w związku ze zmianą liczby osób na danej nieruchomości, a tym samym wpłyną na wysokość należnej opłaty.
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy w Łopusznie pod następującym numerem: (41) 380 55 24.
Joanna Mróz

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelna: Agnieszka Palacz. Redakcja: Małgorzata Barcicka, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska, Damian Rozmus.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ ZAPYTANIAMI DOTYCZĄCYMI ZAWIADOMIEŃ ROZNOSZONYCH PRZEZ SOŁTYSÓW W ZAKRESIE OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW, INFORMUJEMY, ŻE KWOTA ZAWARTA W ZAWIADOMIENIU
JEST OPŁATĄ ZA IV KWARTAŁ ROKU 2020, UWZDLĘDNIAJACĄ MIESIĄCE: PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ
2020 ROKU.
MIESZKAŃCY, KTÓRZY, ZAPŁACILI ZA CAŁY ROK „Z
GÓRY”, DOPŁACAJĄ RÓŹNICĘ, KTÓRĄ OBLICZA SIĘ NASTĘPUJĄCO: KWOTA ZAWARTA NA ZAWIADOMIENIU POMNIEJSZONA O WYSOKOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ RATY.
Przykład:
Dokonano już wpłaty za miesiące październik, listopad
i grudzień 2020 za jedną osobę w wysokości 8 zł/miesiąc, łącznie za kwartał 24 zł. Należy dopłacić za miesiąc listopad 12 zł
(za osobę) i grudzień również 12 zł (za osobę) w przypadku
braku zadeklarowanego kompostownika, co daje łączną kwotę dopłaty 24 zł. Jeśli ktoś zgłosił użytkowanie kompostownika
w takim przypadku dopłaca za miesiąc listopad 11 zł (za oso-

bę) i za grudzień również 11zł (za osobę) co łącznie daje kwotę 22 zł.
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy w Łopusznie pod następującym numerem: (41) 380 55 24.
Joanna Mróz

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020 – Podprogram 2020

Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łopusznie rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Pomocą w formie paczek żywnościowych mogą zostać objęte osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, spełniające
kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2020r. poz.1876) i których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej. Od 26 listopada 2020r.obowiązuje nowe kryterium dochodowe, tj. 1542 zł. (701 zł * 220%) dla osoby
samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. (528zł * 220%) dla
osoby w rodzinie.
Ponadto, w związku z trwającym stanem epidemii COVID –
19, od 15 września 2020r. kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących może odbywać się w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
W związku z ograniczoną liczbą osób mogących wziąć
udział w programie w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby i rodziny o najniższych dochodach.

Osoby korzystające ze wsparcia programu będą mogły
również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach programu.
Wszystkie działania w ramach programu, tj. wydawanie żywności oraz przeprowadzenie warsztatów, będą
odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności oraz z przestrzeganiem bieżących
zaleceń służb sanitarnych.
Należy mieć na uwadze, że pomoc w ramach powyższego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych
osób i rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie
w wytycznych Instytucji Zarządzającej.
O szczegółach i terminach realizowanych działań będziemy informować na bieżąco. Wszelkie informacje dostępne są
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie u pracowników socjalnych lub pod numerami tel. 41 39 14 282 oraz
572 792 983.
Wioleta Kramarczuk

Wieści Łopuszna

21

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łopusznie rozwijali umiejętności
pływania dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu
W bieżącym 2020 roku dzięki dofinansowaniu w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania Ministerstwa Sportu pod nazwą: „Umiem pływać” pozyskanemu
przez Gminę Łopuszno uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie mieli doskonałą możliwość
rozwoju i doskonalenia umiejętności pływania poprzez
wzięcie udziału w bezpłatnych lekcjach nauki pływania
pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Projekt współfinansowany jest przez: Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz lokalne jednostki samorządu terytorialnego.
Kolejni uczniowie z terenu Gminy Łopuszno mogli uczyć się
pływania całkowicie za darmo. Organizatorem tego programu
na szczeblu województwa świętokrzyskiego jest Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy siedzibą w Kielcach, zaś partnerami gminy z terenu województwa świętokrzyskiego. Wzorem
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lat ubiegłych Gmina Łopuszno została zakwalifikowana
do rządowego programu, którego celem jest darmowa
nauka pływania dla najmłodszych mieszkańców. Dzięki
pozyskanym środkom aż trzydziestu uczniów mogło nauczyć się i doskonalić swoje umiejętności pływania podczas zajęć, które odbywały się w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku.
Do tegorocznej edycji konkursu została zakwalifikowana Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Darmowe lekcje pływania były finansowane w ramach
ministerialnego programu „Umiem pływać”. Gmina natomiast pokryła koszty dowozu dzieci. Z darmowej nauki pływania w ramach projektu do tej pory w poprzednich latach
korzystali już uczniowie ze szkół w Gnieździskach i Dobrzeszowie. Zawsze zgłaszane są wszystkie szkoły, które zadeklarują
gotowość udziału, zaś organizator konkursu wybiera ich liczbę zgodnie z przyznaną wysokością dofinansowania. Tym razem z nauki pływania skorzystali uczniowie klas III z Łopuszna,
łącznie trzydzieścioro dzieci. Opiekę nad kursantami sprawowały wychowawczynie obu klas, a mianowicie Pani

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Wiesława Król (koordynator programu) jako wychowawczyni klasy III b i Pani Iwona Wisznarewska będącą wychowawczynią klasy III a.
Projekt przewidywał, że uczniowie odbędą dziesięć lekcji nauki pływania. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i wprowadzenie przez rząd obostrzeń związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa, nauka pływania trwała do
6 listopada 2020 r. Uczniowie zdążyli do tego czasu zrealizować siedem lekcji nauki pływania, które odbyły się pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów z krytej pływalni
OLIMPIC w Strawczynku. Jak twierdzą instruktorzy, pływanie
daje ogromne korzyści, jeśli chodzi o zdrowie. Kształtuje odpowiednią postawę i wzmacnia mięśnie grzbietu, co
ma kluczowe znaczenie dla kondycji całego kręgosłupa.
Poprawia także motorykę organizmu, pomaga koordynować pracę rąk i nóg oraz ustalić rytm oddychania. Sport
ten poprawia wydolność, wzmacniając serce i płuca, jest
także znakomitym ćwiczeniem rozciągającym i relaksującym. Pływanie jest bezpieczne dla stawów, ponieważ w wodzie nie ma ryzyka potłuczenia kolan czy zwichnięcia ręki. Do
plusów związanych z aspektami zdrowotnymi dochodzi
jeszcze ten związany z bezpieczeństwem.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie
otrzymała certyfikat potwierdzający udział placówki
w Projekcie Powszechnej Nauki Pływania Ministerstwa
Sportu pod nazwą: „Umiem pływać”, zaś wszyscy uczniowie będący uczestnikami programu certyfikat ukończenia podstawowego kursu pływania.
Małgorzata Barcicka

Nowa dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łopusznie powołana!
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz powitała
w gronie współpracowników zarządzających gminnymi
jednostkami organizacyjnymi Panią Małgorzatę Gawędę, która stosownie do treści zarządzenia Nr 93 / 2020  
z dniem 28 października 2020 roku powołana została na
okres 5 lat do pełnienia funkcji dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.
Warto wskazać, że Pani Małgorzata Gawęda posiada wykształcenie kierunkowe i znaczące doświadczenie zawodowe, będąc dotychczas wieloletnim pracownikiem Gminnej
Biblioteki Publicznej w Łopusznie. Powołanie poprzedzone
zostało przeprowadzeniem wymaganej przepisami prawa
procedury konkursowej i zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności wskazanej samorządowej instytucji kultury.
Pani Małgorzata Gawęda na zajmowanym stanowisku zastąpiła Panią Zuzannę Woś, która przez 40 lat wykonywała
pracę na rzecz rozwoju Gminy Łopuszno w obszarze bibliotekoznawstwa i kultury.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz przekazując gratulacje, złożyła jednocześnie nowej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości oraz sukcesów zarówno w wymiarze osobistym,
jak również zawodowym.
Damian Rozmus

Nowa dyrektor GBP w Łopusznie Pani Małgorzata Gawęda
odbiera akt powołania od Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny
Marcisz
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Dotacja ministerialna na zakup nowości dla GBP w Łopusznie

Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie gromadzi księgozbiór dla potrzeb mieszkańców naszej gminy. W 2020 roku
na stan biblioteki wpłynęło 517 vol. nowych książek z różnych
dziedzin wiedzy i dla różnych odbiorców.
Od kilku lat biblioteka korzysta ze wsparcia Biblioteki Narodowej. W tym roku w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych biblioteka zakupiła 252 vol. książek. Przy podziale środków brany jest pod
uwagę m.in. nasz finansowy wkład własny, czyli środki przeznaczone na zakup książek przekazywane od organizatora
oraz liczba wypożyczeń.

Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu
liczby czytelników bibliotek, zwiększenie oferty czytelniczej
dla użytkowników bibliotek.
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej wsparcie w wysokości 6034 zł, co jest dla nas wielką
pomocą. Dzięki uzyskanym środkom wzbogacono księgozbiór o ciekawe, aktualne wydawnictwa dla dzieci, młodzieży
i czytelników dorosłych.
Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki
Publicznej. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Małgorzata Gawęda

Program „Czyste powietrze”

W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na
celu poprawę jakości powietrza, w tym realizowanymi w ramach przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pod nazwą Program
„Czyste Powietrze”, GOPS w Łopusznie informuje, iż na stronie MRPiPS została uruchomiona zakładka z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/program-czyste-powietrze—przydatne-linki/
Od 01 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza
złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może
złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka jej gospodarstwa domowego.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).
Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie po uprzednim złożeniu wniosku.
Druk wniosku można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łopusznie lub na stronie internetowej
GOPS Łopuszno.
Ewelina Stachura

Główny Urząd Statyczny
zakończył Powszechny Spis Rolny 2020!

