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Żłobek Gminny najpiękniej ukwieconą jednostką

Mentorzy projektu pn. Smaki Patriotyzmu

Sztuka kulinarna połączyła przedstawicieli
Gmin Łopuszno, Strawczyn i Zagnańsk

Wójt P. Irena Marcisz z Aniołem Gminy Łopuszno
Wicemarszałek P. Renatą Janik i wybitnym
restauratorem P. Robertem Sową

Spotkanie konsultacyjne włodarzy Gmin partnerskich
zmierzające do realizacji projektu pn. Smaki Patriotyzmu

Liderzy Kooperacji w Gminie Łopuszno

Aktywny udział młodzieży z PZS w Łopusznie w warsztatach kulinarnych pn. Smaki Patriotyzmu

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce kolejne wydanie „Wieści Łopuszna” korzystam z okazji, aby rzetelnie poinformować Państwa
o najważniejszych inicjatywach, które udało się nam zrealizować w minionym kwartale. Tradycyjnie był to czas intensywnej pracy. Nie ustajemy w realizacji naszych najważniejszych planów, chcemy, aby wszystkie podejmowane działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort Państwa życia na co dzień oraz wprawiały w zadowolenie i dumę z faktu
rozwoju naszej wspólnej Małej Ojczyzny.
Tytułem wstępu należy podkreślić, że najwyższa troska
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców stanowi priorytet Samorządu Gminy Łopuszno. W związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie
oraz gminnych jednostek organizacyjnych podejmują
skuteczne działania, aby zagwarantować Mieszkańcom
Gminy Łopuszno odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego sukcesywnie pracuje i monitoruje aktualną sytuację
epidemiologiczną. W przypadku otrzymywania kolejnych
poleceń Wojewody Świętokrzyskiego czy też zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiast są one przekazywane do wdrożenia właściwym podmiotom i instytucjom.
Podjęte zostały decyzje o zakupie środków ochrony
osobistej: z przeznaczeniem dla Mieszkańców, na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy i działalności
gminnych jednostek organizacyjnych celem właściwej obsługi interesantów i przeprowadzenia dezynfekcji na terenie Gminy Łopuszno przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach udało się pozyskać
200 sztuk testów na koronawirusa, zaś w ramach projektu pn.: „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020 dla EFS pozyskaliśmy środki ochrony osobistej za kwotę blisko 15 tysięcy złotych.
Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, stosowały się do wszelkich
wytycznych ministerialnych, przeprowadzając nauczanie zdalne. Pozyskane zostały dofinansowania dotyczące realizacji projektów grantowych pn.: „Zdalna szkoła”
oraz „Zdalna Szkoła+” w łącznej kwocie 155 tysięcy złotych stanowiące poprzez zakup laptopów i tabletów wraz
z oprogramowaniami istotne wsparcie dla dzieci i nauczycieli w procesie kształcenia zdalnego.
W Żłobku Gminnym w Łopusznie, który wznowił swoją
działalność 18 maja 2020 r. w bieżącej działalności jednostki zachowane są wszelkie konieczne zalecenia reżimu sanitarnego.
Od 7 maja br. rozszerzona została paleta towarów, którymi można handlować na placu targowym w Łopusznie przy
zachowaniu koniecznych zasad sanitarnych, zwłaszcza dystansu pomiędzy sobą podczas zakupów czy liczby osób

pr zeby wając ych
przy straganie.
Niewąt pliwie
należy podkreślić, że skuteczna
walka z koronawirusem nie byłaby
jednak możliwa
bez waszej, Drodzy Mieszkańcy,
pomocy. W związku z tym, zwracam się do wszystkich o bezwzględne dalsze przestrzeganie obowiązujących zaleceń epidemiologicznych,
proszę o pomoc potrzebującym i okazywanie wzajemnej życzliwości, przy zachowaniu wszelkich zalecanych
zasad bezpieczeństwa. Dziękuję z serca osobom, które
zaoferowały swoją pomoc i wsparcie oraz zaangażowały się w zwalczanie zagrożenia pod każdą możliwą postacią. Dziękując za zrozumienie, cierpliwość i poszanowanie wprowadzonych zaleceń sanitarnych głęboko
wierzę, że wspólnymi działaniami cechującymi się odpowiedzialnością pokonamy definitywnie występujące zagrożenie.
Realizując akcję zatytułowaną „Wspieraj lokalnie
w Gminie Łopuszno” uprzejmie proszę Mieszkańców
i Gości Gminy Łopuszno o wsparcie naszych lokalnych
przedsiębiorców. Na stronie internetowej Gminy Łopuszno udostępniona jest zakładka, w ramach której przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Łopuszno mogą nieodpłatnie reklamować zakres prowadzonej przez siebie działalności poprzez zamieszczenie stosownej wizytówki dla potencjalnych konsumentów / odbiorców oferowanych usług.
Serdecznie zachęcam Państwa do wspierania lokalnych
firm poprzez kupowanie ich produktów i korzystanie
z zakresu oferowanych usług, dając w ten sposób wyraz
zbiorowej solidarności i troski o rozwój Gminy.
Biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia, 30 lat temu
- 27 maja, polskiej samorządności, pragnę podkreślić, że
w Gminie Łopuszno wykorzystano te trzy dekady, aby rozwinąć naszą ukochaną Małą Ojczyznę najlepiej, jak pozwalały na to istniejące warunki. Władze samorządu gminnego
kolejnych kadencji efektywnie współpracowały z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, starając się
stworzyć dzięki temu klimat sprzyjający inwestowaniu w infrastrukturę i rozwojowi przedsiębiorczości.
W ostatnich latach dzięki dynamicznym działaniom
wspierana i rozwijana jest szeroko rozumiana aktywność społeczna i kulturalna, realizowane są znaczące inwestycje, rozbudowana została infrastruktura, w tym
drogowa, obiekty użyteczności publicznej uwzględniają tradycję i nowoczesność, skorzystano z rozwiązań
proekologicznych, zauważalnie poprawiła się estetyka
całej Gminy Łopuszno. Skutecznie aplikujemy o środki
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
unijne i wszelkiego rodzaju wsparcie pomocne na etapie realizacji proponowanych inicjatyw. W działaniach
wszystkich grup społecznych w Gminie Łopuszno widać dużą otwartość, wzajemny szacunek i chęć owocnej
współpracy. To najpiękniejsza wizytówka naszej wspólnej Małej Ojczyzny i najcenniejszy dorobek 30 – lecia
odrodzenia polskiej samorządności. W jubileuszowym
2020 r. Samorządu Terytorialnego dziękuję serdecznie
wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności – za wspólną pracę, konstruktywne pomysły i decyzje, życząc dalszej wytrwałości oraz odpowiedzialności w podejmowaniu działań dla dobra Gminy Łopuszno.
W niniejszym numerze stworzona zostaje Państwu
możliwość zapoznania się z najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w 2019 r. przez Samorząd Gminy
Łopuszno za kwotę ponad 21 milionów złotych, które
zostały scharakteryzowane w rozdziale IX i X sporządzonego „Raportu o stanie Gminy Łopuszno za 2019 rok”.
Najważniejszym z założeń raportu, który ukazuje trendy rozwojowe i jest dzięki temu podstawą do obiektywnej, opartej
na faktach, oceny możliwości dalszego wieloaspektowego
rozwoju Gminy Łopuszno, było zaprezentowanie pełnego
spektrum obszarów działalności Gminy Łopuszno według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Efektywne zaspokajanie
zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej możliwe jest
dzięki doskonałemu współdziałaniu z Mieszkańcami reprezentowanymi przez radnych Rady Gminy w Łopusznie, sołtysów, z instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorcami podczas planowania i wdrażania inicjatyw
do realizacji.
Na terenie Gminy Łopuszno podejmowane są sukcesywne działania w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej. Dotychczas wybudowany został kanał
zbiorczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Eustachów Duży i na ul. Żwirowej. Inwestycja polegała na budowie głównego kolektora zbiorczego ścieków, przepompowni ścieków wraz z systemem zasilania w energię. Kolektor
zbiorczy o długości ponad 6 km umożliwia podłączenie
ponad 200 osób do zbiorczej kanalizacji. Koszt budowy
kanalizacji dla etapu I część I wyniósł 4 miliony złotych,
w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
stanowiło ponad 2 miliony złotych.
12 maja br. nastąpił również uroczysty odbiór wykonanych prac polegających na budowie sieci wodociągowej w sołectwie Jedle. Środki finansowe na realizację
zadania w wysokości 68 tysięcy złotych pochodzą z budżetu Gminy Łopuszno.
28 maja 2020 r. podpisana została umowa na kwotę
ponad 5 milionów złotych dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno – etap II część
I obejmująca ulice: Górki Łopuszańskie, Strażacką (aż do
włączenia w Eustachów Duży), Spacerową, ks. Jankowskiego, Targową, Zakładową, Ludwików, Włoszczowską,
Kielecką, a także miejscowość Wielebnów (Poducie). Do-
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finansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3,2 miliona złotych.
Następnie 3 czerwca br. podpisana została umowa
na kwotę blisko 1 miliona złotych dotycząca budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Łopuszno – etap I
część II obejmująca ul. Leśną w Łopusznie aż do włączenia w miejscowość Eustachów Duży. Zadanie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Warto podkreślić, że Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Priorytetowa
3 „Efektywna i zielona energia”. Wartość ogółem zadania
inwestycyjnego wynosi blisko 4 miliony złotych, w tym
wartość dofinansowania dla Gminy Łopuszno stanowi ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. W lipcu 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z udziałem Członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Marka Jońcy.
Składanie ofert dla potencjalnych wykonawców w trwającej
procedurze przetargowej został ustalony na dzień 3 sierpnia
br. Po zainstalowaniu energooszczędnych lamp światło
będzie świecić się całą noc.
Udoskonalamy stan infrastruktury drogowej w trosce
o poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Łopuszno.
9 czerwca 2020 r. podpisane zostały umowy o wartości ponad 330 tysięcy złotych na przebudowę trzech odcinków dróg na terenie Gminy Łopuszno tj.: Gnieździska, Łopuszno oraz Wielebnów przy dofinansowaniu 70 %
otrzymanym z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
ponad 230 tysięcy złotych.
Ponadto 2 lipca br. podpisana została umowa zmierzająca
do przebudowy ulicy Ogrodowej w Łopusznie o wartości
blisko 200 tysięcy złotych.
Odbyłam również cykl spotkań poświęconych tematyce realizacji wspólnych inwestycji drogowych z przedstawicielami: Powiatu Kieleckiego, Miasta i Gminy Radoszyce
oraz Nadleśnictwa Ruda Maleniecka.
Warto wspomnieć, że w II kwartale 2020 r. 21 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku, który służył będzie wspaniałym mieszkańcom Gminy Łopuszno z sołectwa Czartoszowy. Obiekt powstał na przestrzeni kilku
lat na działce ewidencyjnej Nr 101 wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz zbiornikiem na nieczystości za kwotę wynoszącą ponad 300 tysięcy złotych.
2 czerwca br. nastąpił techniczny odbiór wyremontowanego chodnika okalającego Urząd Gminy w Łopusznie. Ułożono 86 m2 kostki betonowej, wymieniono krawężniki i obrzeża betonowego z myślą o udogodnieniach dla
Mieszkańców Gminy Łopuszno.
Z kolei 18 czerwca br. odbył się uroczysty odbiór świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeszów wybudowanej
za kwotę blisko 600 tysięcy złotych na działce ewidencyjnej
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Nr 44 wraz z niezbędnymi urządzeniami, w tym: zbiornikiem
na ścieki sanitarne, instalacjami wewnętrznymi i przyłączami
oraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem obiektu.
W bieżącej sytuacji epidemiologicznej, stosując się do zasad reżimu sanitarnego, zorganizowane zostały symboliczne obchody związane ze Świętem Strażaka, jak również uroczystości patriotyczne upamiętniające dzieje
naszych przodków w Naramowie i Skałce Polskiej.
5 lipca 2020 r. odbyła się uroczystość podsumowania
13 – letniej posługi Księdza Kanonika Ireneusza Jakusika w roli Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. W imieniu Samorządu Gminy Łopuszno, a zwłaszcza wdzięcznych
Mieszkańców, wyraziłam słowa najwyższego uznania za
piękną posługę Księdza Kanonika, głoszenie z miłością tajemnic Ewangelii i najwyższe umiłowanie Ziemi Łopuszańskiej. Podziękowałam Ks. Proboszczowi za świadectwo piękna kapłańskiego powołania. Życzyłam wielu życzliwych
serc, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej
Nowiny, zapewniając o modlitewnej pamięci i nigdy
nieprzemijającej wdzięczności Mieszkańców Gminy
Łopuszno.
Z kolei 7 lipca br. podziękowałam Pani Zuzannie Woś
za piękną 40 – letnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Łopuszno
w obszarze bibliotekoznawstwa i kultury wykonywaną w roli
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.
9 lipca 2020 r. na terenie Gminy Łopuszno odbyło się,
z udziałem Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego troszczącej się doskonale o politykę senioralną, spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zespołu Kooperacji działającego w ramach projektu pod nazwą: „Liderzy
Kooperacji”. Podczas spotkania zaakcentowano, że w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno” o wartości blisko 2 milionów złotych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
na terenie Gminy Łopuszno zostaną utworzone świetlice środowiskowe w 3 miejscowościach: Czałczyn, Lasocin oraz Snochowice.
Na terenie Gminy Łopuszno prężnie działają organizacje pożytku publicznego. W Łopusznie, Strawczynie
i Zagnańsku realizowany jest projekt pn.: „Smaki Patriotyzmu” dofinansowany w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020” kwotą 120 tysięcy
złotych. Znakomitym przykładem działań podejmowanych
przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z siedzibą w Lasocinie w ramach realizacji projektu pn.
„Smaki Patriotyzmu” były zorganizowane 19 czerwca 2020 r.
warsztaty kulinarne dla przedstawicielek 3 gmin partnerskich z udziałem gościa specjalnego znanego kucharza i restauratora Pana Roberta Sowy.
Ponadto Stowarzyszenie „Skała” decyzją Komisji Ekspertów otrzymało dofinansowanie w Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym pn. „Równać Szanse 2020”. Otrzymane 40 tysięcy złotych z grantu zostanie przeznaczone na stworzenie gry planszowej w wersji on – line opartej
o mapę Gminy Łopuszno. Realizacja projektu odbywać się

będzie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje o projekcie „wyGRAJMY Łopuszno” można uzyskać drogą e – mailową: lasocin.ngo@gmail.com oraz
pod numerem telefonu: 512 278 664.
Również Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego pozyskało
środki w kwocie 5 tysięcy złotych na realizację inicjatywy pn. „Lasocińskie Wianki”.
26 czerwca 2020 r. uczestniczyłam w historycznych zakończeniach roku szkolnego 2019 / 2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Tradycyjnie wręczone zostały nagrody stypendialne Wójta Gminy Łopuszno „Primus Inter Pares” dla:
Aleksandry Dudzińskiej, Nikoli Kotwicy i Filipa Macikowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i imponujące cechy osobowościowe. Stypendyści stanowią o świetlanej przyszłości naszej Małej Ojczyzny. Duma rozpiera, że w Gminie Łopuszno mamy prawdziwe perły intelektualne, do których zaliczyć można również laureatów
i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
wybitną Aleksandrę Dudzińską będącą pięciokrotną
laureatką, Magdalenę Biały, Zuzannę Piętę, Gabrielę Nowak, Marię Syskę oraz Davida Karlińskiego. W tym dniu
złożyłam także wyrazy najwyższego uznania dla Rodziców
i Kadry Pedagogicznej za bezcenne wsparcie dzieci podczas
ścieżki edukacyjnej.
Gmina Łopuszno podejmuje działania umożliwiające
ważny rozwój sportowy dzieci i młodzieży. 26 maja 2020 r.
pozyskała dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego
projektu pn.: „Lokalny Animator Sportu” zmierzającego
do upowszechniania aktywności fizycznej oraz sportu wśród
dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu.
Postanowiłam również kontynuować wdrożenie
na terenie Gminy Łopuszno w bieżącym roku Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu.
Wzorem lat ubiegłych ogłosiłam konkurs pn.: „Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno w roku 2020”. Celem
konkursu jest troska o estetykę oraz zadbane, ukwiecone
otoczenie przy siedzibach jednostek działających na terenie Gminy Łopuszno. Powołana stosownym zarządzeniem
komisja konkursowa dokonała 30 czerwca 2020 r. wizytacji
i oceny aranżacji kwiatowych jednostek zgłoszonych w ramach konkursu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę następujące kryteria: czystość i estetykę, aranżację rabat kwiatowych, utrzymanie trawników, różnorodność gatunkową oraz
ukwiecenie okien i / lub balkonów. Laureatami konkursu pn.: „Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno w roku
2020” zostały następujące jednostki: I miejsce: Żłobek Gminny w Łopusznie; II miejsce ex aequo: Gminny
Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie oraz
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Filia w Grabownicy; III miejsce ex aequo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.
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Z uwagi na trwający stan epidemii i odwołanie na terenie
Gminy Łopuszno imprez kulturalnych i sportowych gminne jednostki organizacyjne tj.: Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy i Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziły z powodzeniem cieszące się dużą popularnością konkursy: wiedzy o Gminie Łopuszno, fotograficzny propagujący aktywność sportową, jak również fotograficzny i filmowy
z okazji: Dnia Mamy i Dnia Dziecka.
Wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Łopusznie
podjęliśmy 25 czerwca 2020 r. wyzwanie i wzięliśmy udział

w akcji charytatywnej #GaszynChallenge, przeznaczając zebrane dobrowolnie wsparcie finansowe dla Zosi walczącej
dzielnie o odzyskanie zdrowia.
Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego samorządowego pisma lokalnego.
Z życzeniami zdrowia i spokoju
oraz wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Z działalności Rady Gminy w Łopusznie

8 maja 2020 r. przeprowadzona została XIX sesja Rady
Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 13 radnych. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:
• Nr XIX / 151 / 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2020 – 2033,
• Nr XIX / 152 / 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2020 roku,
• Nr XIX / 153 / 2020 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
• Nr XIX / 154 / 2020 w sprawie „Gminnego programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2020 rok”,
• Nr XIX / 155 / 2020 w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie z siedzibą w Lasocinie,
• Nr XIX / 156 / 2020 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy w Łopusznie do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą
lata 2020 – 2023,
• Nr XIX / 157 / 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Łopuszno na lata
2020 – 2022,
• Nr XIX / 158 / 2020 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie podejmowania przez Wójta Gminy Łopuszno działań
związanych z możliwością pozyskania do gminnego zasobu
nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 113 / 9.
28 maja 2020 r. przeprowadzona została XX sesja Rady
Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 12 radnych. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:
• Nr XX / 159 / 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2020 – 2033,

• Nr XX / 160 / 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2020 roku,
• Nr XX / 161 / 2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Świętokrzyskiego,
• Nr XX / 162 / 2020 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19,
• Nr XX / 163 / 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19,
• Nr XX / 164 / 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno,
• Nr XX / 165 / 2020 w sprawie „Regulaminu trybu, sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
• Nr XX / 166 / 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2020
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radoszyce,
• Nr XX / 167 / 2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2019
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
Redakcja

Zmiany w Radzie Gminy

Dotychczasowy Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady
Gminy w Łopusznie Pan Sławomir Staszczyk podczas sesji
8 maja 2020 r. złożył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy rezygnację z pełnionej funkcji. Przewodniczącym komisji był od
2018 roku.
Podczas posiedzenia Komisji Budżetowej 21 maja
2020 r. jej członkowie jednogłośnie wybrali na przewodniczącego komisji Pana Marcina Sobczyka, który do tej
pory pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, nato-
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miast funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Budżetowej
objęła radna Pani Barbara Fras.
Rademu Panu Sławomirowi Staszczykowi dziękujemy za
owocną współpracę w realizowaniu powierzonych zadań
w czasie przewodniczenia przez niego Komisji Budżetowej i liczymy na dalszą współpracę dla dobra lokalnej społeczności.
Radnym Pani Barbarze Fras i Panu Marcinowi Sobczykowi życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej
i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych,
ambitnych zamierzeń oraz codziennego spełniania się w misji służenia ludziom.
E.Sz.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Imponujące osiągnięcia Samorządu Gminy Łopuszno w 2019 roku
Podczas XX sesji Rady Gminy w Łopusznie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz przedstawiła treść sporządzonego stosownie do treści art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) „Raportu o stanie Gminy Łopuszno za
2019 rok” stanowiącego jeden z dokumentów strategicznego planowania rozwoju Gminy Łopuszno.
Celem przygotowanego zespołowo raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczo –
społeczną Gminy Łopuszno. Najważniejszym z założeń
raportu było zaprezentowanie pełnego spektrum obszarów działalności Gminy Łopuszno w oparciu o publicznie
udostępniane dane, pozyskane i przetworzone na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu. Podkreślić należy okoliczność, iż raport jest zbiorem informacji, dzięki któremu można podjąć decyzje o ścieżkach dalszego
rozwoju naszej Małej Ojczyzny, albowiem ukazuje trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny możliwości dalszego wieloaspektowego
rozwoju Gminy Łopuszno.
Podczas XX sesji przeprowadzonej 28 maja br. Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wskazała, że efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności
lokalnej stanowi wyraz najwyższej troski organów samorządu Gminy Łopuszno, podkreślając, że możliwe jest
jednak dzięki sukcesywnemu współdziałaniu z Mieszkańcami reprezentowanymi przez radnych Rady Gminy w Łopusznie, sołtysów, z instytucjami, organizacjami oraz
przedsiębiorcami podczas planowania i wdrażania inicjatyw do realizacji. Przekazała szczególne podziękowania dla Przyjaciół Gminy Łopuszno w osobach: Senatora
RP Pana Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP Pana Mariusza Goska, Członków Zarządu Województwa Świętokrzy-

skiego, Członków Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz radnych Rady Powiatu w Kielcach. Wyraziła słowa uznania
i podziękowania wobec wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie i gminnych jednostek organizacyjnych, dziękując w sposób szczególny Zastępcy Panu Wiesławowi Gałce, Skarbnik Pani Teresie Poświat i Sekretarz
Pani Małgorzacie Barcickiej.
Omówiony przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz „Raport o stanie Gminy Łopuszno za 2019 rok” zawiera
szczegółowe dane dotyczące poszczególnych aspektów funkcjonowania Gminy Łopuszno według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, odnosząc się m.in. do:
a) wykonania budżetu Gminy Łopuszno, w tym wykonania dochodów budżetu Gminy według rodzaju wpływu i wykonania wydatków budżetu Gminy według wykonania,
b)wykonania uchwał Rady Gminy w Łopusznie;
c) stanu mienia komunalnego w Gminie Łopuszno oraz planu
wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łopuszno;
d)dotacji / dofinansowań pozyskanych przez Gminę Łopuszno;
e) realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie
Łopuszno;
f) realizacji zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy;
g)realizacji założeń Programu ochrony środowiska;
h) systemu oświaty funkcjonującego na terenie Gminy Łopuszno;
i) działalności poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych.
Warto scharakteryzować najważniejsze inwestycje, zrealizowane w Gminie Łopuszno w 2019 roku (zawarte w rozdziale IX i X raportu). W Gminie Łopuszno w 2019 roku wydatki na inwestycje wyniosły ponad 21 milionów złotych.

1) budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w Eustachowie

3 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste zakończenie budowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków
w Eustachowie o przepustowości 600 m3 / dobę, stanowiącej najdroższą, największą i najdłużej wyczekiwaną inwestycję zrealizowaną dotychczas przez Gminę Łopuszno, zmierzającą do uporządkowania gospodarki
wodno – ściekowej w trosce o ochronę środowiska naturalnego. Koszt budowy oczyszczalni wyniósł blisko 16 milionów zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Oś Priorytetowa 4
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020 stanowiło ponad 8,5 miliona zł.
Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum „ADMA” Zakład
Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie; partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano

Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków w Eustachowie
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– Inżynieryjne „ADMA” Spółka z o.o. z siedzibą w Staszowie;
partner Konsorcjum: Zakład Projektowo – Usługowy „NOSAN”
Nowak Grzegorz z siedzibą w Kielcach.
W ramach kompleksowej infrastruktury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego powstały nowoczesne obiekty
technologiczne, do których zaliczyć można: reaktor biologiczny, budynek techniczno – socjalny, wiatę osadu, stację zlewczą,
kratę koszową i sitopiaskownik. Utworzone zostały wszystkie
sieci międzyobiektowe, droga dojazdowa do oczyszczalni wraz
z placem manewrowym oraz parkingami, zaś całość terenu została ogrodzona. Oczyszczalnia obsługuje obszar aglomeracji
Łopuszno, który jest równolegle kanalizowany.
W historycznym dla Gminy Łopuszno dniu udział wzięli:
Pan Marek Jońca i Pan Mariusz Gosek – Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, Pan Sebastian Kozieł – inspektor nadzoru inwestorskiego jako przedstawiciel firmy Eko
Invest, Pan Marian Adamczyk, Pan Damian Adamczyk i Pan
Grzegorz Nowak – wykonawcy inwestycji będący przedsta-

Uroczyste zakończenie budowy oczyszczalni ścieków

wicielami konsorcjum „ADMA” ze Staszowa, radni Rady Gminy w Łopusznie, sołtysi z terenu Gminy Łopuszno, jak również
wdzięczni Mieszkańcy Gminy Łopuszno;

2) budowa kanału zbiorczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Eustachów Duży i na ul. Żwirowej

Na terenie Gminy Łopuszno wybudowany został kanał
zbiorczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Eustachów
Duży i na ul. Żwirowej, co stanowi krok milowy w kierunku
uporządkowania gospodarki ściekowej.
Koszt budowy kanalizacji dla etapu I część I wyniósł
4 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020 stanowiło ponad 2 mln złotych.
Wykonawcą robót było konsorcjum: REM – WOD Kielce Sp.
z o.o. Sp. Kom z siedzibą w Kielcach (lider) oraz „ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe p. Emilian Stawecki z siedzibą
w Kielcach (partner).
Inwestycja polegała na budowie głównego kolektora
zbiorczego ścieków, przepompowni ścieków wraz z systemem zasilania w energię. Kolektor zbiorczy o długości ponad
6 km umożliwia podłączenie ponad 200 osób do zbiorczej kanalizacji;

Odbiór wykonanej kanalizacji sanitarnej

3) montaż instalacji odnawialnych źródeł energii
w ramach projektów parasolowych
7 października 2019 r. podpisana została umowa na wykonawstwo i przystąpiono do realizacji projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych” na
łączną kwotę 5.597.000,00 zł.
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Projekt współfinansowany 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”

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości blisko
4 mln złotych.
Wykonawcą jest firma INERGIS S.A. z siedzibą w Częstochowie. W ramach realizacji inwestycji wykonanych zostaje: 226
instalacji fotowoltaicznych, 22 instalacji kolektorów solarnych,
136 instalacji pomp ciepła C.W.U. oraz 10 instalacji pomp ciepła C.W.U. i C.O., zaś nad każdym montażem przywołanych instalacji czuwa zespół inspektorów nadzoru tj. firma PIOSAN
z siedzibą w Kielcach;

Podpisanie umowy z wykonawcą na OZE

4) zaprojektowanie i przebudowa placu targowego w Łopusznie

7 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego targowiska w Łopusznie przy ulicy Włoszczowskiej. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,5 miliona zł,
z czego na realizację inwestycji Gmina Łopuszno otrzymała blisko 1 milion zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji,
kultury i powiązanej infrastruktury” typ „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wykonawcą zadania realizowanego w formule zaprojektuj
i wybuduj była firma Dom z Klasą M. M. Othman z Kielc. Realizacja inwestycji rozpoczęła się wiosną 2018 roku. Plac targowy zupełnie zmienił swoje oblicze. Został podzielony na strefy. Pierwsza – handlowa przeznaczona jest dla typowego handlu. Druga stanowi doskonałe miejsce dla lokalnych producentów wyrobów ekologicznych. Ponadto połowa targowiska
została zadaszona tak, aby zarówno sprzedawcy, jak również
kupujący mogli w komfortowych warunkach przebywać na
targowisku. Przebudowa targowiska poprawiła warunki han-

dlowe, a zarazem ułatwiła zbyt produktów rolnych na lokalnym rynku, skróciła łańcuch dostaw, zwiększyła możliwość zaopatrzenia potencjalnych nabywców w produkty wytwarzane w regionie, oryginalne, zawsze świeże i atrakcyjne cenowo.
Sprzedaż i kupno towarów odbywa się w dogodniejszych warunkach, co wpływa pozytywnie na dalszy rozwój targowiska;

5) kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie

Gmina Łopuszno przystąpiła w 2019 roku do realizacji
projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszt ca-

łego zadania wynosi 982.031 zł, z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło 886.944 zł.
Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PER – MIR” Mirosław Perlak
z siedzibą w Kielcach (Lider konsorcjum); Przedsiębiorstwo
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Usługowo – Handlowe Grzegorz Perlak z siedzibą w Kielcach
(Partner konsorcjum).
Budynek Urzędu Gminy w Łopusznie zmienił się przede
wszystkim pod kątem termomodernizacyjnym. Zostały wymienione: piec C.O., instalacja grzewcza, okna i drzwi wejściowe, została zamontowana instalacja fotowoltaiczna w liczbie
26 sztuk o łącznej mocy 7kW do produkcji prądu (co znacząco obniży koszty zużycia prądu dla całego budynku), oświetlenie wewnętrzne LED. Wykonano docieplenie budynku
wraz z nową elewacją oraz dodatkowe przejście, które łączy
część garażową z biurami LGD, Policji oraz obsługi prawnej dla
mieszkańców;
Budynek Urzędu Gminy w Łopusznie po termomodernizacji

6) utworzenie klubów seniora w miejscowościach:
Eustachów, Gnieździska i Piotrowiec

Gmina Łopuszno za pośrednictwem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łopusznie realizuje projekt konkursowy pod nazwą „Fabryka Młodości” o wartości 387.575,00
zł 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 społecznych”. W ramach projektu uruchomiono kluby seniora w miejscowościach: Eustachów i Gnieździska,
zaś podczas działalności klubów, seniorzy mają zapewniony
udział w różnego rodzaju zajęciach m.in. z zakresu: aktywności ruchowej, kreatywnych, muzycznych, rekreacyjnych czy
spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie zdrowia.
Nadto Gmina Łopuszno pozyskała w ramach rządowego
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja
2019 dofinansowanie na utworzenie klubu seniora w miejscowości Piotrowiec. Całkowita wartość brutto inwestycji
to 187.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania wyniosło
149.600,00 zł.
Wykonawcą inwestycji była firma: EKO BUD HURTOWNIA
I USŁUGI BUDOWLANE z siedzibą w Warszawie;

Klub Seniora / świetlica w Eustachowie
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Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Eustachowie

Wyposażenie Klubu Seniora w Piotrowcu

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

7) budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie GOSW w Łopusznie

W 2019 r. wybudowane zostały nowe boiska wielofunkcyjne na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie w ramach naboru wniosków
na przedsięwzięcie 1.1.1. Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i / lub kulturowa złożonych
do Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”.
W ramach wniosku przyznano pomoc finansową dla Łopuszańskiego Klubu Sportowego w wysokości 292 tys.
złotych. Stowarzyszenie po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zawarło umowę z Liderem Konsorcjum GB Technology S.C. na realizację inwestycji.
W ramach inwestycji zostały wykonane: boiska do piłki
ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki oraz kort do tenisa ziemnego. Boiska są w pełni wymiarowe, odpowiednio oznaczone i wyłożone sztuczną nawierzchnią. W wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny kompleks rekreacyjno – sportowy,
posiadający szerokie możliwości techniczne do organizacji
zróżnicowanych imprez rekreacyjnych i sportowych.

Boiska wielofunkcyjne na GOSW w Łopusznie

Wokół boisk wielofunkcyjnych na GOSW w Łopusznie
zostały wybudowane piłkochwyty, które w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Łopuszno,
a ich wartość stanowiła kwotę 62.256,45 zł;

8) przebudowa miejsc parkingowych przy GOSW w Łopusznie

2 grudnia 2019 roku nastąpiło otwarcie parkingu przy
Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie; całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko
180.000,00 zł.
W ramach inwestycji przebudowanych zostało 37 miejsc
postojowych przy GOSW w Łopusznie, w tym, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, także miejsca dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonawcami inwestycji byli: p. Edmund Krupa prowadzący Usługi Transportowo – Sprzętowo – Handlowe z siedzibą
w Kielcach (Lider Konsorcjum) oraz p. Grzegorz Kubacki prowadzący Usługi Budowlane z siedzibą w Korytnicy gm. Szydłów (Partner);

Otwarcie parkingu przy GOSW w Łopusznie

9) Otwarta Strefa Aktywności w Łopusznie

Na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie w 2019 r. odbyła się inauguracja Otwartej
Strefy Aktywności w Łopusznie dofinansowana w ramach
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Koszt inwestycji wyniósł 78.720,00 zł.

Zadanie dotyczyło wykonania Otwartej Strefy Aktywności
w Łopusznie na dz. ewid. Nr 361 polegającej na dostawie i montażu siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zbaw, elementów
małej infrastruktury, ogrodzeniu terenu, wykonaniu podłoża
wraz z nasadzeniami. Utworzona Otwarta Strefa Aktywności
umożliwia mieszkańcom Gminy Łopuszno w różnym przedziale wiekowym aktywne spędzanie wolnego czasu;

Wieści Łopuszna
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Otwarta Strefa Aktywności dla dzieci i młodzieży

Piękna strefa aktywności na GOSW w Łopusznie

10) wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno

W 2019 roku zrealizowano zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia ulicznego (typu parkowego – LED) ul. Natalii Żurowskiej – Machałowej w Łopusznie na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Spacerowej. Należy podkreślić, iż inwestycja zrealizowana została w ramach
funduszu sołeckiego sołectwa Łopuszno na 2019 rok za kwotę
39.360,00 złotych.
Dodatkowo Gmina Łopuszno w 2019 roku zrealizowała zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu

oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0396T
na odcinku około 450 mb od ul. Strażackiej w Łopusznie
do miejscowości Eustachów Duży. Koszt inwestycji wyniósł
48.585,00 zł.
Wykonawcą obu przedsięwzięć było: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ENERGOTECH” Mariusz Śnioch z siedzibą w Domaszowicach.

Inwestycje drogowe zrealizowane w Gminie Łopuszno w 2019 roku

Gmina Łopuszno w trosce o poprawę stanu infrastruktury za priorytet uznaje sukcesywną realizację drogowych zadań inwestycyjnych.
W 2019 roku dokonano odbiorów końcowych:
1) 27 maja 2019 r. przebudowy drogi powiatowej
Nr 0408T w Sarbicach Drugich o długości 1600 mb o łącznej
wartości zadania wynoszącej 350.000,00 zł (Gmina Łopuszno
wsparła inwestycję środkami z budżetu w kwocie 100.000,00
zł); wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”
Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach;

2) 22 lipca 2019 r. zmodernizowanego odcinka drogi
wewnętrznej na odcinku Podewsie – Dobrzeszów liczącym 339 mb o łącznej wartości zadania wynoszącej ponad
122.000,00 zł sfinansowanej z budżetu Gminy Łopuszno, wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z siedzibą w Kurzelowie;

uroczysty Odbiór drogi powiatowej w Sarbicach Drugich

pokoleniowy Odbiór drogi w Podewsiu
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3) 13 listopada 2019 r. przebudowy drogi wewnętrznej
w miejscowości Grabownica – część działek ewidencyjnych
Nr 102, 97 / 5, 185 długość 305,00 mb o łącznej wartości zadania
wynoszącej 111.624,96 zł sfinansowanej z budżetu Gminy
Łopuszno, wykonawca: „ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk
Spółka Jawna z siedzibą w Oblęgorku;

Odbiór drogi w Rudnikach

6) 13 grudnia 2019 r. przebudowy drogi gminnej
Nr 001591T na odcinku od miejscowości Józefina do
drogi wojewódzkiej Nr 786 długość 795,00 mb o łącznej
wartości zadania wynoszącej 540.703,28 zł (w tym kwota
dofinansowania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
edycja 2019 stanowiąca 378.492,00 zł), wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna
Kmita z siedzibą w Kurzelowie.

Wszechobecna radość podczas odbioru drogi w Grabownicy

4) 13 listopada 2019 r. przebudowy drogi wewnętrznej
działki ewidencyjnej Nr 154 obręb Jedle na długości 111,00
mb o łącznej wartości zadania wynoszącej 34.878,62 zł sfinansowanej z budżetu Gminy Łopuszno i funduszu sołeckiego,
wykonawca: „ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk Spółka Jawna
z siedzibą w Oblęgorku;
5) 13 grudnia 2019 r. przebudowy drogi gminnej
Nr 001589T od miejscowości Rudniki do miejscowości Huta
Jabłonowa długość 1.351,00 mb o łącznej wartości zadania
wynoszącej 680.285,50 zł (w tym kwota dofinansowania
w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” edycja 2019
stanowiąca 476.199,00 zł), wykonawca: Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z siedzibą
w Kurzelowie;

Wdzięczność Mieszkańców podczas odbioru drogi w Józefinie

Damian Rozmus

Powiększenie gminnego zasobu nieruchomości

14 maja 2020 roku Gmina Łopuszno reprezentowana
przez Wójt Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz nabyła
nieodpłatnie w formie aktu notarialnego działkę o numerze ewidencyjnym 1064 położoną w obrębie sołectwa
Gnieździska o powierzchni 0,34 ha. od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Terenowego w Kielcach Pana Jacka Tosia.

Przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana dotychczas przez mieszkańców sołectwa Gnieździska jako droga dojazdowa do pól. Podpisanie stosownej umowy w formie
aktu notarialnego dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia
własności nieruchomości było realizacją uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XI / 85 / 2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
Mateusz Walas

Wieści Łopuszna
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Władze samorządowe w służbie Mieszkańców

9 lipca 2020 roku na terenie Gminnego
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego
w Łopusznie odbyło się z spotkanie Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik, Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisławy Zimnej i radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz
mieszkańców Gminy Łopuszno z przedstawicielami Powiatowego Zespołu Kooperacji działającego w ramach projektu
pod nazwą „Liderzy Kooperacji”.
Projekt realizowany jest 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.
Podczas spotkania zaakcentowano, że w ramach realizacji projektu „Utworzenie świetlic środowiskowych
w Gminie Łopuszno” o wartości blisko 2 milionów złotych
w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 na terenie Gminy Łopuszno zostaną utworzone świetlice środowiskowe w 3 miejscowościach: Czałczyn, Lasocin oraz
Snochowice. Prowadzenie świetlic będzie finansowane
ze środków unijnych przez 3 lata.
W ramach funkcjonowania placówek dzieci będą miały zapewnioną pomoc m.in. w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowany czas wolny – poprzez
prowadzenie zajęć tematycznych (plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych), rozwijanie 4 kompetencji
kluczowych: wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych,
kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej oraz kompetencji uczenia się.
Do prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu potrzebna jest baza bogata w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jej różnorodność ma dodatkowo zachęcić do udziału w zajęciach,
dlatego zaplanowano zakup wyposażenia w postaci m.in. stolików, krzesełek, szaf, podłóg interaktywnych wraz z dedykowanymi komputerami oraz specjalistycznymi grami np. do zajęć z rytmiki, laptopów z oprogramowaniem do zajęć, kserokopiarek / urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów z ekra-
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nem elektrycznym, sprzętu nagłaśniającego, zestawów materacy piankowych, klocków – kształtek rehabilitacyjnych, piłek,
gier stolikowych oraz instrumentów muzycznych. Zakup podłogi interaktywnej oraz dedykowanego komputera przyczyni
się do wprowadzenia w świetlicach nowej, twórczej formy zajęć edukacyjnych.
Pozyskane przez Gminę Łopuszno fundusze unijne
przeznaczone będą nie tylko na pomoc w nauce czy rozwijanie kompetencji. Projekt zakłada również zorganizowanie dla dzieci 6 – dniowych kolonii letnich w okresie
wakacji tj. lipiec 2021 r., lipiec 2022 r. oraz czerwiec 2023 r.
jako nagrodę za najwyższą frekwencję i zaangażowanie
w prowadzone zajęcia świetlicowe.
W ramach projektu utworzony zostanie także Punkt
Wsparcia Rodziny, który funkcjonować będzie w świetlicy
środowiskowej w Snochowicach. W czasie określonym harmonogramem dyżurować w nim będą: pedagog, prawnik i terapeuta uzależnień. Pedagog udzielał będzie wsparcia w zakresie problemów pedagogicznych, rodzinnych i społecznych, prawnik – głównie w zakresie prawa rodzinnego, pomoże w przygotowywaniu pism procesowych i administracyjnych. Wsparcie terapeuty będzie polegało na pomocy z wyjścia z uzależnień oraz w leczeniu.
Podczas spotkania „Liderów Kooperacji” Wójt Gminy
Łopuszno Pani Irena Marcisz podkreśliła, że najważniejsze, aby w życiu spotykać osoby, które są odpowiedzialne, pracowite i są jednocześnie pasjonatami. Podziękowała, że Nasza Mała Ojczyzna, którą jest Gmina Łopuszno
ma właśnie taki doskonały patronat w osobie Wicemarszałek Pani Renaty Janik, która, dostrzegając potrzeby
w obszarach niezmiernie ważnych dla społeczności lokalnych, podejmuje realne działania przyczyniające się do
doniosłego wzmacniania oraz rozwoju polityki senioralnej i świetlicowej na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
Małgorzata Barcicka, Damian Rozmus

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Stop koronawirusowi !
Skuteczne działania przeciwdziałające epidemii

W związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia
13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.433), a następnie ogłoszonym od 20 marca 2020 r. stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(Dz.U.2020.491) informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego sukcesywnie pracuje i monitoruje aktualną sytuację.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany został zarządzeniem Nr 14 / 2017 Wójta Gminy Łopuszno z dnia
27 marca 2017 roku w 10 – osobowym składzie pod przewodnictwem Wójta Gminy Łopuszno. W składzie poza Wójtem występują: Zastępca Wójta Pan Wiesław Gałka, Sekretarz
Gminy Pani Małgorzata Barcicka, kierownicy referatów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Komisariatu
Policji w Strawczynie oraz pracownik Urzędu Gminy ds. zarządzania kryzysowego.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył posiedzenie 12 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy, podczas
którego:
1) zapoznano się ze wszelkimi poleceniami Wojewody
Świętokrzyskiego i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącymi zagrożenia koronawirusem i niezwłocznie
przekazano je do wdrożenia gminnym jednostkom organizacyjnym;
2) w związku z powyższym podjęto decyzję w sprawie
odwołania na terenie Gminy Łopuszno imprez kulturalnych
i sportowych, wstrzymano funkcjonowanie świetlic wiejskich
i klubów seniora;
3) podjęto decyzję w sprawie zamknięcia placu targowego
w Łopusznie;
4) zapoznano się z ograniczeniami przyjęć pacjentów
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie i postanowiono
poinformować o ograniczeniach pacjentów (strona internetowa Urzędu, „Wieści Łopuszna”);
5) wprowadzono udogodnienie dla mieszkańców o możliwości telefonicznego informowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Antonielowie o stanie wodomierzy.
Nadto, w przypadku wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie kolejnych poleceń Wojewody Świętokrzyskiego czy też Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczycących wprowadzanych ograniczeń (obostrzeń) były one natychmiast przekazywane do zainteresowanych instytucji
i gminnych jednostek organizacyjnych, a także z ich treścią
zapoznawano pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie.
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Łopusznie i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi
mieszkańców dostosowane zostało do obowiązujących
unormowań prawnych i otrzymywanych zaleceń.
W związku z zaleceniami ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów osobistych również w instytucjach publicznych od 16 marca 2020 r. budynek Urzędu
Gminy w Łopusznie był dostępny dla jego pracowników i działał w trybie wewnętrznym.

