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Budowa wartej blisko 15 milionów zł oczyszczalni ścieków

23 pary małżeńskie z terenu naszej gminy świętowały złote Gody



Pięknie ubrane dzieci uświetniły Przemarsz dożynkowy

Poświęcenie wieńcy dożynkowych

wójt irena marcisz oraz starosta michał Godowski Próbowali 
swoich sił Przy młóceniu cePem. zainteresowanie Publiczności 
było oGromne.

14 letni Piotr Palacz z łoPuszna został zwycięzcą w konkursie na 
największą dynię. jeGo okaz ważył Ponad 200 kG

starostowie dożynek z wójt Gminy łoPuszno ireną marcisz

zesPół z Gnieździsk Podczas ośPiewywania wieńcy dożynkowych

17 sołectw wystawiło swoje stoiska na teGorocznych 
dożynkach. na tym zdjęciu stoisko olszówki

wręczenie naGród w konkursach kulinarnych.

dożynki Gminne
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Drodzy Mieszkańcy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Wieści Łopuszna, 

w  którym opisujemy wydarzenia ważne dla całej naszej spo-
łeczności. Było ich w ostatnich miesiącach bardzo wiele, zarów-
no tych inwestycyjnych, jak i kulturalnych. Zdecydowanie naj-
ważniejszym zadaniem inwestycyjnym, o którym informujemy, 
jest rozpoczynająca się budowa oczyszczalni ścieków w eu-
stachowie. To największa, najdroższa i najbardziej skompliko-
wana inwestycja spośród wszystkich realizowanych w ostatnich 
latach, ale i najbardziej potrzebna i dająca nam największą sa-
tysfakcję z rozpoczętego etapu realizacji. W dniu 20 września 
podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a już 5 października 
uczestniczyliśmy w rozpoczęciu prac budowlanych, wbija-
jąc symbolicznie pierwsze łopaty. Koszt wykonania oczyszczal-
ni to blisko 15 milinów zł. Zgodnie z zapisami umowy, termin 
realizacji to październik 2019 roku. Na realizację tej inwestycji 
gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8,5 miliona zł. 
Równolegle do trwającej budowy oczyszczalni przygotowu-
jemy się do budowy sieci kanalizacyjnej, która rozpocznie się 
niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Proces ten 
jest dalece zaawansowany, mamy więc nadzieję, że prace z nim 
związane rozpoczną się w I połowie 2019 roku. Dodajmy, że 
gmina ma na ten cel zagwarantowane dofinansowanie.

Kolejną ważną inwestycją jest przebudowa placu targo-
wego, która w chwili obecnej jest już w finalnej fazie. Kupcy 
i kupujący będą mogli korzystać z nowego placu już w poło-
wie października. W ramach zadania wykonano utwardzenie z 
kostki brukowej, odwodnienie, oświetlenie, drogi dojazdowe 
oraz zadaszenie. Warunki handlu zmienią się diametralnie. Za-
znaczmy, że wykonane prace to pierwszy etap przebudowy. 
Ze środków otrzymanych w ramach programu rewitalizacji 
Łopuszna zrealizujemy kolejny etap polegający na stworzeniu 
dodatkowej powierzchni do handlu oraz parkingów dla oko-
ło 100 samochodów. Chcemy, aby docelowo targi odbywały 
się dwa razy w tygodniu. Koszt dotychczas wykonanych prac 
to ponad 1,5 miliona zł.