Szanowni Państwo !
Na stronie www.spisrolny.gov.pl zamieszono podziękowania dla: rolników – za udział w spisie, rachmistrzów – za realizację wywiadów, Gminnych Biur Spisowych – za zaangażowanie w prace spisowe, wszystkich instytucji i statystyków – za
wkład pracy włożony w realizację badań.
Gminne Biuro Spisowe w Łopusznie dziękuje rolnikom
za aktywność! Frekwencja wyniosła 100 %
24

Wieści Łopuszna

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

PROGRAM „Wspieraj Seniora”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
przystąpił do realizacji programu pn. „Wspieraj Seniora”.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia
Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu
w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej
70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości
zaspokojenia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie. Z programu
nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy
od kryterium dochodowego.
Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu do
domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny
osobistej, zakupu lekarstw, opłacenia rachunków.

WAŻNE!
Senior pokrywa koszty
zakupów,
leków
i opłat. Senior przekazuje pieniądze w chwili dostarczenia artykułów spożywczych lub leków po otrzymaniu paragonu.
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
Za realizację programu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopuszni
Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z pomocy, zadzwoń
na infolinię pod numer: 22 505 11 11. Twoja prośba zostanie przekierowana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie.
Jeśli senior wymaga wsparcia, może zadzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
pod numer tel. 41 39-14-282, 572-792-983, jednak w pierwszej
kolejności rekomendujemy kontakt za pomocą infolinii 22 505
11 11.
Ewelina Stachura
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Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Łopusznie powołana na kadencję 2020 – 2023
rozpoczęła swoją działalność!

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym
Wójta Gminy Łopuszno w sferze działalności pożytku publicznego. Szczegółowe zadania Rady Pożytku określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
Stosownie do treści zarządzenia Nr 75 / 2020 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 9 września 2020 roku powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie, na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 w następującym składzie osobowym:
1) przedstawiciele Rady Gminy w Łopusznie: Pani Danuta
Łukasik i Pan Kazimierz Bernat;
2) przedstawiciele Wójta Gminy Łopuszno: Pan Wiesław
Gałka i Pan Damian Rozmus;
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057): Pani Barbara Chuda reprezentująca Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Łopusznie, Pani Maria Krajewska reprezentująca
Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Lasocinie, Pani Anna
Młynarska reprezentująca Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z siedzibą w Lasocinie oraz Pani Halina
Sochacka reprezentująca Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” z siedzibą w Łopusznie.
Podczas I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Łopusznie przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020 r. przy zachowaniu wszelkich wymaganych zasad
reżimu sanitarnego Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz
dokonała uroczystego otwarcia posiedzenia wraz ze stwier-

dzeniem quorum. Rada Pożytku była zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Na wstępie Wójt Gminy
Łopuszno pogratulowała wszystkim powołanym członkom Rady predestynowania do pełnienia wzorca altruizmu i człowieczeństwa, życząc zdrowia oraz wszelkich
sukcesów w wymiarze osobistym i działalności dla dobra
społecznego.
Następnie, w kolejnych głosowaniach jawnych jednogłośnie dokonano wyborów: Przewodniczącej Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie w kadencji obejmującej lata 2020 – 2023 w osobie Pani Barbary
Chudej, Wiceprzewodniczącej Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Łopusznie w osobie Pani Haliny
Sochackiej, zaś na Sekretarza Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Łopusznie wybrano Pana Damiana Rozmusa.
W dalszej części posiedzenia członkowie Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie przystąpili niezwłocznie do pracy, dokonując omówienia i pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy
w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu
Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, który stanowić będzie dokument określający w perspektywie rocznej: cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie lub na
rzecz jej mieszkańców.
Damian Rozmus

Zdrowych, spokojnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych.
Szczęśliwego Nowego 2021 Roku
Poseł na Sejm RP
Mariusz Gosek
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Użyteczna budowa kanalizacji w Łopusznie i Wielebnowie

Gmina Łopuszno od kwietnia 2020 r. realizuje zadania
dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łopuszno i Wielebnów.
Prace dotyczące wykonania głównej nici sieci kanalizacyjnej
przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z założonym harmonogramem. Termin zakończenia przewidziano na koniec marca 2021 r.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 RPSW.04.03.00 Gospodarka
wodno – ściekowa. Koszt całkowity wynosi ponad 5 milionów złotych, przy blisko 3 milinach złotych dofinansowania.
Patrycja Jas
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Dar serca od kierownictwa i pracowników
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
Współczesny świat pełen jest ludzi potrzebujących pomocy materialnej, medycznej lub – po prostu - uwagi drugiego człowieka. Każdy gest, nawet najdrobniejszy jest w stanie
zmienić świat. Uśmiech na twarzy dziecka, osoby starszej, samotnej powoduje, że odkrywamy w sobie radość dzielenia
się. To naprawdę ogromna wartość.
My, SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie doskonale rozumiemy istotę pomagania. Na co dzień obejmujemy
swoich pacjentów opieką lekarską, pielęgniarską. Są jednak
sytuacje, kiedy wsparcie medyczne nie pomaga w konfrontacji z brutalną rzeczywistością, w której ktoś nie ma pieniędzy
na nic oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb. Dlatego
też staramy się nie tylko leczyć, ale również dostrzegać inne
problemy naszych pacjentów i wesprzeć ich w sposób pozwalający spełnić – na przykład - czyjeś marzenie.
W tym roku nam się udało! Mogliśmy przyczynić się do
pojawienia się uśmiechu na twarzy jednego z mieszkańców
gminy Łopuszno, schorowanego 70-latka utrzymującego się
wyłącznie ze stałego zasiłku, a więc kwoty nieprzekraczającej 650,00 złotych. Ten starszy człowiek – ze względu na wiek
i choroby – stale przebywa w domu, ma ograniczoną możliwość kontaktu z innymi ludźmi, zwłaszcza w czasie pandemii.
Opiekuje się nim krewna. Jedynym „oknem na świat” był dla
tego pana telewizor, niestety, właśnie się zepsuł, a trudno sobie wyobrazić, by jego dochody pozwalały na zakup nowego
odbiornika. Sytuacja mocno go zasmuciła.
Postanowiliśmy więc pomóc, sprawić radość potrzebującemu. Ufundowaliśmy dla naszego pacjenta nowy telewizor,
aby mógł chociaż za pomocą niego wypełnić swój „samotny”
czas: posłuchać wiadomości, obejrzeć ulubiony program.
Radość obdarowanego była wielka, a przede wszystkim ogromne zaskoczenie i wzruszenie. Poczuł, że nie jest sam.
Cieszyliśmy się razem z nim.
Pomaganie pozwala czuć się dobrym i użytecznym. I właśnie SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie takim stara
się być. Wierzymy, że dzięki pomocy buduje się lepszy świat,
a nasza praca ma sens.

Wszystkim Państwu – naszym Pacjentom życzymy:
Pełnych ciepła, spokoju i radości świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i bliskości z drugim człowiekiem
w nadchodzącym 2021 roku.
Maciej Bielecki
Z-ca Kierownika ds. medycznych
SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie
Tomasz Jagiełło
Kierownik SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie

Asystent rodziny w Gminie Łopuszno

Asystent rodziny jest kolejnym zawodem powołanym
do pracy z rodziną na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Asystent rodziny to osoba, która aktywnie wspiera rodzinę w zakresie jej funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Dzięki swojej wiedzy i zdobytemu
doświadczeniu pomaga rodzinie radzić sobie z trudnymi sytuacjami czy pojawiającymi się problemami. Na terenie Gminy Łopuszno zatrudniony jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeden asystent rodziny, który aktualnie wspiera 14 rodzin. Stanowisko asystenta rodziny w naszej Gminie
jest finansowane z zadań własnych Gminy oraz środków radowych w ramach Programu Asystent Rodziny 2020. W ramach
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swoich obowiązków asystent rodziny współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, placówkami
oświatowymi, do których uczęszczają dzieci podopiecznych,
z Komisariatem Policji w Strawczynie oraz z Sądem Rejonowym we Włoszczowie. Asystent rodziny przydzielany jest rodzinie na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Pomoc asystenta rodziny jest
bezpłatna. Rodzina może skorzystać ze wsparcia asystenta
rodziny niezależnie od posiadanego dochodu. Zakres pracy
z rodziną obejmuje konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, opiekuńcze i specjalistyczne wsparcie
dla rodzin z dziećmi. Można zwrócić się także po pomoc prawną (przede wszystkim w zakresie prawa rodzinnego). Asystent

z życia gminy
rodziny udziela wsparcia w oparciu o plan pracy dopasowany do potrzeb i oczekiwań konkretnej rodziny. Asystent rodziny zajmuje się przede wszystkim motywowaniem i edukowaniem członków rodziny oraz poszukiwaniem wraz z rodziną jej
siły w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Dla asystenta rodziny najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, dlatego podejmuje starania, aby przywrócić lub
rozwinąć w rodzinie zdolności opiekuńcze i wychowawcze.
Asystent rodziny towarzyszy rodzinie w często bardzo trudnej i długiej drodze do osiągnięcia samodzielności, oznacza-

jącej dla każdego środowiska coś innego. Jeśli rodzinie została przyznana pomoc asystenta rodziny, to nie jest to tylko kilkudniowa pomoc doraźna, ale długotrwały proces. Asystent
monitoruje działania i postępy swoich podopiecznych także
wtedy, gdy już skończy z nią pracować – dzięki temu możliwa
jest natychmiastowa reakcja pomocowa.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu 41 3914282
gops@gops-lopuszno.pl
Ewelina Szrębowata

Młodzieżowi Radni Gminy Łopuszno w IV kadencji
na rok szkolny 2020 / 2021 wybrani!

Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno jako organ konsultacyjny organów Gminy powołana została stosowną uchwałą Nr
XXV / 225 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. pod poz. 2089), zmienioną
następnie uchwałą Nr XXXVII / 314 / 2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r.
pod poz. 3676).
W trybie zarządzenia Nr 76 / 2020 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 10 września 2020 r. przeprowadzono w dniu
26 października 2020 r. wybory do Młodzieżowej Rady
Gminy Łopuszno na kadencję w roku szkolnym 2020 /
2021, w skład której weszli reprezentanci:
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w osobach:
Bogumiły Krzyżyk (kl. II K), Sandry Kubicz (kl. II E), Natalii Paszowskiej (kl. I B), Karoliny Szczerek (kl. I B), Michała
Kwapisińskiego (kl. II K), Szymona Szymkiewicza (kl. II B)
i Szymona Wawrzoły (kl. II B);
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie
w osobach: Natalii Pniewskiej (kl. VIII a) i Macieja Łuszczyńskiego (kl. VIII a);
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w osobie Davida Karlińskiego (kl. VIII);
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w osobie Filipa
Macikowskiego (kl. VIII).
Młodzi samorządowcy wypracowują na chwilę obecną pomysły, które urealnią aktywny udział przedstawicieli młodego pokolenia w procesie budowania demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, co przyczyni się do wspierania
i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców
Gminy Łopuszno. Wśród dotychczas pojawiających się propozycji młodzieżowych radnych zwrócono szczególną uwagę na
działania prozdrowotne, prospołeczne i proekologiczne, które
wespół zapewnią integrację środowisk młodzieżowych, dając
młodym wpływ na kształt otaczającego ich świata, a przede
wszystkim zapewnią udział w procesie decydowania o sprawach związanych z młodzieżą na terenie Gminy Łopuszno.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz gratuluje
nowo wybranym młodzieżowym radnym zdobycia zaufania
społeczności szkolnej. Władze samorządu Gminy Łopusz-

Powyższe zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Łopuszno
Panią Irenę Marcisz w obecności Młodzieżowych Radnych
Gminy Łopuszno III kadencji w poprzednim roku szkolnym
2019 / 2020 będących reprezentantami: Powiatowego
Zespołu Szkół w Łopusznie w osobach: Bogumiły Krzyżyk
(przewodniczącej MRG III kadencji), Sandry Kubicz, Julii Świercz
(wiceprzewodniczącej MRG III kadencji), Wiktorii Twardowskiej,
Karoliny Wawrzeńczyk, Michała Kwapisińskiego, Szymona
Szymkiewicza; Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie
w osobach: Aleksandry Dudzińskiej i Natalii Paszowskiej;
Szkoły Podstawowej w Gnieździskach w osobie Piotra Kolasy
(wiceprzewodniczącego MRG III kadencji); Szkoły Podstawowej
w Dobrzeszowie w osobie Pawła Kota, jak również opiekunów
młodych samorządowców: Pani Danuty Młynarskiej
(SP w Dobrzeszowie) oraz Pani Anety Błaszczyk (SP w Łopusznie)

no dołożą wszelkich starań, aby młodzi samorządowcy –
kwiat piękna i nadziei – mieli stworzone realne perspektywy wyrażania własnych poglądów i wdrażania pomysłów,
albowiem jako osoby wartościowe i kreatywne stanowią
o świetlanej przyszłości naszej Małej Ojczyzny.
Informacje o działaniach wdrażanych do realizacji przez
młodzieżowych radnych Gminy Łopuszno będą na bieżąco
udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie, na profilach społecznościowych prowadzonych przez młodzieżowych radnych, jak również w następnych numerach niniejszego kwartalnika.
Damian Rozmus
opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
z ramienia Urzędu Gminy w Łopusznie
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Akcja wsparcia plantatorów chryzantem

Urząd Gminy w Łopusznie, jak również jednostki organizacyjne Gminy Łopuszno pozyskały piękne chryzantemy od lokalnych przedsiębiorców w ramach złożenia
wniosku do Świętokrzyskiej ARiMR.
Agencja wspiera plantatorów chryzantem, którzy w związku z ograniczeniami wywołanymi przez epidemię wirusa COVID – 19 nie sprzedali kwiatów. Dzięki temu znalazły się one
na grobach NN żołnierzy, na pomniku poległych mieszkańców Sarbic, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej, pomordowanych przez Niemców w Naramowie
i Skałce, przy pomniku Pamięci Ofiar Hitleryzmu oraz powstańców styczniowych w Ewelinowie.
Ponadto chryzantemy upiększyły tereny wokół Urzędu
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego i świetlic wiejskich podległych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie.
S. Stelmaszczyk

Upiększony GOSW w Łopusznie

Świelica w Gnieździskach

Symboliczne wiązanki złożone w hołdzie zasłużonym

Świelica w Lasocinie
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Świetlica w Snochowicach

z życia gminy

Zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie
2 listopada 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz podziękowała ustępującemu Komendantowi Komisariatu Policji w Strawczynie Panu nadkomisarzowi Jarosławowi Płowcowi za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Podkreśliła, że w trakcie współpracy z Gminą Łopuszno wykazał się piękną postawą zawodową godną
naśladowania, urzeczywistnioną podejmowaniem realnych
działań przyczyniających się do zapewnienia optymalnego
stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego wśród
mieszkańców Gminy Łopuszno.
Pani Wójt przekazała także najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, pomyślności i radości na każdej niwie życia.
Jednocześnie nowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Strawczynie Panu komisarzowi Mariuszowi Krzyśkowi Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz życzyła
zdrowia, wszelkiej pomyślności, owocnej współpracy
z Urzędem Gminy w Łopusznie i jednostkami organizacyjnymi Gminy Łopuszno oraz uznania w oczach lokalnej
społeczności, wyrażając przekonanie, że jego nieprzeciętne zaangażowanie i codzienny profesjonalizm będzie
stanowił wzór do naśladowania dla pozostałych stróżów
prawa.
Damian Rozmus
Na zdjęciu P. Wójt Irena Marcisz wraz z ustępującym
Komendantem KP w Strawczynie P. Jarosławem Płowiec i nowym
P. MARIUSZEM Krzysiek

Szlachetna akcja honorowego oddawania krwi
zrealizowana w Łopusznie!
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie
wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Kielcach z powodzeniem przeprowadzili 28 listopada 2020 r. w godzinach od 900 do 1200
akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem „Oddaj
Krew! Ratuj Życie!”. Akcję miała miejsce w remizie OSP w Łopusznie przy ulicy Strażackiej 4 przy zachowaniu wszelkich
obowiązujących zaleceń i wymogów sanitarnych.
46 dawców, niosąc bezinteresowną pomoc, oddało
łącznie blisko 21 litrów bezcennego daru życia, jakim jest
krew.
Szanownym Druhom przekazujemy wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za codzienne propagowanie postaw godnych naśladowania, będących wyrazem
prawdziwego poświęcenia i służby mieszkańcom, w trosce o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Serdecznie zachęcamy do regularnego oddawania krwi
i ratowania życia.
Damian Rozmus
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Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Łopuszno we współpracy z Rodzicami i Przedsiębiorcami
współdarczyńcami „Szlachetnej Paczki” edycji 2020
Wsłuchując się w lokalne potrzeby społeczne, pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łopuszno tradycyjnie wsparli realizację
doniosłej akcji charytatywnej o zasięgu ogólnopolskim
zatytułowanej „Szlachetna Paczka” edycja 2020.
Do współdarczyńców, którym szczególnie pragniemy podziękować za współpracę w szczytnym celu zaliczyć można: Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia, Rodziców dzieci i młodzieży oraz całe Społeczności związane
ze Żłobkiem Gminnym w Łopusznie i szkołami podstawowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, Pana Pawła Gabrysia i Pana Kamila Cedro
będących współwłaścicielami sklepu „Lewiatan” w Łopusznie, firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spółka z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie.
Warto wskazać, że 14 listopada 2020 roku nastąpiło otwarcie bazy danych, w której można było wyszukać historie rodzin. Wspólnymi staraniami zrealizowaliśmy ideę mądrej pomocy, zapewniając sprecyzowane w arkuszach potrzeby Rodzinom z rejonu Łopuszna, wyrażając przekonanie o słuszności idei mądrej pomocy, że bezinteresownie udzielone wsparcie stanie się dla Rodzin impulsem do realnej poprawy sytuacji materialno – życiowej.
Do tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” w rejonie Łopuszno włączono zweryfikowane rodziny, które znalazły się
w trudnej sytuacji osobistej z niezależnych od siebie przyczyn.
Warto zaakcentować, że przy doborze rodzin zwraca się każdorazowo uwagę na:

Z odruchu serca i potrzeby altruizmu kierownicy jednostek
organizacyjnych Gminy, dyrektorzy szkół i pracownicy Urzędu
Gminy w Łopusznie włączyli się w akcję dobroczynną

Sklep Lewiatan z siedzibą w Łopusznie współdarczyńcą
Szlachetnej Paczki 2020

Na zdjęciu przedstawiciele Samorządu Szkoły Podstawowej
w Łopusznie Natalia Pniewska, Kacper Gładzik wraz z opiekunem
P. Julitą Chmielewską
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Na zdjęciu przedstawiciele Klubu Wolontariatu Szkoły
Podstawowej w Łopusznie Zuzanna Wojda, Marianna Dudzińska,
Urszula Maciejewska wraz z opiekunem P. Jolantą Szczerek

z życia gminy

Senator RP Pan Krzysztof Słoń również wykazał gest dzielenia
się z drugim człowiekiem przekazując w ramach tegorocznej
akcji pięknego pluszowego słonia

• historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji;
• dochód przypadający na jednego członka rodziny;
• postawę – czy rodzina podejmuje realne działania w celu
poprawy swojej sytuacji;
• przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację
rodziny tj.: chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie,
choroba lub niepełnosprawność w rodzinie, rodzina wielodzietna, podeszły wiek i samotność, nieszczęście, samodzielne rodzicielstwo czy start w samodzielność.
Mianem weekendu cudów określa się zwieńczenie działań związanych ze „Szlachetną Paczką”. Podczas finału odbywającego się w dniach 12 – 13 grudnia 2020 roku w siedzibie
Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie przy ulicy Strażackiej
udział wzięli Darczyńcy, którym towarzyszyli wolontariusze
zaangażowani z urzekającym poświęceniem w kompleksowe
przeprowadzenie inicjatywy.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz pragnie
z serca podziękować oraz wyrazić słowa uznania wobec
wszystkich Osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły
się do realizacji doniosłej idei mądrej pomocy w ramach
tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka”, wykazując się
w ten sposób niewątpliwie prawdziwą otwartością serc
oraz poczuciem empatii.
Pamiętajmy, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !
Ewelina Bernat, Damian Rozmus