Dokumenty, wnioski i podania można było przedłożyć:
a) drogą elektroniczną:
b) telefonicznie:
c) w formie papierowej:
- wysłanie pocztą na adres Urzędu Gminy;
- w sprawach niecierpiących zwłoki do specjalnego pojemnika (skrzynki podawczej) umieszczonego przy wejściu do urzędu.
W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia
wniosku / podania / dokumentu, proszono o wskazanie w jego
treści adresu e – mail lub nr fax wnioskodawcy. Potwierdzenie
złożenia było przesyłane na wskazany adres e – mail w formie
skanu lub w formie papierowej na podany nr fax;
d) wyjątkowo osobiście:
wyłącznie w sytuacji rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu
Cywilnego lub w pilnych sprawach związanych z dowodami
osobistymi – a więc w sprawach, które wymagały bezwzględnie osobistego stawiennictwa – po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.
Od 16 marca 2020 r. pacjenci chcący skorzystać z porady lekarza w SP ZOZ GOZ w Łopusznie zobowiązani byli w pierwszej kolejności do kontaktu telefonicznego pod nr tel. kom.:
509 199 523; 504 124 715; tel.: (41) 391-40-27, (41) 391-4140; Kierownik Tomasz Jagiełło: 603 380 240, Kinga Filipiak:
889 955 186. Po telefonicznej konsultacji z lekarzem pacjent
zostawał poinstruowany o dalszych działaniach.
W przypadku stwierdzania przez lekarza o konieczności
wizyty pacjenta w Gminnym Ośrodku Zdrowia, zostawał on
umówiony na konkretną godzinę do wskazanego lekarza. Recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia wystawiane
były telefonicznie.
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie zakupił: 300 sztuk maseczek ochronnych, 30 sztuk fartuchów,
20 sztuk kombinezonów, 30 sztuk przyłbic i 4 tysiące rękawiczek jednorazowych. Poza tym nabył nieodpłatnie
1200 sztuk maseczek od firmy ZEFIR oraz 500 rękawiczek,
10 przyłbic, 7 kombinezonów i 500 maseczek ochronnych
z Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Świętokrzyskiego.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
podjęta została decyzja o zakupie 2 tysięcy maseczek
ochronnych, które przekazane zostały mieszkańcom. Ponadto zakupiono środki ochrony osobistej: 10 kombinezonów, 20 fartuchów i 100 maseczek ochronnych na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy i działalności Za-
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kładu Gospodarki Komunalnej celem właściwej obsługi
interesantów i przeprowadzenia dezynfekcji na terenie
Gminy Łopuszno.
Dezynfekcję przy użyciu podchlorynu sodu przeprowadzał 9 i 10 kwietnia 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, stosując zakupioną odzież ochronną.
Z uwagi na załamanie pogodowe dezynfekcję udało się
przeprowadzić w miejscowościach: Łopuszno, Gnieździska
oraz zdezynfekowano wszystkie przystanki komunikacyjne
w kierunku Kielc do granicy Gminy Łopuszno.
8 maja 2020 r. przeprowadzona została dezynfekcja
w granicach Gminy Łopuszno wszystkich przystanków
komunikacyjnych na całej długości dróg powiatowych.
Uprzejmie informuję, że placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno stosowały się również do wszelkich wytycznych ministerialnych, przeprowadzając nauczanie zdalne.
8 maja 2020 roku nastąpiło przekazanie 21 sztuk laptopów zakupionych dla szkół podstawowych działających na
terenie Gminy Łopuszno w ramach dofinansowania w kwocie 60.000,00 zł pozyskanego z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014 – 2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego
pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Żłobek Gminny w Łopusznie wznowił swoją działalność 18 maja 2020 r. Decyzję podjęto na podstawie rozeznania przeprowadzonego przez dyrektora Żłobka Gminnego w Łopusznie wśród rodziców dzieci zapisanych do tejże
placówki. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci stanowi priorytet,
dlatego też w działalności jednostki zachowane są na bieżąco
wszelkie konieczne zalecenia reżimu sanitarnego.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego od 13 marca 2020 roku nieczynny był plac targowy
w Łopusznie.
Od 30 kwietnia 2020 r. wrócił handel na placu targowym
artykułami rolno – spożywczymi tj.: nieprzetworzonymi produktami rolnymi, w tym między innymi: owocami, warzywami oraz sadzonkami drzew, krzewów, kwiatów czy nasionami.
Najważniejsze było i jest zachowanie obowiązujących zasad
sanitarnych, zachowanie dystansu pomiędzy sobą podczas
zakupów, liczby osób przy straganie oraz konieczności zakrywania ust i nosa.
Od 7 maja 2020 r. rozszerzona została paleta towarów,
którymi można handlować na placu targowym w Łopusznie. Poza wcześniejszymi produktami można handlować dodatkowo pieczywem oraz mięsem i wędlinami przy zachowaniu wszelkich wymaganych względów bezpieczeństwa.
Podsumowując, pragnę podkreślić, że skuteczna walka z koronawirusem nie byłaby możliwa bez Waszej, Drodzy Mieszkańcy pomocy. W związku z tym, zwracam się do
wszystkich o bezwzględne dalsze przestrzeganie wszelkich zaleceń epidemiologicznych. Starajmy się o pozostanie, w ramach możliwości, w domu i unikanie dużych skupisk ludzi. Pamiętajmy również, w tym trudnym czasie,
o osobach starszych, samotnych i schorowanych. Pomagajmy potrzebującym i okazujmy życzliwość, zachowując
przy tym wszelkie zalecane zasady bezpieczeństwa. Dziękuję z serca wszystkim, którzy zaoferowali swoją pomoc
i wsparcie oraz zaangażowali się w zwalczanie zagrożenia.
Z życzeniami pomyślnego zdrowia i wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Pomoc samorządu dla przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID – 19
W świetle regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) dana rada gminy może
wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
Korzystając z uprawnień nadanych przywołaną wyżej
ustawą, chcąc zdecydowanie wspierać lokalnych przedsiębiorców Rada Gminy w Łopusznie uchwałą Nr XX / 162
/ 2020 z dnia 28 maja 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2020 r.,
poz. 2055), podjętą jednogłośnie w obecności 12 radnych,
wprowadziła możliwość zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z po-
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noszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID – 19.
Ze szczegółami możliwych zwolnień podatkowych zapoznać się można w treści uchwały udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno pod następującym linkiem: http://lopuszno.esesja.pl/zalaczniki/87973/
xx1622020_804405.pdf.
Ponadto, Rada Gminy w Łopusznie 28 maja 2020 roku
jednogłośnie, w obecności 12 radnych, podjęła również
uchwałę Nr XX / 163 / 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID
– 19 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 2 czerwca 2020 r., poz. 2056).
Szczegóły we wskazanym zakresie zawarte są w treści
uchwały udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Łopuszno pod następującym linkiem: http://lopuszno.
esesja.pl/zalaczniki/87973/xx1632020_804407.pdf.
Teresa Poświat

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Środki ochrony osobistej dla bezpieczeństwa mieszkańców!

2 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz odebrała z rąk Wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik pozyskane nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach testy na koronawirusa w liczbie
200 sztuk.
Dodatkowo, 16 czerwca 2020 roku Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan Stefan Bąk przekazał dla Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Pana Mariusza Łuszczyńskiego środki ochrony osobistej zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19.
Maseczki i płyny dezynfekujące zostały przekazane
dla ośrodków pomocy społecznej z terenu gmin partnerskich tj.: Łopuszno, Bodzentyn, Bieliny, Chęciny, Daleszyce,
Górno, Mniów, Miedziana Góra, Pierzchnica, Sitkówka – Nowiny oraz na rzecz Regionalnego Centrum Wolontariatu.
W ramach projektu pn. „Centrum Usług – współpraca
na rzecz społeczności lokalnej” – realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach – zakupione zostały za kwotę 178 tysięcy złotych środki
ochrony osobistej w postaci: masek ochronnych, płynów i żeli
do dezynfekcji rąk, kombinezonów ochronnych, rękawiczek
ochronnych, termometrów i przyłbic ochronnych. Wartość
środków ochrony przekazanych na rzecz Gminy Łopuszno wynosi blisko 15 tysięcy złotych.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz skierowała serdeczne słowa wdzięczności oraz podziękowania
w imieniu mieszkańców, podkreślając, że troska o ich
zdrowie i bezpieczeństwo stanowi priorytet Samorządu
Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO P. IRENA MARCISZ ODBIERAJĄCA ŚRODKI
OCHRONY OSOBISTEJ OD CZŁONKA ZARZĄDU POWIATU KIELECKIEGO
P. STEFANA BĄKA

WYRAZY NAJWYŻSZEGO UZNANIA DLA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
P. RENATY JANIK ZA PRZEKAZANE NIEODPŁATNIE TESTY NA
KORONAWIRUSA

Epidemia poetycką inspiracją

NIEPROSZONY GOŚĆ

Koronawirus tak się rozfiglował,
że z dalekiego Wuhan do Kielc przywędrował.
Drzwi domów zamykał,
Siał postrach u ludzi.
Dzielił biznesmenów i niepokój budził.

Wśród wielkiego hejtu i kości niezgody,
Musiał umrzeć w Kielcach lekarz młody.
Ale mądre głowy i umysły tęgieWymyślą szczepionkę na rozumy ciemne.
A gdy przyjdzie jesień, zdania się podzielą
- Szczepić się nie będą, oni więcej wiedzą .
Zofia Ptak
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Realizacja akcji zatytułowanej
„Wspieraj lokalnie w Gminie Łopuszno”
Drodzy Mieszkańcy !
Wszelkie ograniczenia wynikające z wprowadzonych zaleceń
i poleceń związanych z obowiązującym uprzednio stanem zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanem epidemii COVID – 19
oddziałują negatywnie w sferze lokalnej gospodarki wpływając
realnie na sytuację społeczno – ekonomiczną przedsiębiorców
prowadzących działalność na terenie Gminy Łopuszno.
Mając na względzie powyższą okoliczność uruchamiając
akcję zatytułowaną „Wspieraj lokalnie w Gminie Łopuszno” uprzejmie proszę Mieszkańców i Gości Gminy Łopuszno
o wsparcie naszych lokalnych przedsiębiorców.
Na stronie internetowej Gminy Łopuszno pod następującym
linkiem: https://www.lopuszno.pl/dla-mieszkanca/firmy-i-instytucje#title-section udostępniona jest zakładka, w ramach której
przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Łopuszno mogą nieodpłatnie reklamować zakres prowadzonej przez siebie działalności poprzez zamieszczenie stosownej wizytówki dla potencjalnych konsumentów / odbiorców oferowanych usług.
Aby zgłosić swoją firmę do prowadzonej przez Urząd Gminy
w Łopusznie bazy danych, która jest sukcesywnie aktualizowana,
wystarczy wysłać na adres e – mail: gmina@lopuszno.pl wizytówkę zawierającą poniższe informacje:

a) nazwę firmy;
b) zakres prowadzonej działalność (oferowane produkty lub
usługi);
c) dane kontaktowe (np. adres siedziby, telefon kontaktowy, adres strony internetowej i e – mail).
Nadto, w okresie trwania ograniczeń dla przedsiębiorców
związanych ze stanem epidemii COVID – 19 umożliwiona zostaje nieodpłatna publikacja grafiki informacyjnej o bieżącej działalności firmy. W związku z tym uprzejmie proszę zainteresowanych przedsiębiorców o przesyłanie w formacie jpg na adres e – mail: gmina@lopuszno.pl proponowanego materiału
graficznego z zakresu aktualnej działalności firmy.
Serdecznie zachęcam Państwa do wspierania lokalnych
firm poprzez kupowanie ich produktów i korzystanie z zakresu oferowanych usług. Pragnę z serca podziękować oraz
wyrazić słowa najwyższego uznania wobec wszystkich
Osób, które wesprą realizację proponowanej inicjatywy dając wyraz zbiorowej solidarności i troski o rozwój Gminy.
Wspierajmy się lokalnie na terenie Gminy Łopuszno !
Łączę wyrazy uznania za postawę solidarności
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Fundusz Inwestycji Samorządowych dla Gminy Łopuszno
Gmina Łopuszno uzyskała dotację w wysokości
2.335.933 zł na dalszy piękny rozwój w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wsparcie otrzymały samorządy, które pomimo niskiej dochodowości wyróżniają się znaczącym poziomem realizowanych inwestycji.
Tę pozytywną informację przekazał 26 czerwca 2020 roku
na ręce Wójt Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz Radny
Rady Powiatu w Kielcach Pan Krzysztof Soboń.
Planowana wartość rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych dla Gminy Łopuszno ma zrekompensować naszemu samorządowi ubytki wpływów z podatków powstałe w związku z epidemią koronawirusa. Zakłada się, że środki
z przywołanego funduszu będzie można wydatkować do końca 2022 roku na lokalne inwestycje np. remonty dróg i szkół.
Damian Rozmus

Gmina i powiat – przykład dobrej samorządowej współpracy
27 maja 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz gościła w Urzędzie Gminy w Łopusznie delegację
powiatową w osobach: Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Pana Cezarego Majchra oraz Radnych Rady Powiatu
w Kielcach: Pana Krzysztofa Sobonia i Pana Łukasza Woźniaka.
Spotkanie stanowiące doskonały przykład dobrej współpracy przedstawicieli poszczególnych szczebli tj. gminnego
i powiatowego samorządu terytorialnego poświęcone było
tematyce realizacji wspólnych inwestycji drogowych.
Damian Rozmus
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Sukcesywne działania
poświęcone budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Na terenie Gminy Łopuszno podejmowane są sukcesywne
działania w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej.
Dotychczas wybudowany został kanał zbiorczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Eustachów Duży i na
ul. Żwirowej. Inwestycja polegała na budowie głównego kolektora zbiorczego ścieków, przepompowni ścieków wraz
z systemem zasilania w energię. Kolektor zbiorczy o długości ponad 6 km umożliwia podłączenie ponad 200 osób
do zbiorczej kanalizacji. Do kolektora mieszkańcy mogą się
podłączyć po uprzednim uzgodnieniu z Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.
Koszt budowy kanalizacji dla etapu I część I wyniósł
4 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020 stanowiło ponad 2 miliony złotych.
Nad prawidłowością realizacji inwestycji czuwał zespół inspektorów nadzoru posiadających szeroki wachlarz uprawnień. Poszczególni inspektorzy – branżyści z firmy EKO INWEST
z Kielc przebywali na terenie inwestycji codziennie, gwarantując przy tym jej
należyte wykonanie.
28
maja
2020 r. podpisana została umowa na
kwotę ponad
5 milionów
złotych dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno – etap
II część I obejmująca ulice: Górki Łopusz ańsk ie,
Strażacką (aż
do włączenia
w Eustachów
Duży), Spacerową, ks.
Jankowskiego, Targową,

podpisanieumowy z firmą ppuh „kar-wat’

podpisanie umowy z konsorcjum „adma”

Zakładową, Ludwików, Włoszczowską, Kielecką, a także
miejscowość Wielebnów (Poducie).
Dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynosi
3,2 miliona złotych.
Wykonawcą robót będzie 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.
Następnie, 3 czerwca 2020 r. podpisana została umowa
na kwotę blisko 1 miliona złotych dotycząca budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Łopuszno – etap I część II
obejmująca ul. Leśną w Łopusznie aż do włączenia w miejscowość Eustachów Duży. Zadanie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KAR – WAT” Jolanta Karwat z siedzibą w Ociesękach.
Iwona Janik, Patrycja Jas, Damian Rozmus

wkopanie pierwszej łopaty pod
budowę kanalizacji
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Udoskonalenia stanu infrastruktury drogowej
w Gminie Łopuszno

9 czerwca 2020 roku podpisane zostały umowy o wartości ponad 330 tysięcy złotych na przebudowę trzech odcinków dróg na terenie Gminy Łopuszno tj.: Gnieździska
(dz. ewid. nr 931 na długości 577 mb), Łopuszno (dz. ewid.
nr 79 / 13 na długości 335 mb) oraz Wielebnów (dz. ewid.
nr 140 na długości 411 mb) przy dofinansowaniu 70 %
otrzymanym z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
ponad 230 tysięcy złotych.
Koszt przebudowy poszczególnych odcinków drogowych:
• część I – Gnieździska: 118.453,43 zł (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych
wynosząca: 82.917,40 zł);
• część II – Łopuszno: 104.870,33 zł (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych wynosząca: 73.409,23 zł);
• część III – Wielebnów: 108.205,88 zł (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych
wynosząca: 75.744,12 zł).
Wykonawcą inwestycji drogowych w terminie do dnia
30 września 2020 r. jest firma: Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z siedzibą w Kurzelowie.

Realizacja przywołanych inwestycji drogowych potwierdza, że Samorząd Gminy Łopuszno za priorytet
uznaje poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Łopuszno.
Zenon Głowala, Damian Rozmus

Wspólne dążenia
do realizacji inwestycji drogowej w Przegrodach

22 maja 2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w Radoszycach odbyło się spotkanie konsultacyjne Wójta
Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Nadleśniczego Pana
Mateusza Garbacza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce Pana Michała Pękali zmierzające do wspólnej realizacji inwestycji drogowej w Przegrodach w Gminie Łopuszno.
Zebrani są przekonani, że wspólnym zaangażowaniem doprowadzą do wykonania wyczekiwanego przez mieszkańców
odcinka drogi.
Damian Rozmus

Doskonała szansa konstruktywnego dialogu

Odbywająca się 9 czerwca 2020 roku wizyta w Urzędzie
Gminy w Łopusznie Posła na Sejm RP Pana Mariusza Goska i Wójta Gminy Słupia Konecka Pana Roberta Wielgopolana dotycząca ponadlokalnych potrzeb stała się doskonałą szansą do konstruktywnego dialogu.
Wspólna troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców
stanowi priorytet przedstawicieli administracji publicznej.
Damian Rozmus
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Wdzięczność i radość Mieszkańców z wybudowanej
świetlicy w Dobrzeszowie!

18 czerwca 2020 roku odbył się uroczysty odbiór techniczny świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie wybudowanej
za kwotę blisko 600 tysięcy złotych na działce o numerze
ewidencyjnym 44. Budynek oddano do użytku wraz z niezbędnymi urządzeniami, w tym: zbiornikiem na ścieki sanitarne, instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz
zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem obiektu. Inwestycja jest imponująca, stąd ogromna radość i wdzięczność mieszkańców Dobrzeszowa.
W wyjątkowym dla społeczności lokalnej dniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Pani Beata Starzyk, sołtys
sołectwa Dobrzeszów Pan Tomasz Kowalczyk, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeszowie, wykonawca
robót budowlanych Pan Bogdan Wójcik będący właścicielem

Budynek świetlicy prezentuje się imponująco

firmy Hurtownia
i Usługi Budowlane EKO BUD
Bogdan
Wójcik z siedzibą w
Warszawie, inspektor nadzoru budowlanego Pan Stefan
Wilczyński, jak
również
pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie odpowiedzialni merytorycznie za
realizację inwestycji.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Wójt niewątpliwie zasłużyła
podziękowała na ten piękny bukiet
serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do
budowy świetlicy w Dobrzeszowie, a w sposób szczególny sołtysowi sołectwa Dobrzeszów Panu Tomaszowi Kowalczykowi za piękną postawę pełną odpowiedzialności
i godną naśladowania. Podkreśliła, że zrealizowana inwestycja niewątpliwie służyć będzie doskonale mieszkańcom Dobrzeszowa.
Damian Rozmus, Norbert Dudek

Uroczysty odbiór kolejnego odcinka
sieci wodociągowej w Jedlu
12 maja 2020 roku nastąpił uroczysty odbiór kolejnego
odcinka sieci wodociągowej w sołectwie Jedle.
W tak ważnym dla lokalnej społeczności dniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wraz ze swoim zastępcą Panem Wiesławem Gałką, reprezentujący Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą
w Antonielowie Pan Jacek Palacz, kierownik robót Pan Wiesław Snoch, a zwłaszcza wdzięczni mieszkańcy reprezentowani przez sołtys sołectwa Jedle Pani Edytę Łukasik.
Środki finansowe na realizację zadania w wysokości
68.000,00 złotych pochodzą z budżetu Gminy Łopuszno.
Wykonawcą odebranych prac był Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie.
Obecni podczas uroczystego odbioru okoliczni mieszkańcy wyrazili serdeczne słowa podziękowania dla Wójt
Gminy Łopuszno za zrealizowaną inwestycję, która
w znaczny sposób poprawi komfort ich codziennego życia.
Damian Rozmus
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Nowe oświetlenie LED dla mieszkańców gminy

Z myślą o mieszkańcach Gminy Łopuszno i w trosce
o ich bezpieczeństwo Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno” finansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”. Wartość ogółem zadania inwestycyjnego wynosi blisko 4 mln złotych,
w tym wartość dofinansowania dla Gminy Łopuszno stanowi ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych.
W lipcu 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z udziałem Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Marka Jońcy.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach Gminy
Łopuszno, obejmująca m.in. dostawę nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii
LED wraz z elementami systemu informatycznego zarządzania oświetleniem w liczbie 1702 sztuk wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi, obejmującymi wymianę poprzez demontaż istniejących elementów i montaż
w ich miejsce dostarczonych materiałów. Ponadto należy

zapewnić dostawę i montaż 10 zestawów solarnych OZE.
Składanie ofert dla potencjalnych wykonawców zostało
ustalone na dzień 3 sierpnia 2020 r.
Po zainstalowaniu energooszczędnych lamp światło będzie świecić się całą noc.
Patrycja Jas, Damian Rozmus

Otwarcie budynku służącego mieszkańcom sołectwa Czartoszowy
21 maja 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie budynku, który służył będzie mieszkańcom Czartoszów.
Obiekt, zlokalizowany na działce ewidencyjnej Nr 101, powstał wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz zbiornikiem na nieczystości. Całkowity koszt inwestycji na przestrzeni kilku lat wyniósł ponad 300
tysięcy złotych. Wykonawcą była firma: Hurtownia i Usługi Budowlane EKO BUD Bogdan Wójcik z siedzibą w Warszawie.
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Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła serdeczne podziękowania radnemu Rady Gminy w Łopusznie Panu Marcinowi Sobczyk oraz Sołtysowi Panu Pawłowi Palaczowi za piękną współpracę i postawę godną naśladowania.
Zenon Głowala, Damian Rozmus

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Zbiornik Wierna Rzeka – na jakim etapie?