Pracownikom Żłobka Gminnego w Łopusznie wraz z Rodzicami
Maluchów i Konsorcjum ADMA ze Staszowa udało się skierować
znaczącą szlachetną pomoc
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Z działalności Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość pasowania na przedszkolaka to bardzo ważne
wydarzenie w życiu najmłodszych dzieci oraz ich najbliższych.
Obchody tego święta w naszym przedszkolu miały miejsce 30
października 2020 r. Pani dyrektor Małgorzata Trela powitała
wszystkie przybyłe dzieci, tym samym rozpoczynając występy. Tego dnia dzieci z dwóch grup przedszkolnych już na stałe
wstąpiły w progi szkolne.
Występy rozpoczęła młodsza grupa dzieci ,,Biedronki” skupiająca trzy i czterolatki. Przedszkolaki pod przewodnictwem
pań: Anny Walczak i Pauliny Szwarc zaprezentowały swoją doskonałą pamięć recytując wiersze oraz śpiewając piosenki.
Program artystyczny kontynuowała grupa ,,Sówek” dzieci
cztero- i pięcioletnich. Przedszkolaki pod przewodnictwem
swojej wychowawczyni pani Karoliny Mędreckiej deklamowały długie wiersze oraz śpiewały wspaniałe piosenki.
Po zakończeniu części artystycznej, pani dyrektor Małgorzata Trela mogła dokonać uroczystego pasowania na przedszkolaka. Dzieci złoży przyrzeczenia oraz dostały z rąk pani dyrektor dyplomy i upominki.

Pasowanie na ucznia

5 listopada 2020 r. odbyło się pasowanie na ucznia. Ślubowanie złożyli uczniowie klasy pierwszej. W tym roku, ze
względu na pandemię, uroczystość odbyła się bez udziału rodziców oraz kolegów i koleżanek ze starszych klas. Uczniowie
klas pierwszych ślubowali być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. Pani Dyrektor Małgorzata Trela poprzez dotknięcie ogromnym, zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego dziecka zamieniała go w prawdziwego ucznia. Na koniec
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

kie. W tle zaś słychać było muzykę ludową, która uświetniała
całą uroczystość i wprowadzała w doskonały nastrój. Dokładnie o godzinie 11:11 dzieci, nauczyciele oraz pracownicy szkoły
pod przewodnictwem pani dyrektor Małgorzaty Trelą z wielką
mocą odśpiewali ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

Uroczyste odśpiewanie naszego hymnu narodowego

Mikołaj w przedszkolu

,,6 grudnia, jak dobrze wiecie, św .Mikołaj chodzi po świecie...”
Do naszego przedszkola dotarł już 4 grudnia. Tego dnia przedszkolaki od samego rana były podekscytowane, nie mogły
doczekać się odwiedzin wyjątkowego gościa. Około południa
szkolne ściany rozdźwięczały srebrzystymi tonami dzwonka
zapowiadającymi, że oto nadchodzi. Czerwony strój, przyjemny głos i długa biała broda. Wszystkie dzieci brawami i piskiem radości powitały kochanego świętego. A on z trudem
przydźwigał worki pełne prezentów, zasiadł na przygotowanym dla niego tronie i z niecierpliwością czekał na występy.
Mikołaj wzruszony tak wspaniałymi występami obdarował dzieci pięknymi prezentami. Oczywiście nie obyło się bez
pamiątkowych zdjęć z tak ważna osobą. Dzieci pełne radości
opuściły progi szkoły, dźwigając swoje prezenty.

Pełnoprawni uczniowie naszej szkoły PIERWSZAKI

11 listopada 2020 r.

We wtorek 10 listopada 2020 r. nasze przedszkole wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła do
hymnu”. Uroczyste śpiewanie hymnu poprzedził występ przedszkolaków z grupy ,,Sówki”. Piękną scenografię i scenariusz tego
wstępu przygotowała pani Karolina Mędrecka. Dzieci wspólnie z paniami zaprezentowały pokaz mody narodowej. Przedstawiane były zarówno stroje ludowe, sportowe oraz eleganc-
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Świety Mikołaj stwierdził, że w tym roku wszyscy byli grzeczni
i obsypał prezentami każdego

kultura i oświata
Konkurs

Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie - ,,List do św.
Mikołaja”. Dzieci pod przewodnictwem rodziców miały przygotować pracę przestawiającą prezent, jaki chciałyby otrzymać. Dzięki zaangażowaniu dzieci oraz ich rodziców przedszkolaki otrzymały wiele podarków. Dobre serce organizatorów pozwoliło na to, by każda praca zdobyła nagrodę.

Przedszkole w Gnieździskach pragnie stale się rozwijać
i być aktywnym nie tylko na niwie lokalnej, ale także gminnej
i powiatowej. Mimo że koniec roku kalendarzowego już niebawem, przed dzieciaczkami jeszcze kolejny występ – jasełka.
Z powodzeniem dadzą radę!
Paulina Szymkiewicz

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny w oddziale
przedszkolnym w Gnieździskach
Piękna Nasza Polska Cała,
dobra i skromna jak każda Mama.
Wszystkich nas płaszczem otuliła,
pszenicznym chlebem nakarmiła.
W roku szkolnym 2020/21 przedszkolaki z grupy ,,Sówki‘’
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach z wychowawczynią Karoliną Mędrecką przystąpiły do
udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Piękna
nasza Polska cała”.
Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie
wszelkich postaw patriotycznych. W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy kącik o tematyce folkowej i patriotycznej, odbył się pokaz biało-czerwonej mody, turniej wiedzy
o małej ojczyźnie, warsztaty biżuterii ,,Czerwone korale”’, powstał plakat przedstawiający herb naszej gminy. Dzieci zapoznały się i dumnie zaśpiewały hymn Polski podczas uroczystego apelu z okazji 11 listopada.

Piękna Nasza Polska, co widać po uczestnikach projektu

Do końca czerwca mamy w planie zrealizować szereg zadań zawartych w projekcie. Cała akcja traktowana jest jako innowacja pedagogiczna promująca wśród najmłodszych wartości historyczne i patriotyczne.
Karolina Mędrecka

Pasowanie na przedszkolaka

28 października 2020 r. pozostanie na długo w pamięci dzieci z grupy „Krasnoludki” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna
przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.
Rozpoczęła się od części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód,
jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyk, zabawy ruchowe i taniec z chustami. Dzieci obiecały zgodnie bawić się w

przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać
pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.
Pan i pani dyrektor nie mieli wątpliwości, że obietnice
będą dotrzymane, dlatego dokonali uroczystego pasowanie.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak
otrzymał dyplom pasowania i rożek słodkości.
Wioletta Bajkowska
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Dzieci są ważne !!!

Tydzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

Od kilku lat w okolicy 20 listopada czyli rocznicy Konwencji Praw Dziecka w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach obchodzony jest Tydzień Praw Dziecka. Trudna sytuacja związana z pandemią
COVID-19 nie pokrzyżowała nam planów, żeby zorganizować
tę cykliczną imprezę. Przedszkolaki rozpoczęły najbardziej
kolorowy tydzień w roku. Tym razem towarzyszyło nam hasło przewodnie: ,,Mały człowiek duża sprawa, mały człowiek
ma swe prawa’’. Kolorowy poniedziałek był poświęcony prawom dziecka zawartym w baśniowej literaturze. Żółty wtorek to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień- siła drobnych gestów. Maluchy wykonały kartki z pozdrowieniami dla
seniorów. W czerwoną środę odbyły się zajęcia warsztatowe
w oparciu o treść bajki Pana Poety pt. ,,Paw, co ogon miał z
przyjaźni”. Zielony czwartek przeniósł nas do Starego Kina,
gdzie przedszkolaki poznały dobranocki z dawnych lat. Podsumowaniem tygodnia był Niebieski Marsz Praw Dziecka. Powstało pamiątkowe drzewo przyjaźni, błękitne serca ozdobiły wszystkie serca naszej szkoły. Pod hasłem: Puchatek szuka
przyjaciela obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Zorganizowane zostały zawody sportowe, plener malarski, rysowanie
kredą po chodniku oraz przegląd literatury z ,,misiem o bardzo małym rozumku” w roli głównej.
Starsi uczniowie wraz z rodzicami włączyli się w akcję: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Pomoc dla Jemenu.
Na znak jedności ze wszystkimi dziećmi na świecie, szczególnie tymi, których prawa nie są przestrzegane, przyklejali na
szybach w oknach swoich domów niebieskie serduszka.
Jednym z licznych dowodów ich zaangażowania jest DRZEWO PRZYJAŹNI, które pozostanie z nami przez najbliższe miesiące i będzie nam przypominać o minionych obchodach Tygodnia Praw Dziecka w naszej szkole..
Dorota Bała - Dudek, Karolina Mędrecka,
Monika Ciszek – Walas, Anna Maciąg

Grupy przedszkolne obchodziły
Światowy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. Przedszkolaczki
wykonały tego dnia kartki z
pozdrowieniami dla seniorów

Środa to Dzień Przyjaźni, tego dnia dominował kolor czerwony
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Piątek to obchody
Międzynarodowego Dnia
Praw Dziecka z UNICEF .
Pomoc dla Jemenu.
Tego dnia dominował kolor
niebieski we wszystkich jego
odcieniach