Trwają przygotowania do inwestycji, władze województwa
porządkują kwestie prawne, dążąc do przekazania działki na
rzecz Skarbu Państwa, aby inwestycja mogła być realizowana.
Zbiornik miałby powstać na ponad 70 hektarach gruntu.
Jego budowa jest wpisana na listę priorytetową Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, a nadzór
nad projektem objęło Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
Ponad 50 hektarów na budowę zbiornika przekaże Gmina
Łopuszno, 8 hektarów odda Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a pozostałe grunty gminy: Piekoszów i Strawczyn.
Rada Gminy w tej kwestii już wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa uchwałą Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 września 2012 r.
Zbiornik będzie miał charakter retencjonowania wody
i przeciwdziałania suszom. Pani Wójt Irena Marcisz w realizacji inwestycji dostrzega szanse na dalszy rozwój Gminy Łopuszno oraz poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców
poprzez tworzenie wokół zbiornika infrastruktury o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.
Trwają starania o powstanie pięknej infrastruktury, jednakże postępowanie u Generalnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska w Warszawie trwa już
3 lata. Termin rozpatrzenia odwołania Klubu Przyrodników
z siedzibą w Świebodzinie oraz
Towarzystwa Badań i Ochrony
Przyrody od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla zadania „Budowa zbiornia
Wierna Rzeka” został przedłużony do 30 września 2020 r.
Wójt Gminy Łopuszno
Pani Irena Marcisz dokłada
wszelkich starań, aby inwestycja rozpoczęła się w ciągu
6 lat, jak zadeklarował Pan Marek Jońca – Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego w Radiu Kielce.
Iwona Janik

Użyteczny remont chodnika przy Urzędzie Gminy

2 czerwca 2020 roku nastąpił techniczny odbiór wyremontowanego chodnika okalającego Urząd Gminy w Łopusznie. Ułożone zostało 86 m2 kostki betonowej oraz wymieniono krawężniki i obrzeża betonowe.
Wykonawcą robót za kwotę 13.836,00 złotych brutto była
firma: F.H.U. ROBERT – BRUK Robert Domagała.
Wszystko z myślą o udogodnieniach dla mieszkańców
Gminy Łopuszno.
Antoni Lesiak
Damian Rozmus

Ważna przebudowa drogi na ulicy Ogrodowej w Łopusznie
2 lipca 2020 roku podpisana została umowa zmierzająca do realizacji zadania obejmującego pełny i kompleksowy zakres robót budowalnych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej – ulicy Ogrodowej w Łopusznie na dł. 377,5 mb o wartości blisko 200 tysięcy złotych.
Umowę podpisano z Panem Andrzejem Morawcem reprezentującym wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach.
Przebudowa drogi to przejaw troski o bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy Łopuszno. Warto nadmienić, że inwestycja zrealizowana zostanie do 30 września 2020 r.
Zenon Głowala, Damian Rozmus
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Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego
w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dane, które podamy dziś, pozwolą nam rozwijać się
w przyszłości
O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy się już wkrótce
podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie
przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do
30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie realizowane co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość
jak i kierunek zmian zachodzących w polskim rolnictwie. Spis
rolny jest przeprowadzany wśród osób fizycznych oraz osób
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami gospodarstw rolnych.
Dlaczego spis rolny jest ważny? Wiemy, że to, co robicie, jest potrzebne!
Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na najniższym poziomie podziału terytorialnego (gminy), które są niezbędne
do prowadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej oraz analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na
przestrzeni lat 2010 – 2020. Ponadto dane zebrane podczas
spisu rolnego zostaną wykorzystane do oceny instrumentów
Wspólnej Polityki Rolnej, w tym negocjacji w ramach UE - rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
Istotne będzie także zbadanie wpływu rolnictwa na środowisko, krajobraz i zmiany klimatyczne.
Wybierz wygodną metodę realizacji spisu
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płaszczyznach –
dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych respondentów. Dbając o ich wygodę, podczas najbliższego spisu, to
właśnie samospis internetowy będzie podstawowym ka-
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nałem przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie
przez cały okres trwania PSR, wystarczy tylko urządzenie z dostępem do internetu. Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich przygotowane będą stanowiska, na których będzie można się nie tylko spisać, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób.
Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody pomocnicze:
• od 16 września wywiad telefoniczny przeprowadzany
przez rachmistrza telefonicznego,
• od 1 października  wywiad bezpośredni przeprowadzany
przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego, nie może odmówić przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.
Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 8.00
– 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 będzie można
potwierdzić tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać
pomoc techniczną i merytoryczną, a wybierając kanał „1” spisać się przez telefon, do czego również zachęcamy.
Chronimy dane naszych respondentów
Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane
wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że realizując spisy, nigdy nie pytamy o numer konta, czy
karty kredytowej, a dane osobowe respondentów nie są nigdzie przekazywane.
Udział w spisie jest obowiązkowy, więc trzeba
i warto się spisać, ponieważ dla wszystkich #liczysięrolnictwo.
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę
spisrolny.gov.pl
Szczegółowe
informacje dotyczące spisu
przeprowadzanego na
terenie Gminy Łopuszno
uzyskać można u gminnego koordynatora spisu Pani Iwony Janik pod
numerem: 41 382 12 53
oraz e – mailowo: iwona.
janik@lopuszno.pl.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Troska i dbałość o zachowanie tradycji historycznej
– aktualna sytuacja związana
z Zespołem Pałacowo – Parkowym w Łopusznie
Podczas XIX sesji Rady Gminy w Łopusznie przeprowadzonej 8 maja 2020 roku stosownie do treści art. 18 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) podjęta została z inicjatywy Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz uchwała
Nr XIX / 158 / 2020 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wyrażenia pozytywnego stanowiska w przedmiocie podejmowania przez Wójta Gminy Łopuszno działań związanych z możliwością pozyskania do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 113 / 9.
Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków działka
ewidencyjna Nr 113 / 9, dla której Sąd Rejonowy we Włoszczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Nr: KI1W / 00048168 / 9 o powierzchni 2,9138 ha położona w Gminie Łopuszno obręb 0022 Łopuszno, na której znajduje się nieruchomość stanowiąca Zespół Pałacowo – Parkowy w Łopusznie
figuruje jako własność Powiatu Kieleckiego w trwałym zarządzie
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.
Zespół Pałacowo – Parkowy (zespół podworski) w Łopusznie wpisany jest z dniem 3 listopada 2009 r. pod numerem:
A.415 / 1 – 3 do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
W związku z podjęciem przywołanej uchwały
Nr XIX / 158 / 2020 Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz zainicjowała spotkanie 25 maja 2020 roku z Wicestarostą Kieleckim Panem Tomaszem Plebanem, podczas którego

omówiona została szczegółowo aktualna sytuacja własnościowa i możliwości formalnoprawne związane z Zespołem
Pałacowo – Parkowym w Łopusznie.
Podjęcie wskazanego kierunku działań, zmierzającego do włączenia nieruchomości o numerze ewidencyjnym
113 / 9 do gminnego zasobu nieruchomości, stanowiłoby
wyraz troski i dbałości o zachowanie tradycji historycznej
i dziedzictwa kulturowego oraz w przyszłości mogłoby służyć realizacji zadań własnych Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”
Ruszył Program „Moja Woda”, który ma na celu ochronę
zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie
zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
Koszy uwzględniane do rozliczenia to m.in.:
- zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji odprowadzającej wodę opadową zebraną z rynien, wpustów do zbiornika naziemnego, podziemnego, otwartego;
- instalacja rozsączająca,
- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
Dofinansowanie realizowane będzie w formie dotacji, z tym
że nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. złotych
na jedno przedsięwzięcie.
Program ma trwać od 01.07.2020 r. do 31.12.2024 r. W
celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy wykonać
następujące kroki:
• założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu;
• pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘP-

NE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY - WNIOSKI) po zalogowaniu
w portalu beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy
sprawdzić poprawność wpisanych danych;
• wysłać go do funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ –
PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta;
• wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników,
znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku,
na wskazany adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 – 155 Kielce
w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30.
Zamiast wersji papierowej można również przesłać wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej)
formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę
kontrolną umieszczoną na dokumencie.
INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.: 41 333 59 16
e – mail kontaktowy: mojawoda@wfos.com.pl
Iwona Janik
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Niepowtarzalny jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego
Drodzy Mieszkańcy,
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w wolnej Polsce
wybory do rad gminnych, co uznaje się za symbol odbudowy samorządności w Polsce. Dla upamiętnienia tegoż
faktu, w 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił dzień
27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. W listopadzie
ubiegłego roku Zarząd Związku Miast Polskich, biorąc pod
uwagę znaczenie odrodzenia 30 lat temu samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także
istotny wkład gmin, powiatów i województw w rozwój Polski,
ogłosił rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.
Od 30 lat samorząd terytorialny jest żywotną siłą przeobrażającą życie publiczne i ważnym czynnikiem wzrostu oraz źródłem dobrobytu o charakterze społeczno – gospodarczym
swoich Mieszkańców. Nie sposób nie doceniać osiągnięć samorządu terytorialnego oraz jego roli w systemie zarządzania publicznego. Istnienie samorządu realnie włącza obywateli w proces podejmowania decyzji dotyczących lokalnych,
a także regionalnych wspólnot.
W Gminie Łopuszno wykorzystano 30 lat samorządności, aby rozwinąć naszą ukochaną „Małą Ojczyznę” najlepiej, jak pozwalały na to istniejące warunki. Władze samorządu gminnego kolejnych kadencji efektywnie współpracowały z jednostkami samorządu terytorialnego różnych
szczebli, aby sprzyjać inwestowaniu w infrastrukturę i rozwój przedsiębiorczości.
W ostatnich latach, dzięki dynamicznym działaniom,
wspierana i rozwijana jest szeroko rozumiana aktywność
społeczna i kulturalna, realizowane są znaczące inwestycje, rozbudowana została infrastruktura, w tym drogowa,
obiekty użyteczności publicznej uwzględniają tradycję
i nowoczesność, skorzystano z rozwiązań proekologicznych, zauważalnie poprawiła się estetyka całej Gminy Łopuszno. Skutecznie aplikujemy o środki unijne i wszelkiego rodzaju wsparcie pomocne na etapie realizacji pro-

Jan Stanisław Matuszczyk

Henryk Florian Karliński

ponowanych inicjatyw stanowiących odpowiedź
na zbiorowe potrzeby społeczności
lokalnej.
W
działaniach
wszystkich grup społecznych w Gminie Łopuszno widać
dużą otwartość, wzajemny szacunek i chęć wieloaspektowej współpracy. To najlepsza wizytówka naszej „Małej
Ojczyzny” i najcenniejszy dorobek 30 – lecia odrodzenia
polskiej samorządności.
Z okazji święta samorządu terytorialnego dziękujemy z serca wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd, którzy pracowali i pracują na rzecz lokalnej
społeczności. Pragniemy podziękować za wspólną pracę, konstruktywne pomysły i decyzje, życząc dalszej wytrwałości oraz odpowiedzialności w podejmowaniu działań dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”. Przekazujemy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, pomyślności, radości na każdej niwie życia, a także prawdziwego uznania
u lokalnej społeczności.
Łączymy wyrazy najwyższego uznania i szacunku
Zdzisława Zimna
Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
Przedstawiamy zestawienie Wójtów Gminy Łopuszno od
1990 roku:
10.06.1990 r. – 21.11.2002 r. – Pan Jan Stanisław Matuszczyk;
21.11.2002 r. – 06.12.2006 r. – Pan Henryk Florian Karliński;
06.12.2006 r. – 01.12.2014 r. – Pan Zdzisław Oleksiewicz;
01.12.2014 r. – nadal – Pani Irena Stanisława Marcisz.

Zdzisław Oleksiewicz

Irena Stanisława Marcisz

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelna: Agnieszka Palacz. Redakcja: 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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Udział samorządowców w szlachetnej akcji niosącej pomoc Zosi
Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie na czele z Wójt
Gminy Łopuszno Panią Ireną Marcisz otrzymali nominację do
udziału w akcji charytatywnej #GaszynChallenge od Pana Roberta Wielgopolana – Wójta Gminy Słupia Konecka występującego wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Słupi Koneckiej.
Z prawdziwą przyjemnością 25 czerwca 2020 roku Wójt
Gminy wspólnie z gminnymi urzędnikami zrealizowali wyzwanie, przeznaczając zebrane dobrowolnie wsparcie finansowe dla Zosi walczącej dzielnie o odzyskanie zdrowia.
W ramach kontynuacji akcji pomocy do zrealizowania wyzwania nominowali sąsiadów samorządowych, a mianowicie: pra-

cowników Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach na czele z Burmistrzem Panem Michałem Pękalą, pracowników Urzędu Gminy
w Strawczynie zarządzonego przez Wójta Pana Tadeusza Tkaczyka, a także pracowników Urzędu Gminy w Krasocinie reprezentowanego przez Wójta Pana Ireneusza Gliścińskiego.
Wspólnymi siłami możemy przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu zbiórki. Zachęcając do wykazania
się dobrocią serca, udostępniamy linki do prowadzonej
zbiórki: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia oraz https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia.
Damian Rozmus

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – nowy
okres świadczeniowy 2020/2021

Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j. t. Dz. U. z 2020, poz. 808
ze zm.).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w
przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną
szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie mogą
jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie.
Dla osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego istotną informacją jest fakt, iż ustawa przewiduje podniesienie kwoty kryterium dochodowego, tj. 900zł

na osobę w rodzinie od 1 października 2020r. (obecnie kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 800 zł).
Ponadto do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od
1 października 2020r. wprowadzona zostanie zasada
„złotówka za złotówkę”.
Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę
900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).
W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Świadczenie nie
będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie
z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.
Wnioski na okres 2020/2021 należy składać od 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych on-line
od 1 lipca 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie.
Anna Lesiak
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY ŁOPUSZNO – II PÓŁROCZE 2020 R.
Gnieździska,
Eustachów Duży,
Fanisławice, Fanisławiczki,
Marianów Duży,
Marianów Mały,
Michala Góra, Orczów,
Ruda Zajączkowska

MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Antonielów, Barycz,
Ewelinów,
Huta Jabłonowa,
Jasień, Jedle, Krężołek,
Lasocin, Naramów,
Nowa Skałka, Przegrody,
Rudniki, Skałka Polska,

MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
MIESIĄC

Czałczyn, Grabownica,
Józefina,
Olszówka,
Sarbice Drugie,
Sarbice Pierwsze,
Wielebnów, Zasłońce

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
MIESIĄC

Czartoszowy,
Dobrzeszów,
Nowek,
Piotrowiec,
Podewsie,
Snochowice,

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
MIESIĄC
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Eustachów Mały,
Łopuszno

ZMIESZANE
I BIODEGRADOWALNE
06.07, 17.07
03.08, 21.08
07.09, 18.09
05.10, 16.10
02.11
07.12

SEGREGOWANE
PLASTIK I PAPIER
06.07
07.09
02.11
-

SEGREGOWANE
SZKŁO
03.08
05.10
07.12

ZMIESZANE
I BIODEGRADOWALNE
09.07, 24.07
13.08, 28.08
10.09, 25.09
08.10, 23.10
12.11
10.12

SEGREGOWANE
PLASTIK I PAPIER
09.07
10.09
12.11
-

SEGREGOWANE
SZKŁO
13.08
08.10
10.12

ZMIESZANE
I BIODEGRADOWALNE
07.07, 21.07
04.08, 18.08
01.09, 15.09
06.10, 20.10
17.11
15.12

SEGREGOWANE
PLASTIK I PAPIER
21.07
15.09
17.11
-

SEGREGOWANE
SZKŁO
18.08
20.10
15.12

ZMIESZANE
I BIODEGRADOWALNE
01.07, 15.07
05.08, 19.08
02.09, 16.09
07.10, 21.10
18.11
16.12

SEGREGOWANE
PLASTIK I PAPIER
15.07
16.09
18.11
-

SEGREGOWANE
SZKŁO
19.08
21.10
16.12

ZMIESZANE
I BIODEGRADOWALNE
08.07, 27.07
12.08, 24.08
09.09, 28.09
14.10, 26.10
23.11
28.12

SEGREGOWANE
PLASTIK I PAPIER
27.07
28.09
23.11
-

SEGREGOWANE
SZKŁO
24.08
26.10
28.12

UWAGA !!!
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE W DNIU ODBIORU DO GODZ. 7:00
TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: 30.09.2020
INFORMUJEMY, ŻE ODPADY ODBIERANE BĘDĄ TYLKO W ILOŚCIACH NIEPRZEMYSŁOWYCH !!!
W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in.: wersalki, fotele, krzesła, szafy, stoły, meble ogrodowe, dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzynki, miski plastikowe, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów,
duże plastikowe doniczki, skrzynki, wiaderka), KOMPLETNY zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, drobny
sprzęt AGD), zużyte opony z pojazdów jednośladowych i samochodów osobowych z limitem do 4 szt. na jedno gospodarstwo
(zgodnie z wykazem gospodarstw domowych).
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„Dobry Start” - 300 zł dla ucznia na rok szkolny 2020/2021
Komu przysługuje świadczenie?

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż
do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia
przez nie 24. roku życia.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to
zrobić rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla
dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek on- line już od 1 lipca!

Wniosek o świadczenie można składać on-line od 1 lipca
2020r. przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stro-

nie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia 2020r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do
30 listopada 2020r.
Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach co
wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku
pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń).
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek
zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu
2 miesięcy od złożenia wniosku.
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.
Małgorzata Bugno

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego mają za
zadanie częściowe pokrycie wydatków utrzymania dziecka,
finansowe wsparcie w jego wychowywaniu i kształceniu. Zasiłki przysługują rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub
opiekunom faktycznym dziecka, a także osobom uczącym się.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia lub nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę
w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub
w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Aby otrzymać zasiłek rodzinny, trzeba spełniać kryterium dochodowe. I tak przysługuje on, jeżeli miesięczny
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, wtedy za-

siłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny
(tak zwana „złotówka za złotówkę»).
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
• Dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Jego wysokość wynosi 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe. Dodatek
przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez
położną.
• Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł. Świadczenie
przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko
pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do
urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres
24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych,
jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesięcy
kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli oboje
rodziców równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego,
przysługuje jeden dodatek.
• Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
który wynosi 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się
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o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na
wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Do 5 roku życia dziecka wynosi 90 zł, zaś
powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 110zł.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, który wynosi 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się szkoła - 113 zł, zaś na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł.
Świadczenie na częściowe pokrycie wydatków związanych
z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego jest jednorazowe .

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:
• Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim.
• Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
• Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
• Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona
do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
• Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego
rodzica.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 należy
składać od 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków
składanych on-line od 1 lipca 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie.
Anna Lesiak

Niebywały sukces Stowarzyszenia „Skała” z Lasocina

Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowanie w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym pn.: „Równać Szanse 2020” uzyskało 25 projektów, w tym Stowarzyszenie
„Skała” z siedzibą w Lasocinie. Konkurs składał się z dwóch
etapów. Pierwszym było przygotowanie diagnozy środowiska
lokalnego, drugim zaś napisanie projektu. Do drugiego etapu
zakwalifikowało się 49 organizacji.
Sukces Stowarzyszenia „Skała” jest znaczący, albowiem jest to jedyny tego typu projekt z województwa
świętokrzyskiego. Otrzymane 40 tysięcy złotych z grantu zostanie przeznaczone na działania, dzięki którym
możliwy będzie wzrost kompetencji społecznych młodzieży w wieku 13 – 19 lat. Tematem przewodnim projektu jest stworzenie gry planszowej w wersji on – line opartej o mapę Gminy Łopuszno. Młodzież będzie poznawać
najważniejsze ich zdaniem miejsca, opisywać je slangiem
młodzieżowym, tworzyć figury i narrację gry. Realizacja
projektu odbywać się będzie w terminie od 1 września
2020 roku do 30 listopada 2021 roku.
Jest to drugi projekt z Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego realizowany na terenie Gminy Łopuszno. Pierwszy
z nich przeprowadzany był w 2016 roku.
Szczegółowe informacje o projekcie „wyGRAJMY Łopuszno” można uzyskać drogą e – mailową: lasocin.ngo@
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gmail.com oraz pod numerem telefonu: 512 278 664. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji
projektu.
Mariusz Brelski – Prezes Stowarzyszenia „Skała”
i koordynator projektu „wyGRAJMY Łopuszno”
Damian Rozmus

z życia gminy

Świadectwo piękna kapłańskiej posługi
ks. Kanonika Ireneusza Jakusika
na drodze odnajdywania istoty Boga i życia
5 lipca 2020 roku odbyła się uroczystość podsumowania 13 – letniej posługi Księdza Kanonika Ireneusza Jakusika w roli Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie.
Wśród licznie zgromadzonych osób chcących przekazać
serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia znaleźli się
przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójt Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Przewodniczącej Rady Gminy
w Łopusznie Pani Zdzisławy Zimnej oraz radnego Rady Gminy w Łopusznie Pana Mariusza Wosia. Uroczystość uświetniła
swoim artystycznym udziałem Orkiestra Dęta działająca przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w imieniu
Samorządu Gminy Łopuszno, a zwłaszcza wdzięcznych
mieszkańców, wyraziła słowa najwyższego uznania za
piękną posługę Księdza Kanonika Ireneusza Jakusika,
głoszenie z miłością tajemnic Ewangelii i najwyższe umiłowanie Ziemi Łopuszańskiej. Podziękowała ks. Proboszczowi za świadectwo piękna kapłańskiego powołania wyrażane
ciągłą obecnością na drodze odnajdywania istoty Boga i życia, za wszelkie spotkania przy Ołtarzu Świętym, za każde wygłoszone prosto i pięknie – sobą, wierszem, piosenką, muzyką
i milczeniem słowo, które przemieniało serca, za wszelką posługę pełnioną w imię Chrystusa, jak również za dar przyjaźni, modlitwy, siłę i szacunek, jakim darzył każdego ze swoich
parafian.

Podk reśliła,
że Ksiądz Kanonik zostanie zapamiętany jako
człowiek, który
całym sobą zaangażował
się
w życie tutejszej
społeczności lokalnej.
Udzielał sakramentu
Chrztu Świętego, łączył więzami małżeństwa,
rozgrzeszał
i udzielał Komunii Świętej, sprawował ostatnią
posługę na drodze do szczęścia wiecznego,
a wszystko to „Kawałek” pięknego Łopuszna od Pani Wójt
czynił z powagą i samorządowców
i szacunkiem należnym Bogu, ale i ze zrozumieniem dla ludzkich spraw.
Dla Księdza Kanonika Ireneusza Jakusika skierowane zostały najlepsze i najserdeczniejsze życzenia na dalsze pełnienie posługi kapłańskiej. Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz przekazała z serca płynące życzenia, aby
dobry Bóg nadal darzył go
zdrowiem i mądrością, dodawał siły, cierpliwości, błogosławił i obdarzał radością
w każdym dniu jego kapłańskiej posługi. Życzyła wielu życzliwych ludzkich serc,
gotowych przyjść z pomocą
w głoszeniu Dobrej Nowiny,
zapewniając o modlitewnej
pamięci i nigdy nieprzemijającej wdzięczności mieszkańców Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

Ks. Proboszcz w otoczeniu łopuszańskich przyjaciół. Stoją od lewej: dyrektor Powiatowego
Zespołu Szkół Teresa Pasowska, Wójt Gminy Irena Marcisz, wicedyrektor SP w Łopusznie
Katarzyna Włodarczyk, dyrektor SP w Łopusznie Krzysztof Kumański, wicedyrektor SP w
Łopusznie Teresa Mazur, radny RG Mariusz Woś, przewodnicząca RG Zdzisława Zimna, dyrektor
Żłobka Gminnego Ewelina Bernat
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Najpiękniejsze aranżacje kwiatowe jednostek Gminy Łopuszno
Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz zarządzeniem Nr 44 / 2020 z dnia 18 czerwca
2020 r. ogłosiła konkurs pod nazwą: „Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno w roku 2020”. Celem konkursu jest troska o estetykę oraz zadbane, ukwiecone otoczenie przy instytucjach działających na terenie Gminy Łopuszno.
W konkursie wzięły udział gminne jednostki organizacyjne
oraz podmioty, dla których organem założycielskim lub prowadzącym jest Gmina Łopuszno, a mianowicie: Żłobek Gminny w Łopusznie, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, Szkoła Podstawowa im. Stefana
Żeromskiego w Gnieździskach, Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II Filia w Grabownicy, jak również świetlice w następujących miejscowościach: Czałczyn, Gnieździska, Lasocin, Eustachów, Piotrowiec, Rudniki i Snochowice.
Powołana zarządzeniem Nr 48 / 2020 z dnia 26 czerwca
2020 r. komisja konkursowa dokonała 30 czerwca 2020 r. wizytacji i oceny aranżacji kwiatowych jednostek zgłoszonych
w ramach konkursu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę następujące kryteria: czystość i estetykę, aranżację rabat kwiato-

Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy – ii miejsce

Żłobek Gminny w łopusznie – I miejsce
SP im. Jana Pawła II, Filia w Grabownicy – II miejsce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie – III miejsce
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SP im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach – iii miejsce
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wych, utrzymanie trawników, różnorodność gatunkową oraz
ukwiecenie okien i / lub balkonów.
Mamy zaszczyt poinformować, że laureatami konkursu
zostały następujące jednostki:
I miejsce: Żłobek Gminny w Łopusznie;
II miejsce ex aequo: Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II Filia w Grabownicy;

III miejsce ex aequo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji
konkursu, dziękując jednocześnie wszystkim za ciekawe rozwiązania w zakresie kwiatowej aranżacji zmierzające do poprawy estetyki Gminy Łopuszno. W załączeniu udostępniamy
fotorelację z przeprowadzonej przez komisję wizytacji.
Ewelina Obarzanek, Aneta Dudek, Norbert Dudek,
Damian Rozmus, Mateusz Walas

Pamiętamy!
W związku z sytuacją w Polsce tegoroczne obchody uroczystości rocznicowych w Naramowie – 3 maja i Skałce Polskiej – 17 maja - miały skromniejszy charakter niż w latach
ubiegłych.
Uroczystość patriotyczną w Skałce Polskiej rozpoczęto
mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym w Mninie,
po czym udano się na miejsce pamięci. Władze gminy z Panią
Wójt Ireną Marcisz, kilku radnymi i sołtysami złożyły wiązanki
i zapaliły znicze. Odczytano Apel Poległych. W obchodach nie
brała udziału młodzież, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, co wymusiła sytuacja pandemii. Mimo niesprzyjających
okoliczności grupa mieszkańców włączyła się w obchody.
Małgorzata Gawęda

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”
– obchody Dnia Strażaka

3 maja 2020 roku druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie,
reprezentując wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy,
świętowali z udziałem Wójta Gminy
Łopuszno p. Ireny Marcisz 229. rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zapewniono wszelkie zasady
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
W kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie odprawiona została przez Proboszcza Parafii ks. Ireneusza Jakusika msza święta
za Ojczyznę oraz w intencji zasłużonych
pożarników.
Uczestnicy obchodów przemaszerowali następnie do strażnicy, gdzie odbyła się zbiórka strażacka. Podczas uroczystości Wójt Gminy złożyła wszystkim
druhom serdeczne podziękowania za pełną poświęcenia
służbę i nieustanną gotowość niesienia bezinteresownej
pomocy mieszkańcom Gminy Łopuszno. Przekazała wyrazy najwyższego uznania i szacunku za działania podej-

mowane w imię strażackiej zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Wraz z podziękowaniami przekazała
najlepsze życzenia zdrowia, miłości, szczęścia rodzinnego, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów na niwie osobistej, jak również zawodowej.
Damian Rozmus
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Wolontariusze Szlachetnej Paczki
i Akademii Przyszłości poszukiwani!