Czwartek to Dzień Magicznych Wspomnień i Ambitnych Planów,
tego dnia prezentowaliśmy wszystkie odcienie zieleni

kultura i oświata

Kształcenie na odległość

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie funkcjonuje jak wszystkie szkoły w kraju w systemie zdalnym i jest to
dla uczniów i nauczycieli zupełnie nowe doświadczenie. Łopuszańska placówka korzysta z platformy Microsoft Teams.
Szkoleniem nauczycieli do pracy zdalnej zajmowali się ich koledzy informatycy. Wcześniej na zajęciach komputerowych
poprowadzili zajęcia dla uczniów. Do tej pory służą fachową
radą uczniom, rodzicom i innym nauczycielom, którzy napotykają na trudności związane z obsługą platformy. Daje ona
naprawdę dużo możliwości przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć z użyciem wielu nowoczesnych narzędzi, ale nic nie jest
w stanie zastąpić „żywego” kontaktu nauczyciela z uczniem
i uczniami ze sobą. Życie szkoły zubożało. Nie ma uroczystości,
akademii, zawodów sportowych, wielu cyklicznie podejmowanych przez szkołę akcji charytatywnych. Trudno sprawdzić
wiedzę i umiejętności uczniów. Największym wyzwaniem jest
nauka w klasach najmłodszych, bo niełatwo nauczyć czytania
i pisania na odległość. Dlatego z niecierpliwością oczekujemy
na pomyśle informacje dotyczące wygaszania pandemii i komunikat o powrocie do szkół.
Zdalne nauczanie to nie lada wyzwanie dla rodziców, którzy muszą zorganizować naukę swoich dzieci w domu. Jest
to trudne zwłaszcza wówczas, gdy kilkoro dzieci jest w wieku szkolnym.
Dyrektor szkoły, Krzysztof Kumański dobrze ocenia funkcjonowanie nauczania na odległość. Nie ma uczniów wykluczonych, wielu wypożyczyło laptopy i tablety ze szkoły. Punktualnie logują się na zajęcia. Czasem jedynie, gdy temat trudniejszy, mają chwilowe problemy z mikrofonem... Nauczycielom pozostawiono wybór: mogą przychodzić do szkoły
i stąd prowadzić zajęcia, mogą też uczyć z domu. Normalnie,
w systemie stacjonarnym odbywają się indywidualne zajęcia
ze specjalistami, stąd w szkole co dzień spotkać można sporą
grupę nauczycieli. Czynny jest gabinet pedagoga i logopedy,
a także szkolna biblioteka.
Od połowy listopada przez dwa tygodnie w szkole odbywały się eliminacje pierwszego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Oczywiście przeprowadzono je z zachowaniem reżimu sanitarnego: dystans. maseczka, dezynfekcja. Konkurs z historii z uwagi na dużą liczbę uczestników
miał miejsce na sali gimnastycznej. Na stronach kuratoryjnych
pojawiają się już listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursów. Cieszymy się, że są na nich uczniowie
z naszej szkoły. Etapy rejonowe i wojewódzkie z uwagi na pandemię odbędą się wyłącznie on – line. Zrezygnowano także
z części ustnej konkursów językowych.
Pandemia wprowadziła w nasze życie sporo zamieszania.
Młode pokolenia do prawidłowego rozwoju potrzebują grupy
rówieśniczej, aktywności sportowej, możliwości pogłębiania
zainteresowań. Wprowadzone obostrzenia znacznie to utrudniają. Największym marzeniem jest więc, aby było normalnie.
Agnieszka Palacz

Lekcja Teamsów z panem Stanisławem Piwowarczykiem

Klasa IV b uczy się zdalnie języka polskiego

Szkolne eliminacje II Wojewódzkiego Konkursu z Historii
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Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany,
słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany.

Przedszkolaki z Łopuszna w
ogólnopolskiej akcji „Do hymnu”

Hymn to wielki symbol naszego narodu, wielki symbol naszej
państwowości, naszej niepodległości. To taki bukiet kwiatów dla
naszej ojczyzny – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
10 listopada 2020 roku ponad 16 tys. szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych w Polsce - w tym także przedszkole funkcjonujące przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łopusznie wzięło udział w akcji MEN ,,Szkoła do hymnu”.
Punktualnie o godzinie 11:11 dzieci, nauczyciele, dyrekcja
oraz pracownicy szkoły pod przewodnictwem wójt gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz z niezwykłym zaangażowaniem odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Śpiewanie hymnu odbyło się w pięknej scenografii, a całości dopełniły stroje dzieci
w biało-czerwonych barwach.
Wielkie uznanie dla wszystkich maluszków, a zwłaszcza
3-letnich, gdyż pięknie odśpiewały aż 4 zwrotki hymnu narodowego. Ich piękna postawa wzruszyła nas – dorosłych.
Tak właśnie rodzi się patriotyzm.
Magdalena Majos
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Magiczna atmosfera zabawy andrzejkowej w Żłobku Gminnym
Andrzejki to tradycyjny ludowy wieczór wróżb, obyczaj
pielęgnowany od dawnych czasów i przekazywany z pokolenia na pokolenie.
30 listopada 2020 r. dzieci ze Żłobka Gminnego w Łopusznie w magicznej atmosferze kultywowały tę tradycję. Na tę okazję wszystkie sale zostały przyozdobione
kolorowymi balonami, serpentynami i specjalnymi dekoracjami. Maluchy brały udział w tradycyjnych wróżbach
andrzejowych, takich jak: wróżenie przyszłości, poznawanie wybranków z andrzejkowych serc czy układanie
butów. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały tańce w rytmie dziecięcych przebojów. Andrzejkowe zabawy, obfitujące
w wiele intensywnych wrażeń, zakończyły się słodkim poczęstunkiem. Dzieci wróciły do domów nieco zmęczone, ale bardzo szczęśliwe.
Ewelina Bernat
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z życia gminy

Obchody na Łopuszańskim Kościółku
wyrazem pamięci o bohaterach

W dniu 13 grudnia 2020 r. na Kościółku w Łopusznie odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem: Wicewojewody Świętokrzyskiego Pana Rafała Nowaka, przedstawicieli Samorządu Gminy Łopuszno w osobach: Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Przewodniczącej Rady
Gminy w Łopusznie Pani Zdzisławy Zimnej i Radnej Rady
Gminy w Łopusznie Pani Barbary Fras, jak również przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Oddziału w Łopusznie wraz z Pocztami Sztandarowymi.
Organizatorem obchodów poza Światowym Związkiem
Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łopusznie i Gminą Łopuszno był Pan Łukasz Wilczyński – prawnuk Franciszka Siudka ps. Gajowy.

Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno upamiętnili 77.
rocznicę rozstrzelania 15 Polaków, w tym trzech żołnierzy
Armii Krajowej przez hitlerowców. Uczestnicy akcji „Niekłański Październik” zostali aresztowani w okolicach Łopuszna dnia 13 października 1943 roku, a następnie rozstrzelani dnia 13 grudnia 1943 roku.
Obchody patriotyczne przeprowadzone z zachowaniem
wymaganych zasad reżimu sanitarnego rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą odprawioną w Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Łopusznie, po której uczestnicy uroczystości przemaszerowali na miejsce straceń oraz mogiły bohaterów, aby w dowód pamięci o zasłużonych złożyć okolicznościowe kwiaty i zapalić symboliczne znicze.
Damian Rozmus

Samorząd Gminy Łopuszno reprezentowały Wójt Gminy P. Irena
Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy P. Zdzisława Zimna i Radna
P. Barbara Fras

Hołd oddany na Łopuszańskim Kościółku pomordowanym
dnia 13 grudnia 1943 r.

Biblioteka w dobie pandemii

W dobie pandemii biblioteka świadczy usługi o różnym
charakterze. Proponujemy czytelnikom korzystanie z bogatej
oferty publikacji na platformie Ibuk-libra, do której dostęp możliwy jest po otrzymaniu kodu dostępu z biblioteki. Istnieje wiele
stron internetowych, na których użytkownicy znajdą potrzebne im materiały i źródła naukowe. Zachęcamy do korzystania
z darmowych stron internetowych i czytania książek on-line:
www.wolnelektury.pl - biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad
2400 utworów, m.in. lektury szkolne zalecane do użytku przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
www.empik.com.pl - również Empik Premium – darmowy
dostęp przez 60 dni do ponad 11 tys. audiobooków i e-booków. Aby skorzystać z bezpłatnego dostępu do Empik Premium, należy wejść na stronę www.empik.com/czas-w-domu.
i podać swojego maila, na którego przesłany zostanie specjalny kod aktywacyjny.
https://lektury.gov.pl/ – platforma, na której znajdziecie
ponad 700 pozycji wybranych z listy lektur obowiązkowych
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programu podstawowego i rozszerzonego oraz lektur
uzupełniających.
Polona - polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane
są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.
Biblioteka w tym trudnym czasie proponuje czytelnikom
udział w konkursach przeznaczonych dla różnych odbiorców.
Warto brać w nich udział, bo stanowią formę zagospodarowania czasu wolnego, a jednocześnie istnieje możliwość wygrania atrakcyjnych nagród.
Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej strony internetowej www.gbplopuszno.pl oraz śledzenia mediów społecznościowych (Facebook), gdzie zamieszczane są ważne informacje o naszej działalności, propozycje książkowe, wiadomości o wydarzeniach kulturalnych, np. internetowych spotkaniach autorskich.
Małgorzata Gawęda

kultura i oświata

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

„Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.”
W dniu 25 listopada 2020 r. przedszkolaki ze wszystkich grup uczestniczyły w obchodach Dnia Pluszowego
Misia. Głównym celem popularyzacji tego święta była chęć
przypomnienia najważniejszych wartości jakimi są przyjaźń
i miłość. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek moda na misie nie przemija. Można go przytulać, a nawet zwierzyć mu się z sekretów. Do tego święta
dzieci przygotowywały się od kilku dni. Samodzielnie wykonywały portrety ulubionych misiów, którymi udekorowały
swoje sale. Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, quizy, misiowe tańce. Poznały historie Święta Pluszowego Misia. Ciekawą atrakcją była też przygotowana przez panią I. Sójkę misiowa fotobudka w której można buło zrobić sobie zdjęcie. Jednak najwięcej rado-

ści sprawiło dzieciom wspólne odśpiewanie sto lat dla Misia
i degustacja pysznego tortu. Ten dzień w przedszkolu był pełen uśmiechu i radości oraz wspólnej zabawy.
Ilona Sójka
Wioletta Bajkowska

Święty Mikołaj w przedszkolu i w ...Urzędzie Gminy!