Trwa rekrutacja wolontariuszy do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości – jednych z największych i najskuteczniejszych programów społecznych
w Polsce. By najbardziej potrzebujące rodziny i osoby samotne oraz dzieci, które potrzebują wsparcia w budowie
poczucia własnej wartości, mogły otrzymać pomoc, potrzeba łącznie ponad 12 tys. Wolontariuszy – Liderów i SuperW. Wejdź na www.superw.pl, wyślij zgłoszenie i zostań jednym z nich!
– Babcia, zobacz, dziesięć kilo cukru! – krzyczał Damian przy
wolontariuszach Szlachetnej Paczki. – Nie wiem, nawet, co powiedzieć. To jest niemożliwe. Kto chciał to wszystko podarować
takiej staruszce – odpowiadała pani Maria. – Matko, ja chyba
całą noc spać nie będę. Bardzo ślicznie dziękujemy.
Wolontariat dla tych, którzy nie potrafią być obojętni
Bez wolontariuszy Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości nie mogłyby się odbyć. SuperW Szlachetnej Paczki zbierają historie potrzebujących rodzin, diagnozują ich potrzeby,
budują relacje. To dzięki nim darczyńcy mogą przygotować
konkretną i dedykowaną pomoc, a rodziny – odzyskać nadzieję na zmianę. SuperW utrzymują z nimi kontakt również po
przekazaniu pomocy w trakcie Weekendu Cudów, wspierając
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w drodze do wyjścia z trudnej sytuacji. Nad wszystkim czuwają Liderzy Paczki, czyli wolontariusze, którzy koordynują pracę
z rodzinami w poszczególnych rejonach programu.
Nieszczęśliwy wypadek, problemy ze zdrowiem, śmierć bliskiej osoby, bieda często wkrada się w życie tych osób z dnia
na dzień. Dotyka tych, którzy nie zasłużyli na taki los. Dzięki Tobie potrzebujący mogą jednak uwierzyć, że zasługują na
czyjąś uwagę, zrozumienie i pomoc.
„Dzięki Tobie uwierzyłem w siebie!”
SuperW Akademii Przyszłości stają się dla swoich małych
studentów towarzyszami w drodze do budowania poczucia
własnej wartości. Dzięki cotygodniowym spotkaniom dzieci zaczynają dostrzegać swoje mocne strony, odkrywać talenty i pokonywać kolejne bariery. Aż 82% dzieci po udziale w Akademii zaczyna wierzyć w siebie, a 74% poprawia
swoje wyniki w nauce. Wolontariusz staje się dla nich często
jedną z najważniejszych osób w życiu.
Tomek stresował się mówić przed całą klasą, więc nie zgłaszał się do odpowiedzi. Przez cały rok pracował z wolontariuszem Kubą nad swoją pewnością siebie. Niedawno odważył
się i nagrał filmik instruktażowy do tematu zajęć online. – Wy-
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słałem go do całej klasy – mówi z dumą. Takich historii może
być więcej – dzięki Tobie.
Podobnie jak w Szlachetnej Paczce koordynacją działań SuperW Akademii zajmują się Liderzy – Wolontariusze wspierający program społeczny w poszczególnych szkołach rozsianych po całej Polsce. Jeżeli masz zdolności przywódcze
i chcesz doskonalić umiejętność planowania, zarządzania projektami i ludźmi, zgłoś się do roli Lidera Akademii lub Paczki
na www.superw.pl.
Czas, który zmienia historię – Twoją i innych
Wolontariat w Paczce czy Akademii to coś więcej niż pomaganie innym – twierdzą zgodnie ci, którzy już wiedzą, jak ogromne poczucie wpływu daje uczestnictwo w jednym z tych
dwóch programów społecznych. Wielu z nich zostaje w wolontariacie na dłużej, kontynuując zmianę – również tę, która
dokonuje się w ich życiu.
– Bycie wolontariuszem Akademii bardzo mnie otworzyło, zdobyłam też kompetencje, które teraz wykorzystuję i które
mogę wpisać w CV – mówi Patrycja, wolontariuszka.
– Tak naprawdę uczysz się rzeczy, o których w życiu byś nie pomyślał, że wolontariat tyle może w ogóle dać. Możemy się sprawdzić w promocji, logistyce, wdrożeniach, szkoleniach – przyznaje
Karolina, SuperW Paczki.

Pomagając innym w ramach Paczki czy Akademii, można
pomóc także sobie, zdobywając kompetencje cenione przez
pracodawców. Wolontariusze uczą się w praktyce planować,
zarządzać czasem, projektami i ludźmi oraz kształtować umiejętności komunikacyjne. Wielu SuperW oraz Liderów ceni także możliwość nawiązania ciekawych znajomości – zarówno
osobistych, jak i biznesowych.
– Dzięki Szlachetnej Paczce poznaje się wielu wspaniałych ludzi. To dzięki nim ten projekt jest tak magiczny i niesamowity –
mówi SuperW Sebastian.
Nie czekaj, zgłoś się już dziś
By dołączyć do wolontariatu i zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości, wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl, spotkaj się z lokalnym koordynatorem projektu i odbądź szkolenie wdrożeniowe online. Rekrutacja potrwa do września, jeżeli jednak chcesz wybrać rejon Paczki lub szkołę Akademii, które są najbliżej Ciebie, nie czekaj, zgłoś się już teraz. Tylko w zeszłym roku dzięki
pracy wolontariuszy wsparcie otrzymało ponad 14,5 tysiąca rodzin z całego kraju, a łączna wartość przekazanych paczek sięgnęła niemal 46 mln zł.
Karolina Krajewska – Brelska

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

Trudny czas pandemii w negatywny sposób wpłynął na funkcjonowanie
placówek zajmujących się bezdomnymi zwierzętami. Sytuacja w wielu tego
typu miejscach wymagała wsparcia,
dlatego odpowiadając na apel pracowników schronisk, Gminny Ośrodek Kultury wraz z Ośrodkiem Sportowo – Wypoczynkowym zorganizowali zbiórkę niezbędnych artykułów dla
schroniska w Rytlowie. Do inicjatywy
przyłączyła się również Młodzieżowa
Rada Gminy.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu oraz aktywnej postawie mieszkańców Gminy Łopuszno udało się
nam zgromadzić znaczne ilości karmy, używane koce, ręczniki, prześcieradła, pościel, smycze, obroże i wiele innych niezbędnych artykułów tak
bardzo potrzebnych czworonogom.
11 maja miał miejsce finał zbiórki,
podczas której przedstawiciele organizatora odwiedzili schronisko i dostarczyli zebrane produkty. W imieniu
podopiecznych schroniska serdecznie
dziękujemy mieszkańcom naszej gminy za hojność i dobre serce.
Beata Starzyk
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Wyjątkowe podsumowanie pracy marzeń

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz w imieniu Samorządu Gminy Łopuszno wspólnie z dyrektorami
i kierownikami gminnych jednostek
organizacyjnych 7 lipca 2020 roku
podziękowała Pani Zuzannie Woś za
piękną wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Łopuszno w obszarze bibliotekoznawstwa i kultury wykonyZuzanna
waną w roli Dyrektora Gminnej Bi- Pani
Woś pracowała
blioteki Publicznej w Łopusznie.
w Gminnej
Zebrani przekazali najserdeczniej- Bibliotece
Publicznej 40 lat!
sze życzenia zdrowia, miłości i radości
na każdej niwie życia. Wzruszona Pani Zuzanna wyraziła słowa, które zapadły w pamięci uczestników, że jest szczęśliwa,
bo mogła wykonywać przez 40 lat pracę, o której marzyła od
dziecka.
Damian Rozmus

Zestaw pytań

Uśmiechnij się

Student losuje zestaw pytań egzaminacyjnych u profesora.
Wylosował I zestaw. Myśli i duma, ale nie może ruszyć tematu.
Profesor mówi do niego:
- Proszę wylosować następny. Student chętnie losuje i wyciąga II zestaw. I znów nic nie może odpowiedzieć na te pytania. Profesor każe losować następny zestaw. Student losuje i wyciąga III
zestaw. Profesor pyta zaciekawiony:
- Co teraz? - Ale student jest bardzo przygnębiony i z pokorą
odpowiada, że nie da rady.
Profesor mówi cierpliwie:
- Ma pan trójkę i proszę wyjść. Student zadowolony wychodzi.
Ale asystent profesora, który ma prawo do zadawania dodatkowych pytań, protestuje i powiada zdziwiony:
- Przecież on nic nie wiedział. A profesor rzecze spokojnie:
- Ale szukał pilnie, więc musiał coś wiedzieć.

Wszyscy powstać

Do wojskowej sali wykładowej wszedł wykładowca i donośnie
zawołał:
- Wszystkie nieuki i obiboki powstać!
Ale wszyscy siedzą. Po jakimś czasie wstaje jeden. Profesor patrzy na niego z przymrużeniem oka i pyta:
- Czyżby pan był rzeczywiście nieukiem i obibokiem?
- No nie, ale przykro mi, że tylko pan profesor stoi.

Gdzie jest mój mąż?

Życzenia spokojnej emerytury p Woś usłyszała od m. in.
p. Dyrektor Żłobka Gminnego Eweliny Bernat, od p. Wójt Ireny
Marcisz, od p. Mariusza Łuszczyńskiego – kierownika GOPS oraz
p. Sławomira Stelmaszczyka – kierownika GOSW

Pewna leciwa kobieta po swej śmierci zawitała w bramy nieba i udała się na poszukiwanie męża, który już wcześniej odszedł
z tego świata. Chodzi po wszystkich sferach niebieskich i szuka.
Ale nigdzie go nie ma. Nikt takiego nie widział. Nie ma go wśród
błogosławionych, ani wyznawców, ani jałmużników... Gdzież on
jest? – pyta sama siebie.
Wreszcie idzie do świętego Piotra i pyta o swego męża.
- Wszędzie go szukałam i nigdzie go nie ma. A św. Piotr pyta ją,
jak długo byli ze sobą.

- O, długo, nawet bardzo długo, bo niemal 50 lat.
- W takim razie szukajcie go wśród męczenników. Tam na pewno jest.

Maniery małżeńskie

Starsze małżeństwo spoczywa w łożu małżeńskim. Przed zaśnięciem żona mówi do męża:
- Dawniej to przed snem delikatnie ściskałeś moją rękę... On,
pokwękując, ściska jej rękę.
- Dawniej przed snem całowałeś mnie po twarzy... On, postękując, opiera się na łokciu i całuje jej twarz.
- Dawniej gryzłeś mnie delikatnie w szyję... On, pojękując,
wstaje i rozgląda się za kapciami.
- A ty gdzie znowu? – pyta zdziwiona żona.
- Idę kochana po protezę.

Zbieg okoliczności?

Do pacjenta o nazwisku Gołąb wyjechał zespół w składzie:
doktor Dzięcioł, sanitariuszka Wróbel, kierowca – Bażant. Zespół
jechał na sygnale z włączonymi kogutami.

Komisja poborowa

W czasie komuny wcielano do wojska wszystkich, jak leci.
Przed komisją poborową staje niedowidzący chłopak. Z trudem
odczytuje największe litery na tablicy. Lekarz decyduje:
- Zdolny do walki z czołgami.

Egzamin

Studentka plącze się w odpowiedziach na egzaminie ustnym
i nie może dać sobie rady z zadawanymi pytaniami. Wreszcie
płaczliwym głosem stwierdza, że ona tego wszystkiego się uczyła, umiała, a teraz z powodu wielkich nerwów, zapomniała. Na
to profesor spokojnym głosem każe jej liczyć do dziesięciu. Studentka przekonana, że to jakaś terapia na uspokojenie, posłusznie liczy. Kiedy kończy, profesor prosi o indeks i wpisuje dwóję,
mówiąc:
- Kiedy coś się umie, to i nerwy nie przeszkadzają!
Anegdoty i żarty pochodzą z książki: Jose Bell, Ex Altera natura
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Niedokończona kadencja
Wspomnienie o Elżbiecie Jarząbek (1956 – 2020)

Urodziła się w Grabownicy 20 lutego 1956 roku. Tuż przed
gomułkowską odwilżą. Z Grabownicą związała całe swoje życie. Tu uczęszczała do szkoły, gdzie poznała męża Zbigniewa
Jarząbka. Chodzili do tej samej klasy, była to więc szkolna miłość, która zaprowadziła ich przed ołtarz. Mieli po 19 lat. Dziś tak
młodo ludzie się nie usamodzielniają. Wkrótce na świecie pojawiły się dzieci. Wychowali całą piątkę na porządnych ludzi: Radka, Anetę, Daniela, Bernadettę i Marcina. Po latach doczekali się
wnucząt: Natalii, Kasi – córek najstarszego syna, Jakuba i Adasia
– synów Anety oraz Blanki i Bartka – dzieci Daniela.
Prowadzili zwyczajne życie zwyczajnej wiejskiej rodziny.
Nie wywyższali się, choć Zbyszek miał kierownicze stanowisko, przez kilka kadencji był radnym i wiceprzewodniczącym
Rady Gminy w Łopusznie. Pełnił funkcję prezesa OSP w Grabownicy. To ich zwyczajne życie z perspektywy młodszych
pokoleń już tak zwyczajnie nie wygląda. Było wypełnione
ciężką pracą. Pani Ela zajmowała się piątką dzieci, prowadziła
dom i pracowała w gospodarstwie. Gdy dzieci podrosły, doszła jeszcze praca w opiece społecznej. Obowiązków starczało
od świtu do zmierzchu.
Dzieci wychowywała w karności i w miłości. Za co są jej
wdzięczne najbardziej? „Mama nauczyła nas kochać” – mówią. Od maleńkości każde z nich miało swoje obowiązki w
domu i w polu. Wymagała pracowitości i szacunku do pracy.
Dzieci cały czas mogły liczyć na jej wsparcie. Była urodzoną
optymistką, liczyła siły na zamiary. Córka Aneta jest przekonana, że gdyby nie jej wiara, nie założyliby z mężem firmy. Ona
dawała im odwagę. Przy tym nigdy nie wtrącała się w życie
swoich dorosłych dzieci. To oni musieli podejmować decyzje
i brać za nie odpowiedzialność. Ona była ich dobrym duchem,
Aniołem Stróżem, po prostu Matką z wielkiej litery.
Była także fundamentem i spoiwem rodziny, która gromadziła się wokół niej z okazji imienin, urodzin, jubileuszy. Nie
musiało być wystawnie. Ważna była wspólna obecność, rozmowa, poczucie bliskości, świadomość bycia rodziną.
Ważne miejsce w jej życiu zajmował Bóg i Kościół. W tradycji
katolickiej wychowywała z mężem dzieci. W planie na niedzielę zawsze była msza św. Szczególnie przywiązana była do ka-

Z mężem Zbigniewem przeżyła 36 lat
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plicy w Grabownicy. Mieszkańcy zdecydowali o wybudowaniu nowej i w ubiegłym roku w październiku
odprawiono w niej pierwszą mszę św. z udziałem
biskupa Andrzeja Kalety,
który ją poświęcił, księdza
dziekana i władz samorządowych. Obiekt prezentuje
się pięknie. Pani Ela od początku podjęcia inicjatywy
mocno się w nią zaangażowała. Prowadziła zbiórki
Elżbieta Jarząbek
datków wśród mieszkańców, bo to oni prawie w całości sfinansowali budowę, a także
z córką Anetą ufundowały do kaplicy żyrandole.
W pracy zawodowej obowiązkowa i sumienna. „Tę pracę –
mówi pan Mariusz Łuszczyński, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – może wykonywać właściwie każdy,
ale nie każdy powinien. Nie mam wątpliwości, że pani Ela była
właściwą osobą na właściwym miejscu, że swoją pracę traktowała jak powołanie. Podopieczni bardzo ją lubili, bo umiała
z nimi rozmawiać, była bardzo życzliwa. Nigdy nie ograniczała
się tylko do swoich obowiązków, ale często załatwiała sprawy,
które wykraczały poza ich ramy. Przepracowała w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej 27 lat, od 1 lutego 1993 roku.
Z takim pracownikiem żal się rozstawać”.
Odeszła na emeryturę w kwietniu. Dwa tygodnie przed
swoim odejściem na zawsze i z każdego miejsca.
Pani Małgorzata Gawęda z Gminnej Biblioteki Publicznej
zapamiętała panią Elę z siatkami wypełnionymi po brzegi
książkami. Często wpadała do biblioteki, bo kochała książki,
ale także po to, by zawozić je swoim podopiecznym.
Dzieci zapytane o pasje w życiu mamy bez wahania odpowiadają, że to książki właśnie. Wychowały się w domu pełnym
książek. Mama najbardziej lubiła romanse oraz polską literaturę obyczajową. Zaczytywała się w sadze Karoliny Wilczyńskiej
„Stacja Jagodna”. To prawdopodobnie jej ostania lektura.
Pasję do czytania zaszczepiła swemu najmłodszemu synowi – Marcinowi. Dziewczętom: Anecie i Bernadetcie miłość
do kwiatów. Kochała pracę w ogrodzie. Pielęgnowała kwiaty
jak swoich podopiecznych. A one odpłacały się jej najpiękniejszym kwitnieniem. I lubiła podróżować. Tę pasję dzieliła z
mężem. Często wyjeżdżali nad morze, w góry, zwiedzali Polskę, ale bywali także za granicą. Bardzo mile wspominali pobyt w Chorwacji. Zawsze chętnie korzystała z wyjazdów do teatru, lubiła także występy kabaretowe.
„Tata kochał motocykle i wędkarstwo i zaraził mamę ... nie
wędkarstwem, ale jazdą na motorze. Atrakcyjnie wyglądała,
prowadząc motocykl. Obie pasje przejęli synowie Radek i Daniel oraz wnuczka Natalia” – wspominają córki.
Byłą mądrą żoną i matką. „Mama niby żyła w cieniu taty,
ale tak naprawdę to ona „zarządzała” rodziną. Miała sposoby,

wspomnienie
by przekonać go do swoich
racji i decyzji w taki sposób,
że akceptował je jak własne. Wychowana w tradycyjnej rodzinie, absolutnie
szanowała w niej pozycję
mężczyzny, który tej rodziny jest głową.”
W związku z taką ich
wypowiedzią
pomyślałam sobie, ile można zrobić
dla kobiet, dla ich miejsca
w rodzinie, statusu w lokalnym samorządzie, dla
ich uczestnictwa w kulturze, nie machając przy tym
sztandarami
feministek.
Bardzo dużo. Pani Ela pokazała swoim życiem, jak
pięknie jest spełniać się
w roli kobiety, przebijając Była spoiwem i fundamentem
wszystkie szklane sufity za- rodziny
instalowane przez nieżyczliwych i lekceważących naszą płeć.
Jej mąż odszedł nagle i niespodziewanie w wieku 55 lat. Był
Zasłużonym Górnikiem, pochowano go w górniczym pióropuszu. Udało im się jeszcze wspólnie obchodzić 35. rocznicę
ślubu, ale rubinowych godów już razem nie doczekali.
Spełniała się w pracy społecznej. Dobrym wzorem był dla
niej własny tata, Eugeniusz Pięta, przez pół wieku sołtys Grabownicy. Od podszewki znała więc jego obowiązki. Piastując
stanowisko sołtysa Grabownicy, a następnie radnej Rady Gminy w Łopusznie nie szczędziła wysiłków, by realizować oczekiwania swoich wyborców. Potrafiła o nich nie tylko zawalczyć,
ale także dbała o integrację wsi, organizując spotkania i ogniska, uczestnicząc wspólnie w uroczystościach gminnych.