7 grudnia przedszkole w Szkole Podstawowej w Łopusznie odwiedził Mikołaj!
Przedszkolaki na przywitanie śpiewały Mikołajowi piosenki i recytowały wiersze. On
rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były
grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu.
Na zakończenie wszystkim przedszkolakom osobiście wręczył duże paczki, a w nich
– dla każdego coś dobrego. We wszystkich
grupach spotkanie przebiegło w bardzo radosnej i magicznej atmosferze.
Kto powiedział, że św. Mikołaj przychodzi
tylko do dzieci? Po wizycie w przedszkolu
z pięknymi śnieżynkami odwiedził Urząd
Gminy w Łopusznie. Miał prezent dla
Pani Wójt Ireny Marcisz! Odwiedził także wszystkie panie, które współpracują
ze szkołą w Łopusznie. Pani Wójt stanęła
z gośćmi do pamiątkowej fotografii wręczając każdemu świąteczne upominki.
Ilona Sójka
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Konkurs plastyczny „Mikołaj tuż-tuż…”

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, naszych najmłodszych, wspaniałych czytelników mikołajkowy konkurs plastyczny. Jego
celem było przede wszystkim zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci w okresie pandemii, inicjowanie zainteresowań czytelniczych, kształcenie inwencji i wyobraźni
twórczej oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Zadaniem konkursowym było wykonanie przez dziecko pracy plastycznej, która miała przedstawiać wyobrażenie
dziecka o świętym Mikołaju.
Komisja konkursowa dokonała oceny prac, co niestety było
trudne, bo wszystkie były urocze, a każde dziecko włożyło
kawałek serduszka w ich przygotowanie i w każdym z nich
odnajdujemy potencjał na przyszłego małego artystę.
I tak :
I miejsce otrzymała Lidia Ptak ,
II miejsce - Maciej Kowalczyk ,
III miejsce – Eryk Soboń i Kamil Krawczyk .
Wyróżnienia przyznano Julii Wojtaszczyk i Pawłowi
Orzechowskiemu.
Nagrodę specjalną komisja przyznała dla dzieci ze Żłobka
Gminnego w Łopusznie. Dzieci pod czujnym okiem swoich
wychowawczyń wykonały przepiękne prace grupowe.
Wszystkie wykazały się ogromnym talentem i pomysłowością. Prace w okresie świątecznym będą zdobić pomieszczenia biblioteki.
Dziękujemy za udział w konkursie!
Małgorzata Gawęda

Lidia Ptak

Eryk Soboń

Drodzy Parafianie!
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję
wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu; dziś w
mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.”
/Łk 2,10-12/
Dane nam jest kolejny raz w naszym życiu przeżywać uroczysty czas Bożego Narodzenia. W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi ograniczeniami, nastąpiły poważne zmiany w funkcjonowaniu naszych rodzin, a także naszej Parafii. Niemożliwe będą liczne wspólne spotkania w
naszym parafialnym wieczerniku, ale chcemy i będziemy razem
z Wami przeżywać ten piękny czas Narodzenia Chrystusa. Jesteśmy w tym czasie szczególnie z osobami starszymi, chorymi, objętymi kwarantanną, przeżywającymi lęk przed zarażeniem. Przesyłamy te kilka słów do duchowego przygotowania
w sercach Świąt Bożego Narodzenia. Jak pisał nasz wielki poeta Adam Mickiewicz: „Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim
żłobie! Lecz biada Ci, jeżeli nie narodził się w tobie”.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Parafianom najlepsze życzenia.
Życzymy wszystkiego tego, co od Boga pochodzi. Oby
skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia i uniosły Wasze
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serca ponad przemijanie, troski i zmartwienia. Niech Boży pokój zagości w Waszych sercach i domach rodzinnych, a Boże
Dziecię niech błogosławi naszej Parafii i każdemu człowiekowi
dobrej woli. Ufamy Jezusowi, który wszystko może, a przede
wszystkim, że potrafi swoją łaską przemieniać nasze serca i naszą codzienność.
Proboszcz Parafii ks. Karol STACH
Wikariusze: ks. Krzysztof PATRZAŁEK
ks. Dominik MAJEWSKI

kultura i oświata

Święto Niepodległości w Żłobku Gminnym

Dzień 11 listopada to niezwykle ważna data dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość. Dlatego co roku w tym
dniu obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
W Żłobku Gminnym w Łopusznie maluchy wraz z ciociami
pielęgnują tę piękną tradycję i każdego roku świętują kolejną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
W każdej z grup zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne
dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Głównym celem
zajęć było poznanie symboli narodowych, kultury i tradycji
oraz kształtowanie miłości do kraju ojczystego. Wszystkie maluchy wykonały także prace plastyczne o tematyce patriotycznej, a dzieci z najstarszej grupy odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Dużą atrakcją okazały się balony w barwach narodowych.
Kadra Żłobka Gminnego w Łopusznie poprzez takie działania stara się przekazać swoim podopiecznym istotne
wartości, jakimi są patriotyzm, przywiązanie do Ojczyzny, a także szacunek do symboli narodowych.
Ewelina Bernat
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Wyjątkowe spotkanie
ze św. Mikołajem zwieńczeniem
konkursu literacko – plastycznego
Okres okołoświąteczny to czas wyjątkowy, zwłaszcza dla
najmłodszych, przepełniony radością i oczekiwaniem na spełnienie się zarówno tych wielkich, jak również maleńkich marzeń.
4 grudnia 2020 roku zawitał na teren Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie długo wyczekiwany przez dzieci gość – święty Mikołaj – kochany
przez wszystkich. Okazją do odwiedzin było rozstrzygniecie konkursu literacko – plastycznego zatytułowanego „List do świętego Mikołaja” zainicjowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie. Organizatorzy wydarzenia, stosując obowiązujące zasady reżimu sanitarnego, postarali się, aby zachować uroczysty charakter
tegorocznego spotkania, zapewniając bezpieczeństwo jego
uczestnikom. Poszczególni laureaci wraz z rodzicami zostali
zaproszeni na indywidualne spotkania ze św. Mikołajem.
Podczas spotkania, przeprowadzonego w serdecznej atmosferze, radości i zadowolenia było co niemiara. Twarze najmłodszych promieniały naprzemiennie szczęśliwym uśmiechem bądź też niedowierzaniem. Mikołaj zapraszał dzieci
i wręczał wspaniałe upominki – nagrody książkowe, sło-
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dycze i pluszaki. Chętne i odważniejsze maluchy miały możliwość porozmawiania z gościem. Dodatkowo mogły wyrecytować wiersz, zaśpiewać piosenkę lub pochwalić się innymi talentami np. tanecznymi. Każde dziecko pokazywało również św. Mikołajowi nadesłaną na konkurs pracę. Wszystkie były tak piękne, kolorowe i świąteczne, że św. Mikołaj
wraz z gospodarzem wydarzenia Wójtem Gminy Łopuszno
Panią Ireną Marcisz zdecydowali przyznać nagrody każdemu autorowi listu. Zwieńczeniem wydarzenia było wykonanie
indywidualnego zdjęcia z gościem z Laponii, które stanowić będzie doskonałą pamiątkę z mikołajkowej uroczystości.
Mikołaj obiecał dzieciom, że wróci do nich w przyszłym
roku. Życzył wszystkim zebranym zdrowych i wesołych świąt

Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2021 Roku. Po
tych miłych chwilach św. Mikołaj wyruszył w dalszą podróż,
aby odwiedzić inne dzieci.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które przyczyniły się do zorganizowania tego spotkania,
a w szczególności wspaniałym sponsorom: Państwu Patrycji
i Michałowi Kochelom z Fanisławic oraz Państw Katarzynie
i Grzegorzowi Kozłom z Czałczyna za wszelką pomoc finansową, dzięki której możliwy był zakup książek, pluszowych
maskotek oraz ufundowanie słodkich upominków dla wszystkich uczestników.
Beata Starzyk

Wyjątkowe mikołajki w Żłobku Gminnym w Łopusznie

7 grudnia 2020 r. Żłobek Gminny w Łopusznie odwiedził
wyjątkowy gość. Każde dziecko cały rok ciężko pracowało
na to, aby właśnie w tym dniu spotkać świętego Mikołaja
i móc odebrać od niego podarunek. Żłobkowicze starają się
„być grzecznymi” i doskonale wiedzą, że Mikołaj „cały czas na
nich patrzy”. Od samego rana maluchy wyczekiwały świętego,
nasłuchując radosnego okrzyku „ho, ho, ho!”. Za każdym razem

gdy tylko otwierały się drzwi od sali, dzieci aż zatrzymywały oddech z wrażenia, aż w końcu pojawił się on… święty Mikołaj!
Mikołaj wysłuchał pięknych wierszy i piosenek wykonanych przez dzieci, wspólnie z nimi tańczył i pozował do zdjęć.
Atmosfera spotkania była magiczna. Każdy w tym dniu został
obdarowany prezentem, zarówno mali jak i duzi! Kochany Mikołaju, dziękujemy i zapraszamy za rok!
Ewelina Bernat