Najpiękniejsze święta są wtedy, gdy jest się razem

Podczas Łopuszańskiego Czytania

Była radną, ale nigdy nie wykorzystywała swojej pozycji. Cechowała ją skromność. Nie zależało jej, by pchać się do
pierwszego szeregu, ale była zawsze gotowa, by służyć. Brała
udział w akcjach charytatywnych, stała z puszką pod kościołem, by pomóc poszkodowanym w wichurze.
Pani Ela była współzałożycielką Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Łopuszańskiej, a potem jej wiceprzewodniczącą. Sławomir Pięta – przewodniczący stowarzyszenia - opowiada
o jej przeogromnej życzliwości: „Nigdy nie odmówiła, zawsze
miała czas, kiedy innym go brakowało. Jeździła na spotkania
i szkolenia dla sołtysów, autentycznie uczestniczyła w życiu
gminy, brała udział we wszelkich uroczystościach, także w pogrzebach. Wiedziałem, że jest mocnym ogniwem naszej grupy, można było na niej polegać.”
Choć jej dzieci dawno opuściły szkołę, ona wciąż w niej bywała. Wspominała, jak młodzież z jej pokolenia w tzw. czynach społecznych, popularnych w okresie PRL, pracowała
przy budowie szkoły. Jak sadziła drzewa wokół budynku. I jaką
wszyscy odczuwali radość, gdy rozpoczęli naukę w nowych
murach. Wielokrotnie sponsorowała szkolne uroczystości,
pracowała na rzecz szkoły. „Było kilka takich niezawodnych
rodzin – mówi kierownik szkoły pani Anna Skrzypczyk – na
które zawsze można było liczyć. Wśród nich państwo Jarząbkowie. Reagowali na każdą potrzebę. Wspaniale współpracowali z ówczesną dyrektor p. Ireną Marcisz. Zadbali o wystrój
klas i korytarzy. A pani Jarząbek latami pełniła funkcję przewodniczącej Rady Rodziców”.
Tak mówiła o niej Pani Wójt podczas ostatniego pożegnania: „Elżbieta była osobą skromną o bezkresnej dobroci,
o wielkim sercu i zasługach dla ludzi. Szlachetna osoba, kochająca żona, mama i babcia, wspaniała i wierna przyjaciółka,
życzliwa sąsiadka. Nigdy nie szczędziła miłości, nigdy nikomu
nie odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło jej czasu dla drugiej osoby. Była wielką lokalną patriotką, nad podziw zaangażowaną bezinteresownie w sprawy naszej lokalnej społeczności. Była wzorem. Ona właśnie czyniła nasze życie pięknym, bo
miała w sobie najlepsze cechy ludzkie: dobroć i ufność.”
Nie udało się jej dokończyć kadencji radnej w łopuszańskim samorządzie. Jej mandat wygasł, gdy w niej zgasło życie.
Odeszła tak samo jak mąż, zupełnie niespodzianie. Bóg zabiera takich ludzi w taki sposób, bo zawsze są przygotowani do
podróży. Z nikim niepogniewani, nikomu nic winni. Ale za takimi ludźmi bliźni płaczą najbardziej.
Agnieszka Palacz
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Piękno zaklęte w bibule
O pasji Grażyny Bąk
Jakimi zaklęciami trzeba się posłużyć, by wyczarować niepowtarzalne
kompozycje? Zamienić martwą bibułę w żywe piękno? Zapytałam o to
prawdziwą czarodziejkę. Uchyliła mi
rąbka tajemnicy.
Zaczęło się sześć lat temu od
gminnych dożynek. Antonielów, tak
jak i inne sołectwa, stanął przed koniecznością wykonania dożynkowego wieńca. I sołtys – Zbigniew Bąk,
i mieszkańcy mieli ambicje, by był najpiękniejszy. W zadanie zaangażowało się wiele osób, a najbardziej żona
sołtysa, pani Grażyna. Nie tylko prześcigała wszystkich w pomysłowości,

Dożynkowy wieniec z Antonielowa

Nie pluszowy, a bibułkowy miś
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ale także w precyzji wykonania. Elementami zdobniczymi w wieńcu
były polne kwiaty
wykonane z bibuły.
Tak narodziła się
pasja, która wkrótce
stała się nieodłącznym elementem jej
życia. Narodziła się
w momencie, gdy
dzieci już się usamodzielniły, a pozostającą po nich pustkę
Pani Grażyna Bąk podczas pracy
koniecznie należało czymś wypełnić. Zaczęła realizować
Bibuła – to podstawowe tworzywo
się, tworząc różnorodne kompozycje, jej rękodzieła, ale materiałów tych jest
przede wszystkim kwiatowe.
oczywiście o wiele więcej – wstążki,
Zawsze lubiła rysować, a najczęst- koraliki, cukierki w kolorowych paszym tematem jej prac były kwia- pierkach, koraliki, cekiny, sznurki, tekty właśnie. Do dziś się w nich kocha. tura, brystol, zużyte pudełka. Z okaInspirację do swoich niepowtarzal- zji narodzin wnuczki Laury wykonała
nych cudów czerpie z różnych źródeł. wózek, a podstawowym surowcem
Oczywiście z natury, ale także surfu- jej dzieła były... pampersy. Pomysłojąc w Internecie. Nigdy jednak nie od- wo posklejane tworzyły szkielet pratwarza wiernie oglądanych prac, są cy. Na szczęście, w dzisiejszych czadla niej tylko podpowiedzią, impul- sach dostęp do materiałów jest niesem, a w trakcie pracy twórczej rodzą ograniczony. A potem wystarczy:
się jej własne pomysły, które realizu- kreatywność, cierpliwość, zręczność,
je. Ostatnio często ogląda w Interne- dokładność, zmysł przestrzenny, wycie kompozycje żywych kwiatów, które pod swoimi palcami zamienia w bibułkowe cuda.

Piękna kompozycja na imieniny

Pampersowy wózek dla Laury

ludzie i ich pasje
obraźnia, wyczucie koloru, poczucie
estetyki i potrzebne każdemu artyście natchnienie.
Wykonanie jednej pracy to nie
kwestia kilku godzin. By je doprowadzić do finiszu, spędza nad swoim
dziełem z reguły kilka długich wieczorów. Jej pasji kibicuje mąż. Jest
pierwszym i najważniejszym jurorem
rodzącego się rękodzieła. Często także jego współtwórcą. Przycina druciki, wycina wyrysowane przez żonę
elementy.
Zupełnie wyjątkowym przedsięwzięciem jest wykonanie dożynkowego wieńca. Materiału nie da się zamówić przez Internet, należy go tygodniami gromadzić. Zdążyć przed
kombajnem i suszyć najdorodniejsze
kłosy i wiechy. Na szczęście, tu niezawodni są mieszkańcy Antonielowa.
Finał jednak niepodzielnie należy do
pani sołtysowej, która realizuje kiełkujące w jej głowie pomysły. Starannie dobiera źdźbła, układa, łączy, mai
kwiatami z bibuły.
Jej sława dawno przekroczyła granice sołectwa, a nawet gminy. Znają
jej prace kieleccy regionaliści, od kilku lat współpracuje także ze szkołą
w Częstochowie, do której uczęszcza
wnuk Dawid. Wykonuje kompozycje
kwiatowe, elementy do wystroju sal
lekcyjnych oraz dekoracje do szkolnych przedstawień.

Prawdziwe cuda powstają z różnych okazji, najczęściej to bibułkowe
bukiety imieninowe czy urodzinowe.
Często też oryginalne opakowania
win, które są prezentem ślubnym. A
także weselne cukierkowe torty, które zadziwiają różnorodnością użytych
do nich materiałów.
Przyglądając się kwiatom pani
Grażyny, trudno uwierzyć, że nie potrzebują flakonu pełnego wody. Bo
wyglądają jak żywe i aż dziw, że jej
róże nie pachną jak róże.
Hobby pani Bąk wymaga cierpliwości, dokładności i staranności. Widać to najlepiej, gdy przyglądamy się
najmniejszym elementom kompozycji. Są wykonane z niezwykłą dbałością o każdy drobniutki detal. Tak rozpoznać można mistrza. Dumna byłaby z pani Grażyny jej wychowawczyni z drewniaka – śp. Zofia Kumańska,
która uczyła plastyki. A moja mama –
jej pani od polskiego, zawsze mawiała: „Grażynka Gładzik miała tak piękne, czyściutkie zeszyty, że bałam się
dotknąć, by nie pobrudzić”.
Na co dzień pani Grażyna jest żoną,
matką i babcią. Doczekali się z mężem
trojga dzieci. To Beata, Tomek i Bartek.
Dwoje najstarszych założyło rodziny.
Państwo Bąkowie cieszą się wnukami:
Dawidem, Igą i Laurą. Od lat mieszkają w Antonielowie, rodzinnej wsi

naszej bohaterki. Ale nie zawsze tak
było. Pani Grażyna ukończyła Technikum Włókiennicze w Częstochowie.
Tam podjęła pracę w swoim zawodzie, ale po wyjściu za mąż, gdy Beata
miała już sześć lat, oboje z mężem postanowili o powrocie w rodzinne strony. Swojej decyzji nie żałują. Czują, że
tu jest ich miejsce. Pani Grażyna pracuje w obsłudze w Szkole Podstawowej w Łopusznie. Swoją twórczością
inspiruje panie z przedszkola, które wykorzystują jej pomysły w pracy
z dziećmi. Jej kwiaty witają wchodzących do szkoły, zdobią gabinet dyrektora, a także są elementem wystroju
sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Zamiłowanie do piękna tkwiło
w niej od dawna. Wspaniale, że teraz
wybuchło w tak niezwykłej postaci i z tak niesamowitą energią. Niech
wyczarowuje dla nas najpiękniejsze
kwiaty. Jak na czarodziejkę przystało.
Agnieszka Palacz

Cukierkowy tort weselny, by młodzi mieli
słodkie życie

Liliowy bukiet na wyjątkową okazję

A w tych kokardach i cukierkach jest...
wino. Na zdrowie!

Tym tekstem pragniemy rozpocząć cykl artykułów „„Ludzie i ich pasje””. Jeśli nasi Czytelnicy chcą, by napisać o ich ciekawym hobby, prosimy
o kontakt z naszą redakcją.
Redakcja
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Wsparcie kształcenia zdalnego w ramach projektów
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”

8 maja 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz przekazała 21 sztuk laptopów zakupionych dla
szkół podstawowych, których organem prowadzącym
jest Gmina Łopuszno w ramach dofinansowania w kwocie
60.000,00 zł pozyskanego z Centrum Projektów Polska
Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego
pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Po ocechowaniu sprzętu w odpowiednie loga i przygotowaniu protokołów przekazania, dyrektorzy poszczególnych
placówek oświatowych zostali zaproszeni do siedziby Urzędu
Gminy w Łopusznie po odbiór zakupionego sprzętu. Podczas
przekazywania sprzętów zachowano bezpieczną odległość
i wymogi sanitarne w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Dotychczas zakupione w ramach projektu pn. „Zdalna
Szkoła” laptopy rozdysponowane zostały według liczebności
uczniów w danej placówce oświatowej, w tym:
13 sztuk dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie;
5 sztuk dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Gnieździskach;
3 sztuki dla Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.
Szkoły po przygotowaniu komputerów przez informatyków
docelowo udostępniły sprzęt nauczycielom i uczniom, którzy
mogą w ten sposób w pełni realizować zdalne nauczanie.
Warto dodać, że Gmina Łopuszno pozyskała również
dofinansowanie w kwocie 95.000,00 zł z tożsamego Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogól-

nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Gmina Łopuszno przeprowadziła postępowanie
ofertowe na zakup oraz dostawę 20 laptopów i 20 tabletów wraz z oprogramowaniami w ramach projektu pn.
„Zdalna Szkoła +”.
Patrycja Jas, Damian Rozmus

PANI WÓJT PRZEKAZUJE LAPTOPY DYREKCJI ZE SP W ŁOPUSZNIE

ORAZ DLA SZKOŁY W DOBRZESZOWIE
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Informacja z narady dyrektorów szkół

W czerwcu 2020 r. odbyła się narada dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno.
Zasadniczym celem spotkania było przedstawienie przez
dyrektorów poszczególnych szkół organizacji zakończenia
roku szkolnego w warunkach zagrożenia epidemicznego.
Pani Małgorzata Trela, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, uroczyste zakończenie zaplanowała tylko dla klas VII i VIII z należytym zachowaniem bezpieczeństwa.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie uroczyste zakończenie zaplanowała tylko dla klas VIII, pozostali uczniowie będą mieć możliwość odbioru świadectw
indywidualnie.
Pani Alicja Kuropatwa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie również uroczyste zakończenie zaplanowała tylko
dla klasy VIII, pozostali uczniowie będą mieć możliwość odbioru świadectw indywidualnie.
Filie szkół ze względu na niewielką liczbę dzieci zaplanowały sukcesywne odbieranie świadectw w wyznaczonych
godzinach.
Kierownictwo wszystkich szkół podstawowych na terenie
Gminy Łopuszno należycie i z pełną odpowiedzialnością stosuje się do zaleceń w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa
w okresie zagrożenia epidemiologicznego ze względu na COVID-19.
Pani Ewelina Bernat, dyrektor żłobka, zakończenie roku będzie organizowała w sierpniu.
Pani Wójt Irena Marcisz wzorem lat ubiegłych na zakończenie roku szkolnego nagradza finansowo najlepszych uczniów
w szkole, a także tych którzy mogą pochwalić się swoimi wypracowanymi osiągnięciami.
Dyrektorzy szkół kolejno przedstawiali finalistów i laureatów z roku szkolnego 2019/2020 wraz z nauczycielami prowadzącymi.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie:
Laureaci z j. polskiego
Magdalena Biały, kl. VII b, nauczyciel p. Agnieszka Palacz,
Zuzanna Pięta, kl. VII a, nauczyciel p. Beata Iwanek.
Laureatka z fizyki
Aleksandra Dudzińska, kl. VIII b, nauczyciel p. Wioleta Stachura.
Laureatka z chemii
Aleksandra Dudzińska kl. VIII b, nauczyciel p. Anna Serafin.

Historyczne zakończenie roku w Szkole Podstawowej
w  Dobrzeszowie

Laureatka z j. niemieckiego
Aleksandra Dudzińskaj, kl. VIII b, nauczyciel p. Renata Butenko.
Finalistka z matematyki
Gabriela Nowak, kl. VIII b, nauczyciel p. Andrzej Cieślicki.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
Maria Syska, uczennica klasy VIII, finalistka III Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego, finalistka I Wojewódzkiego Konkursu z Biologii
David Karliński, uczeń klasy VII, finalista I Wojewódzkiego
Konkursu z Historii.
W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie w roku szkolnym 2019/2020 nie było laureatów i finalistów.
Pani Wójt poinstruowała dyrektorów, w jaki sposób mają
sporządzać aneksy do projektów organizacyjnych na rok
szkolny 2020/2021, z uwzględnieniem dzieci, które posiadają
orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli chodzi o przetargi na
dowóz dzieci do szkół w nowym roku szkolnym, tak jak w poprzednim roku, będą ogłaszane przez szkoły, natomiast umowy z przewoźnikiem muszą być szczegółowo konsultowane
z radcą prawnym.
Pani Wanda Nowak przewodnicząca ZNP poinformowała
zebranych o możliwości skorzystania z wypoczynku w Zakopanem, który będzie organizowany również dla całych rodzin.
Na zakończenie narady Pani Wójt Irena Marcisz podziękowała zebranym za uczestnictwo w naradzie, życząc miłego
wypoczynku podczas nadchodzących wakacji.
Jolanta Krzesimowska

Kochają swoje mamy

Żłobek Gminny w Łopusznie wziął udział w konkursie z okazji Dnia Mamy zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy pod patronatem Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz.
W nagrodę dzieciaki otrzymały słodki upominek oraz
piękny owocowy krzew, który jest wspaniałą ozdobą
żłobkowego ogrodu.
Ewelina Bernat
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PRIMUS INTER PARES

To łacińska nazwa nagrody stypendialnej ufundowanej
przez Panią Wójt Gminy Łopuszno Irenę Marcisz. Nazwa nagrody znaczy dokładnie „pierwszy wśród równych sobie”.
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020
Pani Wójt przyznała ją po raz kolejny. Kto został uhonorowany tym razem?
W Szkole Podstawowej w Łopusznie – Aleksandra Dudzińska, w Szkole Podstawowej w Gnieździskach - Nikola Kotwica, w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie – Filip
Macikowski.
Poznajmy bliżej nagrodzonych uczniów.
Aleksandra Dudzińska –
była już kilkakrotnie bohaterką naszych łamów, to uczennica klasy VIII b SP w Łopusznie; w klasie szóstej laureatka
I Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Polskiego (opiekun
p. Agnieszka Palacz), w klasie siódmej laureatka III Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki (opiekun p. Bogusława Sypniewska), tegoroczna
laureatka II Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Niemieckiego (opiekun p. Renata Butenko),
I Wojewódzkiego Konkursu z Chemii (opiekun p. Anna Serafin), I Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki (opiekun p. Wioleta
Stachura), ogólnopolskiego konkursu „Olimpus” z języka niemieckiego, Najaktywniejsza Wolontariuszka, Najlepsza Absolwentka, średnia na świadectwa ukończenia szkoły – 6,0.
Ola wybrała już szkołę , w której od września będzie kontynuować naukę – to Liceum im. Królowej Jadwigi, popularny kielecki Nazaret. Nie musi się martwić rekrutacją, gdyż
jako laureatka konkursów przedmiotowych ma pierwszeństwo przyjęcia. Nie musi też oczekiwać na wyniki egzaminów
ósmoklasisty – ma 100% z języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego, choć żadnego z tych egzaminów nie pisała. To także przywilej laureata konkursu.
Ola swoje zawodowe życie pragnie związać z naukami
ścisłymi. Dziś jednak nie potrafi jeszcze sprecyzować z którą. Wolny czas spędza na czytaniu. Lubi przebywać z rodziną,
chętnie opiekuje się młodszymi kuzynami.
Nikola Kotwica to uczennica
klasy V SP w Gnieździskach. Uzyskała średnią ocen 5,58 i wzorowe
zachowanie. Nikola jest niezwykle sympatyczną dziewczynką,
zawsze gotową do aktywnego
udziału w życiu szkoły. Jest pracowita i ambitna, nauka sprawia
jej przyjemność. Zapytana przez
Panią Wójt o plany na przyszłość
wyznała, że pragnie zostać nauczycielem i chętnie wróciłaby do
pracy w szkole w Gnieździskach,
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co cieszy ogromnie jej nauczycieli, bo tym samym Nikola wyraziła pośrednio bardzo pozytywną opinię o pedagogach
i ich pracy. Czuje się tu dobrze, bezpiecznie, odpowiada jej atmosfera i poziom nauczania. Z wyróżnienia nagrodą ogromnie się ucieszyła i przyznała, że będzie to bodziec do dalszej
sumiennej pracy. Nagroda ta służy niewątpliwie motywowaniu uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji. Powiększające się
corocznie grono nagrodzonych będzie zapewne stanowić pozytywny wzorzec dla wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości społeczności szkolnej.

Najbardziej lubi czytać książki fantastyczne oraz oglądać filmy o tej tematyce, czyta również inne książki. W wolnym czasie gra w gry komputerowe oraz
jeździ na rowerze. O kim mowa?
O Filipie Macikowskim.
Filip jest uczniem klasy VII
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Pełnił funkcję przewodniczącego klasy. W roku szkolnym 2019/2020 uzyskał najlepszą średnią ocen w nauce – 5,50,
co uczyniło go stypendystą nagrody „PRIMUS INTER PARES”.
Filip zadziwia swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu
wielu dziedzin nauki. Cechuje go ambicja, pracowitość i spokój w działaniu. Rozwija swoje pasje i zainteresowania, zaś
swoją przyszłość planuje związać z technologiami komputerowymi. Laureat wielu konkursów, zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki. Filip może pochwalić się także 100 % frekwencją.
W gronie wyróżnionych przez Panią Wójt znaleźli się również laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych: Magdalena Biały, Zuzanna Pięta i Gabriela Nowak
z Łopuszna oraz Maria Syska i David Karliński ze szkoły
w Gnieździskach. Pani Irena Marcisz przyznała im nagrody finansowe.
Magdalena Biały, uczennica kl. VII b – laureatka III Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Do
konkursu przygotowywała ją p.
Agnieszka Palacz. Magda jest
wyjątkowo utalentowaną uczennicą. Interesuje się kulturą i sztuką. Kocha poezję. W wolnych
chwilach lubi oglądać filmy i czytać książki. Jest wielbicielką Sienkiewiczowskiego „Quo vadis”.
Zapytana o ulubiony film bez zastanowienia wymienia dwa tytuły: „Co gryzie Gilberta Grape’a” i ostatnią wersję „Wielkiego Gatsbyego”, tak więc jej ulubionym aktorem musi być Leonardo di Caprio, i to zarówno
w bardzo młodym jak i dojrzalszym wydaniu. W przyszłości

kultura i oświata
Magda chce uczyć się w LO im. Królowej Jadwigi, a potem studiować psychologię.
Zuzanna Pięta, uczennica kl.
VII a – laureatka III Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (opiekun p.
Beata Iwanek) oraz I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Życiu
i Twórczości Henryka Sienkiewicza (opiekunki: p. Beata Iwanek,
p. Iwona Rydz).
Zuzia jest niezwykle sumienną
uczennicą. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem, ale przejawia
też uzdolnienia artystyczne. Uczy się gry na instrumentach.
Wybrała gitarę, a potem także keyboard, bo, jak stwierdził pan
od muzyki, ma fortepianowe ręce. Kocha śpiewać. Podpatruje
starszą siostrę, która już zdobyła estradowe szlify. Przy wszystkich sukcesach Zuzię cechuje wielka skromność, nie lubi się
wywyższać. Cieszy się sympatią uczniów i nauczycieli.
Gabriela Nowak, uczennica
kl. VIII b – finalistka IV Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki (opiekun p. Andrzej
Cieślicki). Średnia na świadectwie
ukończenia szkoły – 5,94. Uczennica ogromnie zaangażowana w życie klasy i szkoły. Wyjątkowo odpowiedzialna i kreatywna. Gabrysia
wybiera się do włoszczowskiego liceum im. Władysława Sikorskiego,
a potem chciałaby studiować prawo albo psychologię. Jest ambitną
uczennicą i nie boi się wyzwań. Zawsze wysoko stawia sobie poprzeczkę. W chwilach wolnych
od obowiązków, związanych nie tylko z nauką, namiętnie czyta książki. A tę namiętność odkryła całkiem niedawno. Najchętniej zatapia się w lekturze kryminałów. Lubi spędzać czas
z rodziną i przyjaciółmi.
Maria Syska, uczennica klasy VIII jest finalistką dwóch
konkursów: III Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020, do konkursu przygotowywała ją p. Marianna Gawrońska i I Wojewódzkiego Konkursu

z Biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym
2019/2020, do tego konkursu przygotowywała ją p. Anna Leśniak.
Uczennica chętnie podejmowała
się różnych działalności na rzecz
szkoły, ale przede wszystkim skupiała się na nauce. Jej pracowitość przełożyła się na bardzo dobre noty na świadectwie. Osiągała wysokie wyniki w nauce języka
polskiego, biologii i innych przedmiotów. Jest sumienna, zawsze doskonale przygotowana do
zajęć lekcyjnych, bowiem jak sama stwierdziła, lubi się uczyć,
a nauka sprawia jej przyjemność. Jej pasją jest medycyna i z tą
dziedziną wiąże plany na przyszłość, co zdradziła w odpowiedzi na pytanie Pani Wójt. Marysia otrzymała również w bieżącym roku szkolnym Nagrodę Dyrektora Szkoły Pani Małgorzaty Treli za postawę wyróżniającą się pośród uczniów naszej
szkolnej społeczności.
David Karliński został finalistą I Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów szkół
podstawowych
województwa świętokrzyskiego w roku
szkolnym 2019/2020, do konkursu przygotowywała go p.
Aneta Bienias. Dał się poznać
jako uczeń, który wzorowo
wypełnia obowiązki. Zawsze
służy pomocą kolegom, dba o
bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Chłopiec
prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, jest
miły i uprzejmy. David jest szczególnie zainteresowany właśnie historią. Jego zaciekawienie, co powiedział przy odbiorze nagrody, pobudza jego tata, który również pasjonuje się
przeszłością. Chłopiec zawsze jest zdyscyplinowany, odpowiedzialny za powierzone obowiązki. Stanowi wzór do naśladowania.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w przyszłości oraz spełnienia życiowych
planów.
Agnieszka Palacz, Ewa Dudek,
Paulina Czupryńska-Kuropatwa

Konkursowy zawrót głowy

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, przy współpracy Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, znalazł ciekawe
i bezpieczne formy zagospodarowania czasu wolnego. Zmieniona formuła działalności w postaci tematycznych konkursów online spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców.