Wieści Łopuszna

45

kultura i oświata

5. URODZINY ŻŁOBKA GMINNEGO W ŁOPUSZNIE

„ Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:
Jak ten czas szybko mija! – a to my mijamy”
Stanisław Jachowicz
Myśl zawarta w przytoczonych słowach doskonale
wpisuje się w tematykę uroczystych obchodów 5. rocznicy otwarcia Żłobka Gminnego w Łopusznie. Nasz żłobek został uroczyście otwarty 1 grudnia 2015 r. Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskanemu przez Wójta Gminy
Łopuszno – Irenę Marcisz dofinansowaniu z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat
3 „Maluch+” edycja 2015 Moduł I. Całkowity koszt budowy
i wyposażenia żłobka wyniósł blisko 2 miliony złotych,
z czego ponad 1,5 miliona złotych stanowiły pozyskane
środki.
Nikt z nas do dziś nie zdawał sobie sprawy, że to już 5 lat od
momentu, kiedy pierwsi podopieczni zawitali w mury naszej
placówki. 47 dzieci w 3 różnych grupach wiekowych rozpoczęło w grudniu 2015 roku swoja przygodę w naszym żłobku.
Pierwszy grudnia 2020 roku był dla nas szczególnie uroczysty. W tym dniu, jakże radosnym dla wszystkich związanych
z naszą instytucją, począwszy od dyrektora, poprzez pracowników, podopiecznych i ich wspaniałych rodziców celebrowaliśmy wspólnie 5. urodziny żłobka. Z rozrzewnieniem wspominaliśmy wszystkie miłe i przyjemne chwile naszej pracy, naszego życia, które spotkały nas właśnie tutaj na przestrzeni
ostatnich lat.
Z okazji 5. urodzin żłobka na dzieci czekało wiele atrakcji.
Odśpiewaliśmy z uśmiechem „sto lat”, a każda z grup miała zapewniony okazjonalny tort, po czym przyszedł czas na wspaniałą zabawę urodzinową. Były tańce w rytmie ulubionych
dziecięcych przebojów, kolorowe balony i konkursy. Dodatko-
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wą atrakcją dnia były pamiątkowe zdjęcia z fotobudki, które
dzieci zabrały do domu.
Dokonując krótkiej analizy naszej 5- letniej działalności postanowiliśmy przedstawić kilka faktów i przybliżyć
poniżej nasze dotychczasowe osiągnięcia.
Od 01.12.2015r. absolwentami naszej placówki zostało
ponad 200 maluchów, a w bieżącym roku szkolnym sprawujemy opiekę nad 56 milusińskimi, co stanowi komplet
dostępnych miejsc. Oferta żłobka cieszy się dużą popularnością wśród rodziców, czego dowodem jest długa lista oczekujących na przyjęcie.
Miniony czas obfitował także w szereg wyzwań, które
dały nam możliwość nabycia nowych doświadczeń oraz
umiejętności. Cyklicznie podejmowaliśmy inicjatywy, aby
pozyskać środki pozabudżetowe w celu urozmaicenia oferty
zajęć oraz doposażenia placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki naszym staraniom z powodzeniem uczestniczyliśmy w projektach realizowanych z programu „Maluch
+”Moduł II, otrzymując łącznie ponad pół miliona złotych na
bieżące wydatki. Kolejnym programem, z którego skorzystaliśmy, był RPOWŚ, w ramach którego realizowaliśmy projekt
pt.” Rodzice do pracy – dzieci do żłobka” na kwotę blisko 2 milionów zł. Udział w tych projektach znacznie obniżył koszty
funkcjonowania żłobka, a także przyczynił się do poszerzenia oferty edukacyjno – wychowawczej. Dokładaliśmy starań,
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aby była ona dostosowana zarówno do potrzeb naszych podopiecznych, jak i oczekiwań ich rodziców. Wychodząc naprzeciw temu, wprowadziliśmy do naszego kalendarza organizowane cyklicznie warsztaty: bożonarodzeniowe i wielkanocne,
dni tematyczne: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień
Rodziny, jasełka oraz zajęcia dodatkowe: taneczne, rytmiczne,
plastyczne. Organizowaliśmy także wycieczki edukacyjno - turystyczne do kina, mini zoo, Oceaniki czy Świata Słodyczy. Nie
brakowało również wydarzeń, które uczą empatii, wrażliwości
na potrzeby drugiego człowieka oraz właściwych postaw społecznych. Doskonałym przykładem może być udział w akcjach
charytatywnych takich jak Szlachetna Paczka czy WOŚP.
Nasze codzienne życie żłobkowe każdy może śledzić poprzez stronę internetową (https://zlobek-lopuszno.pl) oraz na
facebook’u.

Przed nami kolejne lata i rocznice, nasze starania będą
zmierzały do tego, żeby atmosfera pracy i jakość naszych
usług była zawsze na wysokim poziomie. Mamy świadomość,
że czekają nas nowe wyzwania, ale jesteśmy przekonani, że
działając wspólnie w przyjaznej atmosferze, będziemy dzielnie stawiać im czoła.
Przy okazji tej pierwszej okrągłej rocznicy naszego funkcjonowania pragniemy również podziękować
wszystkim, którzy na co dzień pomagają nam w naszej
pracy, wszystkim darczyńcom, Przyjaciołom Żłobka, naszym wspaniałym rodzicom za to, że mogliśmy zawsze na
Was liczyć przez te minione 5 lat.
Ewelina Bernat

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Powiatowym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łopusznie

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Powiatowym
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łopusznie organizowanym przez: Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz, Stowarzyszenie CZEMPION, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie skierowanym do solistów i zespołów wokalnych z terenu Powiatu Kieleckiego i miasta Kielce w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Pomimo ograniczeń organizacyjnych związanych z epidemią pragniemy kontynuować wyjątkową przedświąteczną
inicjatywę. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pozyskane zostały w ramach otwartego konkursu ofert Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z zakresu Kultura 2020.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie jednego
utworu nawiązującego do tematyki bożonarodzeniowej
(np. kolęda, pastorałka). Prezentacja w języku polskim nie
powinna przekraczać 5 minut. Nagranie utworu konkursowego tradycyjnym listem lub za pomocą poczty elektronicznej należy dokonać
do 15 grudnia 2020 r.
Komisja, dokonując oceny,
będzie brała pod uwagę: walory głosowe, dobór repertuaru, interpretację utworu
i dykcję, poziom trudności
wykonywanego utworu oraz
ogólny wyraz artystyczny.
Dla laureatów konkursu
przewidziane zostały dyplomy i nagrody.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu zawarte są
w regulaminie dostępnym
pod następującym linkiem:
h t t p s : // w w w. l o p u s z n o .
pl/aktualnosci/serdeczni-

e-zapraszamy-do-udzialu-w-ii-powiatowym-przegladziekoled-i-pastoralek-w-lopusznie, jak również pod numerami
telefonów: 41 24 29 444 lub 532 523 997 oraz pod adresem
e – mail: biuro@gok-lopuszno.eu.
Beata Starzyk, Damian Rozmus
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Podejmowanie realnych działań umożliwiających
istotny rozwój sportowy dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Łopuszno
Gmina Łopuszno w 2020 roku pozyskała dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Lokalny Animator Sportu”, który jest systemowym rozwiązaniem zmierzającym do upowszechniania aktywności
fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu. Operatorem Projektu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.
Zajęcia realizowane były od 1 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje
Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę gminnej infrastruktury
sportowej. Animatorami zajęć sportowych byli: Pan Piotr
Wilk (nieprzerwanie w całym okresie realizacji zajęć), Pan Karol Soboń (od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.) oraz Pan
Bartosz Zagurowski (od 1 września 2020 r. do 30 listopada
2020 r.) – wszyscy posiadający wysokie kwalifikacje i duże
doświadczenie we współpracy z dziećmi i młodzieżą.
Gmina Łopuszno zapewniała dostępność obiektu sportowego „Orlik” zlokalizowanego w Łopusznie przy ulicy Strażackiej 5 na potrzeby realizacji projektu w każdym miesiącu zgodnie z ustalonymi miesięcznymi harmonogramami
prac animatorów. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia i organizowane inicjatywy sportowe na
obiektach sportowych Gminy Łopuszno dla różnych grup
wiekowych i społecznych, przy współpracy ze szkołami,
Łopuszańskim Klubem Sportowym i organizacjami pozarządowymi w celu promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu” uzyskać można bezpośrednio u animatorów drogą e – mailową: Pan Piotr Wilk (pi-wilk@wp.pl)
oraz Pan Bartosz Zagurowski (bartosz.zagurowski1995@interia.pl).
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w trosce
o zdrowy rozwój dzieci i młodzieży postanowiła kontynuować również w 2020 roku wdrożenie na terenie Gminy Łopuszno Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu.
Operatorem Projektu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.
Głównym celem programu było zaangażowanie uczniów
do aktywności fizycznej, pozyskanie najzdolniejszych do
szkolenia sportowego i uprawiania kolarstwa oraz wykorzystania roweru w pozalekcyjnych zajęciach propagujących kolarstwo oraz zdrowotne walory jazdy na rowerze.
W zakresie zorganizowanej szkółki kolarskiej w Łopusznie prowadzone były sportowe zajęcia pozalekcyjne
przez wykwalifikowanego i doświadczonego szkoleniow-
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ca Pana Tomasza Mazura dla 15 uczniów szkół podstawowych w wymiarze 160 godzin.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa uzyskać można bezpośrednio u prowadzącego szkółkę kolarską za pośrednictwem drogi
e – mailowej: tomaszmazur76@gmail.com.
Warto podkreślić, że wzorem lat ubiegłych podejmowanie realnych działań umożliwiających rozwój sportowy dzieci i młodzieży na terenie Gminy Łopuszno możliwe było dzięki sukcesywnemu wsparciu finansowemu
udzielanemu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Łopuszniew ramach
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Damian Rozmus
we współpracy z animatorami zajęć sportowych

Statuetki otrzymane za wywalczony awans do Świętokrzyskiej
I Ligi Trampkarzy Młodszych pod kierukiem trenera P. Piotra
Wilka

Młodzi sympatycy piłki nożnej z trenerem P. Bartoszem
Zagurowskim otrzymali nowe stroje zakupione przez
Łopuszański Klub Sportowy ze środków dotacji przekazanej
przez Gminę Łopuszno

sport

Wszechobecna radość zawodników po pierwszym zwycięstwie

GOSW w Łopusznie doskonale służy doskonaleniu umiejętności
sportowych

Młodzi adepci piłki nożnej mogą trenować nowymi piłkami
zakupionymi przez Łopuszański Klub Sportowy ze środków
dotacji przekazanej przez Gminę Łopuszno

Zajęcia aktywizująze dzieci i młodzież

Trening przeprowadzony w nawiązaniu do Narodowego Święta
Niepodległości

ŁKS mobilizacja przed meczem
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Felieton

Tęsknota za śniegiem
Kiedy piszę ten tekst, za oknem pada śnieg, a jeszcze
wczoraj była szarobura jesień. Tęskniłam za śniegiem. Za
śnieżnymi zimami mojego dzieciństwa. Za białym Bożym
Narodzeniem. Za obrazami, które mróz maluje na szybach.
Za chlebowym piecem pachnącym drożdżami. Za prostotą
świąt przeżywanych przez małą dziewczynkę.
Skomercjalizowały się nam współczesne święta. Zamerykanizowały. Są takie światowe. Święty Mikołaj nie nosi
biskupich szat, a przywdziewa czerwony strój gnoma. Zamiast kolęd „Last Christmas” grupy Wham! we wszystkich
radiowych stacjach. Wszędzie pełno blichtru, hałasu. Dlatego trudniej te święta przeżyć naprawdę. Dostrzec ich istotę.
Ogarnia nas szał zakupów. Poddaję się tej handlowej gorączce. Kupuję o wiele za dużo. Ale większość z nas wychodzi ze sklepów z wózkami wypełnionymi po brzegi. Coraz
droższe i coraz bardziej wyszukane prezenty, które nie cieszą moich córek tak, jak mnie radowała gumowa lalka, którą znalazłam pod choinką, gdy moja mama była młoda. Za
dużo wokół bożonarodzeniowych reklam krzyczących do
nas od połowy listopada. Dlatego tak łatwo dziś zagłuszyć
kwilenie Dzieciątka w betlejemskiej stajence. Czy da się
przeżyć tajemnicę sprzed dwóch tysięcy lat bez Internetu,
smartfona, telewizji?
Święta wyzwalają w nas jednak wiele dobra. Chętniej
dzielimy się z potrzebującymi, niezaradnymi życiowo, samotnymi. Kompletujemy szlachetne paczki, gramy w „Orkiestrze”, kupujemy wigilijne świece Caritas. Pomagając,
czujemy się lepszymi, wartościowszymi ludźmi. To jest dobry sposób na przeżycie tych świąt, choć od dawania rzeczy ważniejsze jest dawanie siebie, autentycznie bycie
z drugim człowiekiem.
Święta przecież nie dla każdego są czasem radości. Samotność nie znosi świąt. Szczęśliwych ludzi w telewizorze,
ckliwych komedii romantycznych. Święta dłużą się wtedy
w nieskończoność. Samotność tęskni za gwarem centrów
handlowych, za zatłoczonym autobusem, który wiezie do
pracy. Samotność tęskni za powszedniością, bo jest wówczas mniej samotna.
Podsłuchałam kiedyś rozmowę dwóch kobiet. Jedna
z nich strasznie narzekała na męża i dzieci. Mąż bałaganiarz,
trawnika nie skosi, o rocznicach nie pamięta. Synowi tylko
piłka w głowie, a córka ciągle przy komputerze bądź z przyjaciółkami, więc jak ona zda maturę. Koleżanka cierpliwie
jej słuchała, by na zakończenie stwierdzić, że zazdrości jej
tych nerwów i zmartwień, bo ona, niestety, nie ma się na
kogo złościć i o kogo troszczyć.
Samotność ma wiele odmian. Bywamy samotni także
wśród ludzi, także w rodzinie. Często sami na nią zapracowaliśmy, w ciągłym pośpiechu zapominając o rozmowie i
o okazaniu bliskości tym, których kochamy. Święta Bożego
Narodzenia, najbardziej rodzinne ze wszystkich, są dla nas
sprawdzianem, czy potrafimy być ze sobą, czy mamy dla
siebie cierpliwość, czy jest w nas siła i upór, by pielęgnować
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miłość w rodzinie jak
nasturcje i róże w ogrodzie. Otulić dobrocią
najbliższych. Z miłością spojrzeć na nowe
zmarszczki matki i coraz
mniej posłuszne ręce
ojca. Zapomnieć słowa
dziecka, które wpadły
wprost do serca i zabolały. Mieć miłość cierpliwą jak krople drążące
skałę.
A po Bożym Narodzeniu
przychodzi
Nowy Rok i noworoczne postanowienia. Cieszę się z Nowego Roku jak uczennica, która zakłada nowy zeszyt do polskiego. W tym pachnącym nowością, niepoplamionym, bez pozaginanych kartek zeszycie piszę kształtne literki, równo podkreślam tematy. Ale zapisany do połowy zeszyt do polskiego traci już
na swojej urodzie. Bo brak mi już początkowej staranności.
Tak i z naszymi postanowieniami. Rzucamy palenie, odchudzamy się, zdrowo się odżywiamy, utrzymujemy porządek
w szafie. Zapału starcza nam na kilka tygodni. A potem zawsze znajdziemy dla siebie jakieś usprawiedliwienie. Najczęściej brak czasu, nawał obowiązków i ciągły pośpiech.
Ale 1 stycznia jesteśmy pełni nadziei. Wierzymy w siebie.
I niektórym z nas rzeczywiście udaje się zrealizować postawione cele. Podziwiam takich ludzi, choć wiem, że sama do
nich nie należę.
Podziwiam też nasze babcie i prababcie, które przygotowywały święta, w nieckach zagniatając ciasto i na klęczkach szorowały podłogi ryżową szczotką. Chodziły do obrządku i pod
kuchnią paliły chrustem. Bez odkurzaczy, mikserów, pralek
i elektryczności wieczerza wigilijna stała na stole wraz z pierwszą gwiazdką. Mając tego świadomość, tym bardziej doceniam to, o ile łatwiejsze jest życie współczesnych pokoleń.
Niedługo zrobię z moimi córkami przegląd bożonarodzeniowych ozdób. Wysprzątamy dom i wyprasujemy obrusy, w wielkiej tajemnicy przed sobą popakujemy prezenty. Mąż przystroi drzewka w ogrodzie świąteczną iluminacją. Potem zrobimy o wiele za duże zakupy, by przyrządzić
wigilijne potrawy. Kocham te świąteczne przygotowania,
gdy wspólnie krzątamy się po domu, krzycząc, złoszcząc
i śmiejąc się na przemian. Jestem zwyczajnie szczęśliwa, że
mam się na kogo złościć, by potem otulić go dobrocią.
Czy te święta będą białe? Tęsknię za śnieżnym Bożym
Narodzeniem mojego dzieciństwa. Po wigilijnej wieczerzy
szłam pieszo do kościoła na pasterkę. Dziadek Ignacy mocno trzymał moją rękę. Mama szczelnie otuliła mnie szalikiem, a na głowę założyła czapkę uszatkę. Pod naszymi nogami skrzypiał śnieg.
Agnieszka Palacz

z życia gminy

50 lat razem – Złote Gody w Gminie Łopuszno

Uroczystość z okazji 50 – lecia zawarcia związków małżeńskich odbyła się 12 października 2020 r. i rozpoczęła
się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie mszą świętą, którą celebrował Proboszcz Parafii
ks. dziekan Karol Stach w intencji Jubilatów i ich rodzin.
Ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną uroczyste wręczenie medali nastąpiło również w kościele. Jubileusz uświetnili swoją obecnością: Senator RP Pan Krzysztof Słoń oraz przedstawiciel Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik w osobie Pana
Mariusza Brelskiego.
Wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP
dla 18 par Jubilatów z terenu naszej Małej Ojczyzny, jaką
jest Gmina Łopuszno dokonała Wójt Gminy Łopuszno
Pani Irena Marcisz, kierując do Jubilatów wyrazy najwyższego uznania i serdeczne gratulacje, życzenia długich,
szczęśliwych lat życia przepełnionych zdrowiem i miłością. Podziękowała za przekazywanie pięknego wzoru wspólnego życia w zgodzie, z poszanowaniem najważniejszych
wartości rodzinnych i wzajemnej serdeczności, co stanowi
doskonały przykład do naśladowania dla całej społeczności
gminnej. Po uhonorowaniu Jubilatów przyszedł czas na wręczenie upominków.
Uroczystość umilił występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie przygotowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano
właśnie złotymi godami. 50 lat wspólnego kroczenia przez życie zasługuje zatem na prawdziwe świętowanie. Z przyjemnością informujemy, że medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczone zostały następujące pary:
1. Państwo Janina i Edmund Cieśliccy;
2. Państwo Zofia i Józef Ciułek;
3. Państwo Lucyna i Józef Gołuch;
4. Państwo Bogusława i Franciszek Guz;
5. Państwo Aleksandra i Stefan Hajduk;
6. Państwo Wiesława i Mieczysław Jakubowscy;
7. Państwo Maria i Adam Jarząb;
8. Państwo Zofia i Ludwik Jasińscy;

Senator RP P. Krzysztof Słoń wraz z Wójtem Gminy Łopuszno
P. Ireną Marcisz wręczyli Jubilatom medale za 50 - letnie
wzorowe pożycie małżeńskie

Wyrazy najwyższego uznania i życzenia dalszych szczęśliwych
lat życia w zdrowiu i miłości dla Szanownych Jubilatów

9. Państwo Zdzisława i Ireneusz Kropisz;
10. Państwo Krystyna i Jan Olszak;
11. Państwo Mieczysława i Tadeusz Paszewscy;
12. Państwo Janina i Jan Perz;
13. Państwo Maria i Czesław Podgórscy;
14. Państwo Stanisława i Mieczysław Skowron;
15. Państwo Janina i Tadeusz Stolarczyk;
16. Państwo Czesława i Stanisław Szymańscy;
17. Państwo Barbara i Eugeniusz Woś;
18. Państwo Marianna i Jan Woś.
Szymon Jarzyna

p. Zofia i Ludwik małż. Jasińscy

Wieści Łopuszna
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P. Aleksandra i Stefan małż. Hajduk

P Barbara i Eugeniusz małż. Woś

P. Janina i Jan małż. Perz

P. Janina i Tadeusz małż. Stolarczyk

P. Lucyna i Józef małż. Gołuch

P. Maria i Adam małż. Jarząb

P. Maria i Czesław małż. Podgórscy

P. Wiesława i Mieczysław małż. Jakubowscy

P. Zdzisława i Ireneusz małż. Kropisz

52

Wieści Łopuszna