Szczególną popularnością cieszył się „Konkurs wiedzy
o gminie Łopuszno”, w którym wzięło udział około 100 osób
– dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Organizator opracował
dziesięć pytań testowych sprawdzających wiadomości na temat naszej małej ojczyzny z dziedziny m.in. historii, kultury,
samorządu czy demografii. Wśród nadesłanych ankiet 23 okazały się bezbłędne! Autorzy poprawnych odpowiedzi nagro-
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dzeni zostali ciekawymi nagrody rzeczowymi, stanowiącymi
materiały promocyjne Gminy Łopuszno.
Lista nagrodzonych osób, które bezbłędnie rozwiązały test:
1. Stanisława Młynarska - pendrive 32 gb pamięci,
2. Dominika Ciszek - monografia Gminy Łopuszno,
3. Oskar Wnuk - monografia Gminy Łopuszno,
4. Kamil Redziak -monografia Gminy Łopuszno,
5. Inga Maciejewska - monografia Gminy Łopuszno,
6. Julia Stępień - monografia Gminy Łopuszno,
7. Kamil Wychowaniec - zestaw piśmienniczy,
8. Karolina Jarząb- zestaw piśmienniczy,
9. Julia Świercz – kubek,
10. Joanna Nyga – kubek,
11. Wiktoria Kowalczyk – kubek,
12. Paulina Łapot – kubek,
13. Aleksandra Nyga – kubek,
14. Jacek Młynarski – kubek,
15. Karolina Bugajska – notes,
16. Beata Świercz – notes,
17. Marta Szcześniak – notes,
18. Magdalena Serafin – notes,
19. Adrian Bugajski – brelok,
20. Jarosław Nyga – brelok,
21 Nikola Mularczyk – brelok,
22. Ewa Ciszek – brelok,
23. Rafał Ciszek – brelok.
Konkurs z okazji Dnia Matki „Za co kocham moją mamę”
polegał na przesłaniu krótkiego filmiku autorstwa dziecka z życzenia dla mamy. Wpłynęło do nas 20 przepięknych
i wzruszających prac konkursowych w różnorodnej formie:
wiersze, piosenki, kolaże zdjęć do muzycznego podkładu. Komisja konkursowa nie była w stanie wyłonić «najpiękniejszej»,
ponieważ wszystkie stanowiły wyjątkowy i jedyny w swym rodzaju przekaz emanujący miłością - szczerą i prawdziwą, bo
dziecięcą i płynącą z głębi serca. Postanowiono więc nagrodzić słodkim upominkiem każdego z uczestników oraz kompozycjami kwiatowymi ich Mamusie. Wśród laureatów znaleźli się: Joasia Machniewska, Zosia i Ania Kozieł, Zuzia Sikora, Michał Barański, Ola Robak, Ilona i Ania Podgórska,
Lena i Kacper Hejduk, Hubert Machnik, Błażej Bebel, Wojtek Machnik, Amelka i Maciek Kowalczyk, Błażej Nowak, Julia Gruszka,
Klara Sypniewska, Lila i Filip Pniewscy, Oliwia Łysek, Franciszek Łukasik,
Eryk i Jan Soboń, Ola Jeleń oraz praca
zbiorowa z udziałem dzieci ze Żłobka
Gminnego w Łopusznie.
Konkurs fotograficznym z okazji
Dnia Dziecka „Bajkowe przebranie”
Aby dołączyć do bajecznego konkursu z okazji Dnia Dziecka, wystarczyło stworzyć stylizację nawiązującą do
ulubionej bajki lub filmu animowanego,
zrobić zdjęcie i przesłać do organizatora. Kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie przerosły nasze najśmielsze

46

Wieści Łopuszna

Nagrody dla uczestników konkursów losowała Pani Wójt

oczekiwania. Księżniczki, wróżki, syrenki, rycerze, smoki oraz
wszystkie fantastyczne postacie otrzymały nagrody niespodzianki.
W bajkowe kreacje wcieliły się: Aleksandra i Iga Woś, Natalia Kałuża, Nadia Trojanowska, Joanna Machniewska,
Aleksandra i Daria Macikowska, Eryk i Jan Soboń, Wojciech Machnik, Maja Świercz, Natan Serafin, Piotr Piec,
Maria Gągorowska, Oliwia Łysek, Maja i David Karliński.
Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć i filmów będących
relacją ze wszystkich konkursów. Znajduje się ona na stronie
internetowej i Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury.
Beata Starzyk
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Konkurs fotograficzny „Ćwiczenia w warunkach domowych”
1 czerwca 2020 zakończył się pierwszy internetowy konkurs fotograficzny, którego organizatorami byli Wójt Gminy
Łopuszno, Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy oraz
Gminny Ośrodek Kultury. Konkurs miał na celu zwiększenie
i popularyzację aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież
w okresie pandemii.
Każdy zapewne wie, że aktywność fizyczna jest jednym
z lepszych sposobów na poprawę naszej odporności, dzięki
czemu zmniejszamy ryzyko wystąpienia wielu chorób, nie tylko tych wirusowych. Dlatego nasz apel, by założyć wygodny
strój, wziąć aparat, poprosić domowników o wykonanie fotki z ćwiczeń i wziąć udział w konkursie, przyniósł oczekiwane
rezultaty. Liczna grupa dzieci i młodzieży wzięła w nim udział
i nadesłała piękne zdjęcia, które zgodnie z regulaminem zatrzymały w kadrze dynamiczną sytuację i „zamroziły ruch”.
Po naradzie komisja ogłosiła, że wszystkie zdjęcia zasługują na nagrodę i tak też się stało. Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród: Pani Wójt Gminy Łopuszno Irenie Marcisz, GOSW, GOK oraz Lewiatan Łopuszno.
B. Starzyk, S. Stelmaszczyk

„Słodziaki” z nagrodą w powiatowym konkursie plastycznym!
Grupa 0 „a” - „Słodziaki”, której wychowawczynią jest pani
Marta Machnik, ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie wzięła udział w konkursie plastycznym „Zabawka
z surowców wtórnych” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w ramach XIV edycji programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie”.
Na konkurs wpłynęło 96 zabawek, z czego 33 z oddziałów
przedszkolnych i klas „0” oraz 63 z klas I-III. Grupa „Słodziaków” przygotowała pracę konkursową - domek dla lalek
z placem zabaw i zajęła II miejsce!
15 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez wicestarostę kieleckiego pana Tomasza Plebana. Nagrody w konkursie to zabawki i pomoce edukacyjne o wartości 1 500 zł.
Marta Machnik

Przedstawiciele Słodziaków podczas wręczenia nagród
w Starostwie Powiatowym
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Sfotografuj polski smak!
Zachęcamy do udziału w konkursie
Serdecznie zachęcamy do udziału w kolejnej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pod nazwą
„Polska smakuje”, który organizowany jest przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa / Oddział Terenowy w Kielcach.
Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych
i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej fotografii, która prezentować będzie dowolny polski produkt rolny lub rolno – spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny,
posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na
stronie: www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/.
Fotografia może prezentować produkt / produkty w różnych
kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia
lub sprzedaży np.: pola uprawne, produkty nieprzetworzone
czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany
do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 sierpnia 2020 roku.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:
www.kowr.gov.pl/konkurs.
Damian Rozmus

„Lasocińskie Wianki” z dofinansowaniem

W ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego Koło
Gospodyń Wiejskich w Lasocinie pozyskało środki w kwocie 5 tysięcy złotych na realizację inicjatywy pn. „Lasocińskie Wianki”. Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie
„Skała” z Lasocina oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lasocinie.
Jak podkreśla Pani Maria Krajewska – Przewodnicząca Koła:
Zaplanowane w projekcie działania pozwolą na przywrócenie
społeczności lokalnej zapomnianego obrzędu, rzadko praktykowanego w regionie świętokrzyskim, stanowiącego poważną alternatywę dla zachodnich, skomercjalizowanych świąt jak
Walentynki. Kupała, Sobótka lub Wianki to prastare słowiańskie
święto związane z letnim przesileniem, najkrótszą nocą w roku.
To święto ognia i wody: poprzez te dwa żywioły dokonywano
symbolicznego oczyszczenia skacząc przez ognisko i dokonując
rytualnej kąpieli. Noc Kupały ma wymiar sakralny, o wiele głębszy niż Walentynki. To także noc, podczas której wyjątkowo nie
obowiązywały surowe moralne zakazy, a młodzi mogli bezkarnie oddalić się od grupy „w poszukiwaniu kwiatu paproci”.
Realizacja projektu w ramach którego znajdą się m.in.
warsztaty plecenia wianków, warsztaty śpiewacze i te-
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atralne, prelekcja regionalisty nt. zwyczajów Nocy Kupały czy edukacyjno – rekreacyjna gra terenowa została
przeniesiona z czerwca na sierpień i wrzesień 2020 r. Finałem projektu „Lasocińskie Wianki” będzie spektakl oraz
impreza plenerowa, która odbędzie się w Lasocinie na
placu Nad Stawkiem.
Damian Rozmus

kultura i oświata

Czy znasz życie i mowę swych przodków?
Zapraszamy do konkursu

Czy wiedzą Państwo, jak nazywa się element łączący w cepach bijok z dzierżokiem? Czy w ogóle wiedzą Państwo, co
to są cepy, na czym polegało międlenie lnu, co to lodra, grządziel i capiga? A gdzie szukać stulidupki? A kiedy obchodzono
święto Matki Boskiej Zagrzewnej?
Jeśli nie macie Państwo przynajmniej lat 50, na większość
tych pytań nie udzielicie odpowiedzi. Za to Wasi dziadkowie
i pradziadkowie...
Odszedł w zapomnienie świat, w którym dzieci bawiły się
fajerkami (a co to fajerka?! - zapytacie), matki zanosiły wełnę do grępli, ojciec zamiast na siłowni rzeźbił sylwetkę przy
sieczkarni, dziadek klepał kosę na babce - zanim z ranną rosą
poszedł kosić łąkę, bo wtedy z ranną rosą kosiło się najlepiej a jego żona zbierała po łąkach świętojańskie ziele.
Spróbujmy wskrzesić ten świat.
Zapraszamy Państwa – młodzież i osoby dorosłe do udziału w konkursie „Czy znasz życie i mowę swych
przodków? Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”.
Pomysłodawcą konkursu oraz autorem wszystkich pytań
jest p. Marian Kwiecień – świętokrzyski regionalista. Aby na
pytania odpowiedzieć, należy porozmawiać ze starszym pokoleniem, bo nawiązanie międzypokoleniowej więzi jest jednym z celów konkursu. Oczywiście, można także skorzystać
z Internetu i ze słowników.
Dla młodszych pokoleń konkurs ma wartość edukacyjną,
a dla osób starszych będzie okazją do podróży w przeszłość,
która bezpowrotnie odeszła.
Regulamin konkursu oraz pytania konkursowe znajdą Czytelnicy na stronach internetowych Urzędu Gminy: http://www.
gok-lopuszno.eu/ , Gminnej Biblioteki Publicznej: https://
www.gbplopuszno.pl/ i Gminnego Ośrodka Kultury: http://
www.gok-lopuszno.eu/
Dowiecie się Państwo, kto objął patronat nad konkursem
i jakie nagrody czekają na zwycięzców oraz kiedy i w jakiej formie odbędzie się jego podsumowanie.

A teraz słów kilka o pomysłodawcy konkursu.
Marian Kwiecień – emeryt z Kielc,
urodzony na wsi k/Radomia, gdzie się
uczył i wychowywał. Żona urodziła się
w Czartoszowach. Mają dwoje dzieci
(córka jest lekarzem, a syn inżynierem)
i troje wnucząt.
Zawodowo związany z kilkoma
gminami powiatu kieleckiego m.in.
Strawczynem, Łopusznem, Chęcinami, Bielinami i Górnem.
W tej ostatniej przepracował ponad 23 lata jako prezes zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w Radlinie.
W 2002 roku założył w Kielcach „Kapelę Świętokrzyską”,
która ze względu na swój charakter i styl podwórkowo - biesiadny znana jest poza regionem. W wydanych 5-ciu nagraniach płytowych można znaleźć kilka utworów, których jest
autorem tekstów piosenek m.in. „Babcyno renta”, „Wyżerka”,
„Mąż i żona”.
W 2017 roku uczestnik gminnego konkursu „Moje Łopuszno i okolice”. Jest laureatem kilku ogólnopolskich konkursów
literackich m.in. „Moje strony rodzinne” (II miejsce – 2000r.)
„Z polskimi rolnikami ku nowoczesnej wsi” (wyróżnienie –
2007r.) „W Europie bez granic” (III miejsce – 1998r.)
Od listopada 2017 do grudnia 2018r. współpracował z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, opisując na łamach
miesięcznika „Wieś Mazowiecka” dawne życie mieszkańców
wsi. Obecnie jest korespondentem kwartalnika „Moja Wieś”.
Opracował „Słownik”, zawierający nazwy, zwroty i wyrażenia gwarowe, aktualnie w recenzji naukowej.
Jest pomysłodawcą gminnych konkursów „Czy znasz życie
i mowę swych przodków? Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”.
Dotychczas przeprowadzonych zostało 16 konkursów, w tym
4 na terenie woj. mazowieckiego. Pan Marian Kwiecień jest
członkiem Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego.
Agnieszka Palacz

Innowacje pedagogiczne
w oddziałach przedszkolnych SP w Łopusznie
W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy „Słodziaki”,
„Smerfy”, „Kasztaniaki” wraz ze swoimi wychowawczyniami: Martą Machnik, Pauliną Hejduk oraz Iloną Sójką
przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką jest Pani Aneta Konefał, Dyrektor Przedszkola
Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Głównym celem projektu
jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze
żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami
specjalnym, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi
w całej Polsce i zagranicą. Na podstawie projektu stworzy-

liśmy innowację pedagogiczną realizowaną w 3 grupach
przedszkolnych.
Całą akcję rozpoczęliśmy w połowie września 2019 roku.
Pomocnikami przedszkolaków były misie: Tymuś, Feluś, Lolek,
które przez kolejne miesiące podróżowały po domach dzieci.
Zgodnie z regulaminem projektu każdy miś zaopatrzony został w dziennik podróży, w którym dzieci rysowały dla misia
obrazek na temat przeczytanej bajki oraz odbijały swoją rączkę. Najważniejsze jednak było wspólne czytanie misiowi wybranych bajek.
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Grupa 0 „a” – „Słodziaki” wraz z wychowawczynią Martą Machnik realizowała ponadto innowację pedagogiczną „Dzieci uczą rodziców”. Celem innowacji było wsparcie
procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych
form przekazywania wiedzy, zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa najmłodszych. Przeprowadzenie każdej z lekcji zostało potwierdzone
pamiątkowym certyfikatem.
W ramach innowacji dzieci miały możliwość zgłębić tematykę patriotyczną, profilaktyczną i ekologiczną. Po zajęciach
dzieci otrzymywały zadanie do wykonania, które miało być
wprowadzeniem do rozmowy z rodzicami o poznanych zagadnieniach. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci zapoznały się z historią Polski, bezpieczeństwem, rozwijały komunikację oraz budowały złożone wypowiedzi.
Marta Machnik

Przedszkolna grupa Słodziaków

Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali
św. Jan Paweł II

O św. Janie Pawle II – Konkurs literacki

Sejm Rzeczypospolitej uchwalił rok 2020 Rokiem Jana
Pawła II w związku z przypadającą 18 maja setną rocznicą
jego urodzin. Dla Polaków pontyfikat Jana Pawła II ma znaczenie szczególne. Nasz Rodak to wielki patriota, który zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Polski i Europy.
Aby upamiętnić postać Ojca Świętego, przekazać jego wartości i wzbudzić, zwłaszcza w młodych ludziach, refleksje nad
nauczaniem św. Jana Pawła II Gminna Biblioteka Publiczna
przeprowadziła konkurs literacki. Patronat nad konkursem objęła Pani Wójt Irena Marcisz.
Napłynęło 27 prac. Wszystkie były wspaniałe. Autorzy wykazali się wyjątkowym kunsztem pisarskim. W ocenie jurorów
poziom konkursowych zmagań był wysoki, a kandydatów do
wyróżnień i nagród wielu. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i zdecydowała
o przyznaniu :
- w kategorii osoby dorosłe:
I miejsce - Jarosław Nyga za wiersz „Pan kiedyś stanął nad
twego życia...”,
II miejsce - Tadeusz Charmuszko za wiersz „Wołanie do
św. Jana Pawła II”,
III miejsce - Barbara Kowalczyk – Bernat za wiersz „Sto lat
temu…”.

- w kategorii dzieci i młodzież
I miejsce - Aleksandra Piec
za wiersz „Janie Pawle II”,
II miejsce – Tomasz Szwajkowski za wiersz „Wspomnienie Jana Pawła II”,
III miejsce – Karol Chruściak za wiersz „Jan Paweł
II”.
Komisja postanowiła wyróżnić: Piotra Palacza za wiersz
***[Ojcze…] ,Lenę Januszek za opowiadanie „Niezwykła wizyta w domu papieża”, Wiktora Sypniewskiego za wiersz „Ojcze
Święty”, Sarę Dyczkowską za wiersz „Papież Polak”, Bartosza
Mędreckiego za wiersz „List do JP II”, Maję Gołda za wiersz „Ty
byłeś nam jak ojciec…”
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wszystkim uczestnikom należą się wyrazy uznania za to, że podjęli trud przygotowania się do konkursu, bowiem niejednokrotnie wiążę się on
z dodatkową ciężką pracą i wyrzeczeniami. Dziękujemy również
opiekunom za wprowadzenie w piękny temat Jana Pawła II.
Małgorzata Gawęda

Mową wiązaną czcimy 100 – lecie urodzin Jana Pawła II
Prezentujemy Państwu prace nagrodzone w konkursie literackim poświęconym Janowi Pawłowi II, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna. Bohaterem wierszy
jest Papież, a autorami nasi poeci. Na co dzień uczniowie lub
pracujący w branżach niemających wiele wspólnego z kulturą i sztuką. Ale czasem stają się twórcami. Wszak poetą się nie
jest, poetą się bywa. A szansę taką ma każdy z nas. Wystarczy
jedynie powiązać słowa. Tylko tyle i aż tyle.
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Oprócz prac konkursowych, których autorami są amatorzy,
zamieszczamy wiersz śp. ks. Józefa Dzwonka. Poeta i kapłan
pochodzący z naszej łopuszańskiej ziemi poświęcił Papieżowi wiele utworów. Wybrałam dla Państwa wiersz zatytułowany „Prorok Nadziei”. My, którzyśmy Papieża mieli na co dzień,
wiemy, że tytuł ten nie jest li tylko poetycką metaforą.
Agnieszka Palacz

kultura i oświata
Prorok Nadziei
(wiersz z tomiku „Ja się śpieszę” dedykowanego Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II)
Nigdy nie widziałem twarzy
Tak zatroskanej i równocześnie pogodnej
Rozradowanej
I oczu tak przenikliwie patrzących
W twarz człowieka
W przyszłość świata
Twoje słowa natchnione
Budzą serca zranione
Złem
Niesprawiedliwością
Upadkiem człowieka
I śmiercią
Dając otuchę i nadzieję
Na przyszłe dni
Na to co się dzieje
Ze światem
Z kościołem
Z drugim człowiekiem
Moim bratem
Wiem
Że ty wiesz
Na pewno
Bo masz moc
Boskiego posłannictwa
Charyzmat mocy słowa
Które przenika do istoty
Ludzkiej
I błagalnie woła
O opamiętanie
O miłość
O pokój
Dla człowieka i świata
O poszanowanie ludzkiej godności
W hierarchii wartości
Najwyższej
Bezwzględnej
Ja wiem na pewno
Że warto żyć
Budować
Tworzyć
Miłować
Mówić różnymi językami
Ludzi i Aniołów
I na różne sposoby
Krzepić serca omdlałych
Chwiejnych
Słabych i upadłych
Maluczkich
Ja to wiem
Na pewno (...)
Słowa Twoje zamieniają się w czyn
W czasie żniwa
W snop pszeniczny
Przetworzony w chleb
Powszedni
Dla mieszkańców
Naszej ziemi
Tej ziemi
ks. Józef Dzwonek

Wiersz o św. Janie Pawle II
PAN KIEDYŚ STANĄŁ NAD TWEGO ŻYCIA BRZEGIEM,
SZUKAŁ LUDZI GOTOWYCH PÓJŚĆ ZA NIM.
ZGODZIŁEŚ SIĘ, BYŁEŚ GOTOWY, POSZEDŁEŚ ZA PANEM,
BY W STOLICY PIOTROWEJ STAĆ SIĘ JEGO NAJWYŻSZYM KAPŁANEM.
BYŁEŚ JEDYNY I WYJĄTKOWY
BY CZYNIĆ DOBRO ZAWSZE GOTOWY
TY NAS JEDNOCZYŁEŚ I POJEDNYWAŁEŚ
TY W NIEJEDNO SERCE MIŁOŚĆ NALAŁEŚ
TY DLA MŁODZIEŻY BYŁEŚ JAK OJCIEC, DLA WSZYSTKICH BYŁEŚ JAK BRAT
ZA TOBĄ, ZA TWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ NIECH DALEJ PODĄŻA
CAŁY ŚWIAT
DO ZIEMI OJCZYSTEJ PRZYJEŻDŻAĆ KOCHAŁEŚ
TU SWOJE SERCE ZAWSZE DLA WSZYSTKICH RODAKÓW ZOSTAWIAŁEŚ
TU BYŁ TWÓJ DOM I TWE WADOWICE
TWOJE KOCHANE GÓRY, POLSKIE OKOLICE
ŚCIEŻKI W TATRACH, POŚRÓD CHMUR ZAKOPANE
PRZEZ WIATR GNAJĄCY NA SZCZYTACH WCIĄŻ ZAPAMIĘTANE
BYŁEŚ PASTERZEM A MY OWCAMI,
TY POZOSTANIESZ NA WIEKI MIĘDZY NAMI
SANTO SUBITO , ZA ŻYCIA ŚWIĘTY,
MIEJ POLSKĘ W OPIECE NASZ OJCZE, DUCHEM TCHNIĘTY.
W NASZYCH DOMACH , GDY DO MODLITWY SKŁADAMY RĘCE
CIEBIE WCIĄŻ PAMIĘTA OJCZYSTEGO NARODU BIJĄCE SERCE.
TERAZ, gdy PRZYSZŁO NAM SIĘ ZMAGAĆ Z CODZIENNOŚCIĄ
W TYM TRUDNYM OKRESIE
TWE SŁOWA DO RODAKÓW, OJCZYZNY I ŚWIATA ZNAD GIEWONTU WIATR Z POWROTEM NIESIE:
"SURSUM CORDA - W GÓRĘ SERCA".
NIECH NAS SMUTEK, ŻAL, ZŁOŚĆ I TRWOGA NIGDY NIE
UŚMIERCA...
Jarosław Nyga, I miejsce w kategorii osób dorosłych
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Wołanie do św. Jana Pawła II
fragment
Święty Janie Pawle,
nadziei taterniku,
w tułaczce serc naszych
wytrwały przewodniku,
na którym dziś stoisz
z tych tatrzańskich wierchów,
komu błogosławisz
od rana do zmierzchu?
Święty Janie Pawle,
nadziei taterniku,
w tułaczce serc naszych
wytrwały przewodniku,
na ścieżkach niebiańskich
czym zaprzątasz zmysły,
gdy jak rój chrabąszczy
brzęczą nasze myśli?
Święty Janie Pawle,
nadziei taterniku,
w tułaczce serc naszych
wytrwały przewodniku,
przy jakich ołtarzach
zanosisz błaganie,
gdy na nas zaraza
spadła niespodzianie?
Święty Janie Pawle,
nadziei taterniku,
w tułaczce serc naszych
wytrwały przewodniku,(...)
spętani wirusem,
miast się opamiętać,
wierzgamy pod kloszem
jak dzikie zwierzęta.(...)
Święty Janie Pawle,
nadziei taterniku,
w tułaczce serc naszych
wytrwały przewodniku,
tak nas w życiu ustaw,
byśmy byli skorzy,
zamiast ciągle usta,
raz serce otworzyć!
Święty Janie Pawle,
wiary nam potrzeba,
w tułaczce serc naszych
rękę podaj z nieba!
Tadeusz Charmuszko, II miejsce w kategorii osoby dorosłe
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(***)
fragment
Sto lat temu przyszedłeś na świat
Niczym normalny chłopiec i syn.
Uśmiech, radość, rodziców duma,
Lecz już wtedy Bóg miał na Ciebie inny plan.
Rola rozpisana od początku do końca
Twe dzieciństwo łatwym nie było
Pasmo bólu i śmierci najbliższych
Siostra, matka, brat, potem ojciec,
Lecz Ty nie byłeś sam.
Bóg stał koło Ciebie, byś wypełnił jego plan(...)
Biały Pielgrzymie, Bezskrzydły Aniele,
Tak bardzo Ciebie dziś nam brak.
Ojcze Święty, choć nie ma Cię tyle lat,
Jesteś obok, jesteś w każdym z nas.
Twoja wiara, miłość błogosławi nam w trudach codziennego
dnia,
BOŚ Ty Papież Polak, Papież Nasz
Ojciec Święty wszystkich nas
Barbara Kowalczyk – Bernat, III miejsce w kategorii osób
dorosłych
Janie Pawle II
fragment
Imionami Karol Józef rozpocząłeś swoją drogę do nieba.
W wieku dziesięciu lat przyjąłeś ciało Jezusa w postaci chleba.
Dźwięk trumny dotykającej ziemi, kolejna łza chłopca.
I choć straciłeś mamę w tak młodym wieku, zawsze wspierałeś swojego ojca.
Przez lata byłeś niezwykle wierny Bogu,
A księdzem zostałeś w 1946 roku.
Nastał dzień, w którym pojechałeś do Cónclavy,
Gdy decyzja została podjęta, Janem Pawłem II zostałeś nazwany.(...)
Całe życie podążałeś za słowami Boga, lecz
2 kwietnia 2005 roku zakończyła się Twoja droga.
Papież Franciszek Cię świętym ogłosił,
Gdy lud, dziękując za Twe cuda, poprosił.
I choć już Cię przy nas nie ma,
Wierzymy, że jeszcze raz usłyszymy głos Twój, gdy pójdziemy
do nieba.
Aleksandra Piec, I miejsce w kategorii dzieci i młodzieży
			
Wspomnienie Jana Pawła II
fragment
100 lat temu przyszedłeś na świat
Mały-Wielki człowiek nasz brat.
Rodzice twoi otoczyli Cię miłością,
Najświętsza Mateczka swoją opatrznością.
W trudnych czasach dorastałeś,
Swą wiarą, miłością do Boga-wytrwałeś.

kultura i oświata
Choć do aktorstwa talent miałeś,
To drogę kapłaństwa wybrałeś.(...)
Choć teraz nie ma cię Ojcze już wśród nas,
W sercach naszych gościsz cały czas.
I chciałoby się krzyczeć: ,, ZOSTAŃ Z NAMI”
To teraz wołamy:,, PATRONIE RODZIN CZUWAJ NAD NAMI
Tomasz Szwajkowski, II miejsce w kategorii dzieci i młodzieży
Jan Paweł II
fragment
Z dalekiego kraju
Ciągle Niepojęty
Szedł Karol Wojtyła
Już za życia Święty

Boso i w pokorze
Wśród ziemskiego znoju
Na tronie Papieskim
Siadł Pielgrzym Pokoju
Jego dobre serce
I modlitwy siła
nie wiadomo kiedy
cały świat złączyła (...)
Teraz jest już w Niebie
Razem z Aniołami
Prosimy w pokorze
Wstawiaj się za nami
Karol Chruściak, III miejsce w kategorii dzieci i młodzieży

W Gminie Łopuszno kręcono zdjęcia do filmu fabularnego
15 lipca 2020 na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Nad
Czarną i Pilicą” naszą gminę odwiedziła ekipa filmowa pracująca nad produkcją serialu o regionie świętokrzyskim. Akcja
jednego z sześciu odcinków toczy się na terenie gmin Łopuszno i Radoszyce. Poznaje je dziadek Wojtek i jego dwaj niesforni wnukowie - Mateusz i Maciek. Bohaterowie filmu przenoszą
się w różne miejsca, dzięki tajemniczemu urządzeniu do …teleportacji.
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Pomysł na produkcję filmu pojawił się w ekipie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, jednostce Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Film realizuje ekipa Branch Media z Krakowa. W tym
roku ROTWŚ chce przekonać, że Świętokrzyskie to miejsce
bezpieczne, a walory przyrodnicze sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi.
W środę ekipa wraz z dziadkiem Wojtkiem, głównym bohaterem odcinka, pojawiła się nad jeziorem Żabieniec oraz
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Stajnia Ostoja p. Ewy
i Piotra Tumiłowiczów w Antonielowie. Zafascynowani uro-

kiem spaceru po pływającej darni na Żabieńcu - o walorach
i bogactwie którego wspaniale opowiadał p. Roman Gad – nie
bardzo chcieli opuszczać to cudowne miejsce, toteż grafik godzinowy zdjęć „odnalazł się przypadkowo” nieco później.
Kolejnym miejscem zdjęciowym, w które uda się ekipa, będzie nowo powstały zalew w Radoszycach. Dzięki swej wspaniałej infrastrukturze już przyciąga tłumy turystów.
Film z Łopuszna i Radoszyc pojawi się na profilu Swietokrzyskie na Facebooku oraz na koncie swietokrzyskie.travel na
Youtube po 10 sierpnia 2020 roku.
Małgorzata Barcicka

Łopuszańskie święto kulinarne
z gościnnym udziałem Pana Roberta Sowy

2 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z inicjatywy Wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik oraz Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” Pana Mariusza Brelskiego odbyło
się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu pod nazwą „Smaki Patriotyzmu” z
udziałem wójtów gmin zaangażowanych w program tj.: Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Wójta Gminy Strawczyn Pana Tadeusza Tkaczyka oraz Wójta Gminy Zagnańsk Pana Wojciecha Ślefarskiego.
Z wielką przyjemnością będę wspierała projekt stworzony z myślą o kobietach i dla kobiet. Jego celem jest
integracja środowisk kobiecych, likwidacja stereotypów
dotyczących płci, ale też dbałość o naszą tradycję kulturową. Cieszę się, że kobiety będą miały okazję wspólnie działać, wspierając się i budując coś pozytywnego.
W nas kobietach jest wielka siła, jestem zatem przekonana, że będzie to cudownie i efektywnie spędzony czas
– podkreśliła podczas spotkania Wicemarszałek Pani
Renata Janik.
Projekt pn. „Smaki Patriotyzmu” jest dofinansowany w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020”. Całkowita
Wszechobecna życzliwość uczestników warsztatów
wartość projektu opiewa na kwotę 120 tysięcy
złotych.
Projekt będzie realizowany do dnia 30 listopada 2020
W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie roku. Głównymi działaniami w ramach zadania będą oryWspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z siedzibą w La- ginalne i innowacyjne warsztaty kulinarne z wykorzystasocinie bierze udział pięćdziesiąt kobiet powyżej 50. roku niem nowoczesnych metod gotowania dawnych potraw.
życia z trzech gmin: 20 osób z Gminy Łopuszno, 15 osób Znajdą się w nim też działania animacyjne i integracyjne,
z Gminy Strawczyn i 15 osób z Gminy Zagnańsk.
wizyty studyjne, których wspólnym mianownikiem mają
Koordynatorem działań w Gminie Łopuszno jest Pan być „smaki patriotyzmu” rozumiane jako różnorodne
Mariusz Brelski, w Gminie Strawczyn Pani Aneta Gaweł aspekty składające się na poczucie tożsamości narodoi Pan Damian Gad, natomiast w Gminie Zagnańsk Pani wej i regionalnej. Smaki te mają być niejako doprawione
Elżbieta Korus, zdaniem której projekt pozwoli przede wszyst- umiłowaniem do ojczystego kraju oraz pielęgnowaniem
kim na integrację kobiet z trzech gmin, albowiem panie będą mo- tradycji w połączeniu z nowoczesnością – akcentuje kogły wzajemnie wymieniać się doświadczeniami, spostrzeżeniami ordynator projektu Pan Mariusz Brelski, który jest jednoi dobrymi praktykami. Da im także możliwość zaprezentowania cześnie autorem projektu wspólnie z działaczem społeczsię przed szerszym gronem odbiorców.
nym Piotrem Wójtowiczem.
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kultura i oświata
Podczas realizacji projektu
panie biorą udział w warsztatach kulinarnych dotyczących regionalnych potraw, a
także w zajęciach zielarskich
z zakresu zbierania i suszenia
ziół, wyrobu nalewek, a nawet produkcji kosmetyków.
Odbędzie się także spotkanie prozdrowotne, poruszające tematykę urody, zdrowia
i aktywności fizycznej. W ramach tego bloku panie skorzystają z porad lekarza i fizjoterapeuty. Oprócz warsztatów zostaną także zorganizowane dwa trzydniowe
wyjazdy integracyjne. Panie odwiedzą Mazury, gdzie
zgłębią temat zielarstwa. Jesienią natomiast wyjadą w
Bieszczady. Projekt zakończy
się spotkaniem podsumowu- Delegacja kulinarna Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
jącym podejmowane w ramach zadania działania, podczas którego wystąpi zaproszona skich, gotowały i częstowały uczestników spotkania swoimi
potrawami regionalnymi. Pan Robert Sowa był pod wrażegwiazda wieczoru.
Znakomitym przykładem działań podejmowanych niem talentu kulinarnego pań i wychwalał zarówno kucharki,
w ramach realizacji projektu pn. „Smaki Patriotyzmu” jak i dania, które przygotowały. Sam również włożył fartuch
były zorganizowane 19 czerwca 2020 roku w hotelu „Mar- i gotował gościnnie dla uczestników warsztatów. Istotną warkiz” na terenie Gminy Łopuszno warsztaty kulinarne dla tością jest przekazywanie wartości i umiejętności przedstawiprzedstawicielek 3 gmin partnerskich: Łopuszna, Straw- cielom młodego pokolenia, dlatego też w łopuszańskie święczyna i Zagnańska z udziałem gościa specjalnego Pana to kulinarne włączyła się młodzież reprezentująca Powiatowy
Roberta Sowy, który jest znanym kucharzem i restaura- Zespół Szkół w Łopusznie na czele z Dyrektor PZS Panią Teretorem. Podczas spotkania o charakterze regionalnym są Pasowską.
Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że realizaudział wzięła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pana Renata Janik, która sukcesywnie wspiera cja projektu dzięki różnorodności zaplanowanych dziawszelkie inicjatywy prospołeczne i prozdrowotne podej- łań przyczyni się do zwiększenia poziomu zaangażowania społeczności kobiecej w tworzenie wspólnego dobra,
mowane na terenie Gminy Łopuszno.
Podczas wielkiego wydarzenia kulinarnego odbywające- promocję rodzimych tradycji kulturowych, a także popugo się w atmosferze radości i życzliwości panie biorące udział laryzację zdrowego trybu życia.
w projekcie, będące przedstawicielkami kół gospodyń wiejDamian Rozmus

Radość ze wspólnego spotkania przyjaciół i zadowolenie z degustacji potraw regionalnych
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sport

Tenis ziemny w GOSW

„Motywacja jest tym, co pozwala zacząć. Nawyk jest tym,
co pozwala ci wytrwać” - Jim Ryun
Tak jak to było zapowiedziane jesienią, powróciły zajęcia
z tenisa ziemnego, na które z niecierpliwością tej wiosny czekaliśmy.
Zajęcia odbywają się na nowo wybudowanych boiskach
wielofunkcyjnych w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w
Łopusznie zgodnie z zaleceniami, jakie obowiązują w okresie
pandemii. Bierze w nich udział liczna grupa dzieci i młodzieży,
które prowadzi instruktor tenisa Kamil Nowak.
Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w następujących
godzinach:
14.00 – 15.00 – I grupa (dzieci),
15.15 - 16.00 – II grupa (młodzież i dorośli).
Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość
organizacji indywidualnych zajęć.
Celem treningów jest przekazanie wiedzy na temat techniki gry w tenisa oraz zgłębianie jej tajników. Można dołączyć

do odpowiedniej grupy w każdej chwili i przekonać się, ile radości płynie z uprawiania tej dyscypliny sportowej.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy.
Sławomir Stelmaszczyk

Jesteśmy Mistrzami Województwa! Trzeci rok z rzędu!

23 czerwca w Bodzentynie odbył się Finał Wojewódzki turnieju piłki nożnej chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka”. Organizatorem zawodów jak co roku było Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS. Wzorem lat poprzednich w tym roku również
zagraliśmy w finale.
Zanim do niego awansowaliśmy, w półfinale pokonaliśmy 5:0
SP Smyków. Dominowaliśmy w tym spotkaniu, a wynik odzwierciedla wydarzenia boiskowe. W finale spotkaliśmy się z gospodarzami. Mecz był bardzo zacięty. Co rusz w polu karnym zawodnicy obu zespołów mieli okazje do zdobycia bramki. Szczęśliwie
dla nas wykazaliśmy się lepszą skutecznością w ataku i obronie.
Pokonaliśmy Orły Bodzentyn 4:2 i zostaliśmy Mistrzami Województwa! Nasza szkoła wywalczyła ten tytuł trzeci rok z rzędu!
Cieszy każdy sukces, ale ten szczególnie, zdobyty w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Niech to będzie dobry znak na
przyszłość, a chłopców motywuje do dalszej pracy.
Naszą szkołę reprezentowali: Miłosz Biały, Kacper Cichoń, Szymon Cygan, Konrad Ciszek, Tomasz Jarząb, Mikołaj Kaller, Bartosz Mędrecki, Jakub Perz, Dawid Robak,

Czeka na nich piłkarska kadra

Oliwier Stefański, Łukasz Stolarczyk, Wiktor Sypniewski,
Nikodem Szymkiewicz, Eryk Zbroszczyk.
Zdobyty tytuł daje nam prawo reprezentowania województwa świętokrzyskiego w Finale Ogólnopolskim, który zaplanowany jest w sierpniu.
Trener Piotr Wilk

Nordic Walking

Nordic Walking to technika aktywności ruchowej stosowana w terenie, opierająca się na naturalnej formie ruchu, jaką jest
chód. Jest formą rekreacji, która polega na marszu ze specjalnymi kijkami.
By rozpowszechnić ten sposób aktywności w naszej
gminie, Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy po
raz kolejny przystąpił to realizacji projektu, do którego zapraszamy seniorów. Będzie to cykl bezpłatnych zajęć Nordic
Walking w ramach ogólnopolskiego projektu „Nordic Walking
PLUS” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. „Nordic Walking PLUS” to kontynuacja projektu „ABC Nordic Walking”. Projekt - skierowany głównie do seniorów - będzie
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realizowany w 2020
roku w 100 grupach
projektowych. Każda
grupa to 20 dziewięćdziesięciominutowych
jednostek treningowych z wykwalifikowanym instruktorem
PSNW. Jedną z grup jest nasza o nazwie „Łopuszanie”. Zajęcia,
według sporządzonego harmonogramu, prowadzić będą instruktorzy Nordic Walking: Renata Miszczuk, Justyna Marszalik
oraz Sławomir Stelmaszczyk.
Zapraszamy do wspólnych spacerów.
Więcej informacji na stronie www.gosw-lopuszno.pl
Sławomir Stelmaszczyk

sport

Rozwój sportowy dzieci i młodzieży naszym priorytetem

Gmina Łopuszno 26 maja 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 są od 1 czerwca 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. Wzorem lat ubiegłych animatorami zajęć sportowych są: Pan
Piotr Wilk oraz Pan Karol Soboń, posiadający wysokie
kwalifikacje i duże doświadczenie we współpracy z dziećmi i młodzieżą.
Gmina Łopuszno zapewnia 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 są zajęcia i organizowane będą inicjatywy sportowe („Liga Amatorów” –
rozgrywki sportowe, „Spacer po zdrowie nordic walking” oraz
rajd pieszy „Święto Pieczonego Ziemniaka”) na obiektach
sportowych Gminy Łopuszno dla różnych grup wiekowych
i społecznych, przy współpracy ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w celu promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Lokalny Animator Sportu” 2020 uzyskać można bezpośrednio u animatorów drogą e – mailową: Pan Piotr Wilk
(pi-wilk@wp.pl) oraz Pan Karol Soboń (kusier@op.pl).
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w trosce
o zdrowy rozwój dzieci i młodzieży postanowiła kontynuować 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 jest 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 są przez wykwalifikowanego i doświadczonego szkoleniowca Pana
Tomasza Mazura sportowe

zajęcia pozalekcyjne 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.
Damian Rozmus
we współpracy z animatorami zajęć sportowych
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Felieton

Żaden inny bardziej mój już nie będzie

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem
Jana Pawła II. Okazją do takiej decyzji była, przypadająca
w maju, 100. rocznica urodzin Papieża. W szkole, która nosi
imię Wielkiego Polaka, inaczej wyobrażaliśmy sobie ten
rok. W kalendarzu imprez zapisano wielkimi literami Dzień
Patrona. Miał być wyjątkowo uroczysty. Na pewno jakieś
przedstawienie, msza w kościele, konkursy, pielgrzymki.
Tymczasem przyćmiły go inne zdarzenia. Pandemia koronowirusa. Zamknięcie granic. Zastój gospodarki. Sanitarny
reżim. Cały świat w czterech ścianach własnych domostw.
A potem polityczny wyborczy kocioł.
Gdzie w tej gonitwie zdarzeń, chaosie, natłoku informacji miejsce dla mojego Papieża?
Pamiętam ten dzień. Mała dziewczynka na ziemniaczysku z dziesięcioletnią powagą przysłuchująca się rozmowom starszych. Wczoraj w „Dzienniku Telewizyjnym” pokazali, jak po słowach Habemus papam wyszedł na balkon,
by pozdrowić chrześcijański świat. Polak, Karol Wojtyła,
który 16 października stał się Janem Pawłem II. Ze wszystkich papieży najbardziej mój. Żaden inny bardziej mój już
nie będzie.
To były siermiężne czasy PRL. Młode pokolenia tego nie
pamiętają. Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez nieograniczonego dostępu do Internetu, jedynie z czarno – białą
telewizją, w której „Dziennik Telewizyjny” miał aspiracje, by
zawładnąć „rządem dusz”. Kiedy pokazywano w nim migawkę z Watykanu, całe rodziny z nabożną czcią chłonęły
strzępy wiadomości, które, często zmanipulowane, dostarczał swoim obywatelom komunistyczny reżim.
Tylko Kościół był wtedy inny...
15 lat temu Papież umierał. Na oczach całego świata.
W otoczeniu czuwających przy nim współpracowników.
Z gromnicą. Różnie wtedy o takim odejściu mówiono. Były
głosy dziennikarzy, że to zanadto upublicznione, teatralne. Tymczasem inni dostrzegali w takim umieraniu głęboki sens. Śmierć we współczesnym świecie stała się czymś
wstydliwym, a także wywołującym lęk, tematem tabu. Ludzie coraz rzadziej umierają w domu. Coraz rzadziej trzymając bliskich za rękę. Sami w przeprawie na drugi brzeg.
Umarłego oddajemy obcym ludziom, nie myjemy ciała
i nie ubieramy. Przy umarłym już się nie czuwa. A przecież
śmierć jest częścią życia.
Człowiek potrzebuje bliskości drugiego w każdym momencie, przede wszystkim, gdy przeżywa coś wyjątkowo
boleśnie.
Papież mówił: „Nie lękajcie się”.
Kiedy nie towarzyszy nam strach? Gdy ufamy. Zawołanie, by się nie lękać, to prośba tak naprawdę o ufność
w Bożą opiekę. Zaufanie daje nam siłę, by pokonać największe trudności, by nie poddać się przeciwnościom losu, także by nie bać się śmierci.
Kiedy Papież umarł, zakończył wyjątkowy pontyfikat,
który obalił mury i dał światu, a przede wszystkim Polakom,
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nadzieję. Rodacy w „dalekim kraju” przeżywali
niezwykłą żałobę, która cały świat wprawiła w
zdumienie. 1,5 miliona
pojechało do Watykanu
na pogrzeb. W Polsce
gromadziliśmy się na
białych marszach, wpatrywali w okno na Franciszkańskiej w Krakowie.
Wieczorami w godzinę Jego śmierci zapalali w oknach świece. Papież stał się bohaterem
wszystkich telewizyjnych kanałów. W swoim
zjednoczeniu, w tej niezwykłej bliskości czuliśmy się wyjątkowo mocni. Stanowiliśmy jedną wielką polską rodzinę.
Tę jedność Polaków komentowali socjolodzy i publicyści: „Nic z niej nie zostanie, Polacy znów zaczną skakać sobie do gardeł. To tylko krótkotrwała żałobna ekstaza”. Czy
mieli rację?
Zadaję to pytanie 10 godzin przed ciszą wyborczą...
Kiedy na początku mojej belferskiej pracy pytałam
uczniów, kogo podziwiają, kto jest dla nich wzorem, 90%,
a czasem więcej, odpowiadało bez zastanowienia: „Jan Paweł II”. Gdy dzisiaj to samo pytanie zadaję ich dzieciom, jest
wahanie, a potem pojawia się kilka nieśmiałych odpowiedzi. Wśród propozycji padają nazwiska sportowców, raperów, jutuberów, o których, nie świat, ale Polska zapomina
po kilku sezonach. Większość jednak nie potrafi wskazać
żadnego autorytetu. Autorytetu w wymiarze moralnym.
Dzisiejszym młodym ludziom nie jest łatwo. Mówię to
z perspektywy matki i nauczycielki. Szukają prawdziwych
przewodników, błądząc po omacku. Na własne oczy widzą, jak burzone są pomniki. Jak łatwo kogoś ośmieszyć,
upodlić. Wystarczy komórka i dostęp do Internetu. Otoczeni rzeczami łakną autentycznego zainteresowania, bliskości
i rozmowy. Pragną zbudować swój system wartości. Potrzeba im wzorów, ideałów, autorytetów, które niełatwo podważyć i obśmiać.
Kiedy w czasach studenckich zdarzało mi się bywać za
granicą, pytano mnie, skąd jestem. Odpowiadałam cichutko: „Aus Polen, from Poland”. Najczęstsza reakcja to entuzjazm rozmówcy, że jestem rodaczką Papieża. Jan Paweł II
był bowiem w Europie i świecie naszym najlepszym ambasadorem. Rozpierała mnie wtedy duma i nie mówiłam już
cichutko.
Byłam szczęściarą. Moje dzieciństwo, młodość i życie
dojrzałe miało odniesienie do Kościoła, którego Ojcem był
Jan Paweł II.
Agnieszka Palacz

Uroczystości patriotyczne w Naramowie i Skałce Polskiej
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Historyczne zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 w reżimie sanitarnym

LAUREATKI I FINALISTKA KONKURSÓW PRRZEDMIOTOWYCH ODBIERAJĄ NAGRODY OD PANI WÓJT

PANIE LIDIA SOBCZYK I BOŻENA CHRUŚCIAK
UHONOROWANE TYTUŁEM PRZYJACIELA SZKOŁY

OLA DUDZIŃSKA – NAJLEPSZA ABSOLWENTKA W SZKOLE,
W GMINIE, W POWIECIE I W WOJEWÓDZTWIE

DAVID KARLIŃSKI Z GNIEŹDZISK – FINALISTA KONKURSU
Z HISTORII Z NAGRODĄ PANI WÓJT

MARIA SYSKA – PODWÓJNA FINALISTKA – Z JĘZYKA
POLSKIEGO I BIOLOGII
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TAKA MAŁA I JUŻ PRIMUS INTER PARES – NIKOLA KOTWICA

FILIP MACIKOWSKI – PIERWSZY WŚRÓD RÓWNYCH
W DOBRZESZOWIE