Dokonaliśmy kolejnych odbiorów dróg, tak licznie mo-
dernizowanych w ostatnim czasie. Tym razem przecięliśmy 
wstęgi na drogach w miejscowościach Łopuszno ul. Imielnia, 
Antonielów, Dobrzeszów i Snochowice. Dziękujemy miesz-
kańcom, którzy uczestniczyli w odbiorach. Miło nam było wi-
dzieć Państwa zadowolenie, usłyszeć Państwa opinię o zreali-
zowanych inwestycjach oraz o kolejnych zgłaszanych potrze-
bach. Zależy nam bardzo, aby przy podejmowaniu kolejnych 
działań realizować te, które pochodzą od mieszkańców, są 
przez nich zgłaszane i oczekiwane. To dla nas najlepszy dro-
gowskaz a dla Państwa gwarancja satysfakcji.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projek-
tów edukacyjnych w szkołach. Za otrzymane środki reali-
zowane będą liczne zajęcia pozalekcyjne, zakupiony zostanie 
nowoczesny sprzęt, powstaną nowe pracownie, a kadra nu-
czycielska podniesie swoje kwalifikacje. Uczniowie z naszych 
szkół dostaną możliwość korzystania z nowoczesnych sprzę-
tów, komputerów, drukarek 3D, pracowni pozwalających pro-
wadzić zajęcia lekcyjne w sposób oparty o metodę ekspery-
mentu. Otrzymają wsparcie pedagogów, logopedów i innych 
specjalistów. Są to już kolejne projekty edukacyjne prowadzo-

ne w naszych szko-
łach, a ich wartość 
łącznie przekracza 
kwotę 5 milionów zł. 

wartym zazna-
czenia jest fakt, że 
gmina cały czas 
nie ustaje w sięga-
niu po pieniądze z 
funduszy europej-
skich i programów 
rządowych. kwota 
jaką udało się po-
zyskać dla gminy w 
ciągu obecnej ka-
dencji jest impo-
nująca i opiewa na 
około 33 miliony zł.

Zorganizowali -
śmy wspaniałe, pełne atrakcji impresje Łopuszańskie. Tym 
razem zostały wzbogacone o wspaniałą imprezę sportową 
pod nazwą impresje biegowe zorganizowaną przez stowa-
rzyszenie Łopuszno Active Team. W biegu na 5 km uczest-
niczyło ponad 200 zawodników. Organizatorzy zadbali 
o profesjonalną oprawę, wyznaczenie i zabezpieczenie tra-
sy, profesjonalny pomiar czasu oraz pamiątkowe medale dla 
wszystkich uczestników biegu. Jednostki OSP z terenu gmi-
ny konkurowały w zawodach strażackich. Tytuł zwycięzców 
po raz kolejny powędrował do OSP Sarbice. Gratulujemy. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się liczne stoiska handlowe, 
promocyjne różnych organizacji i firm oraz duży profesjonal-
ny lunapark z licznymi atrakcjami. Podczas impresji nie za-
brakło występów muzycznych. Zagrali zespoły Exelent, Tacy 
Sami oraz gwiazda wieczoru zespół Piękni i Młodzi.  Liczba 
uczestników, zwłaszcza niedzielnego wieczora była imponu-
jąca.

Wspaniałych atrakcji nie zabrakło również podczas wrze-
śniowych dożynek Gminnych. Zorganizowaliśmy konkurs 
na największą dynię. To nowość w programie imprezy, ale cie-
sząca się dużym zainteresowaniem i z całą pewnością będzie 
kontynuowana w latach kolejnych. Podobnym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz tradycyjnej młócki cepem.  Swoich sił 
spróbowali również uczestnicy imprezy oraz przybyli goście 
w tym starosta Michał Godowski oraz marszałek Piotr Żołą-
dek. Tradycyjnie już przedstawiciele wielu miejscowości sta-
nęli w szranki w konkursie sołectw, w konkursie na najpięk-
niejszy wieniec oraz konkursach kulinarnych. Stoiska kulinar-
ne wystawiło w tym roku 17 sołectw. Odbyły się również uro-
czystości patriotyczne. Msze w miejscach pamięci odprawio-
no w miejscowościach Ewelinów, Fanisławice, Łopuszno oraz 
Sarbice.

Wszystkie wspomniane wydarzenia redakcja opisuje sze-
rzej na kolejnych stronach.

Zapraszam do lektury!
irena marcisz 

wójt Gminy Łopuszno
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Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
26 czerwca 2018 roku odbyła się XXXV/2018 sesja Rady 

Gminy w Łopusznie. W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz 
osoby zaproszone. Otwarcia obrad sesji dokonała Przewod-
nicząca Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisława Zimna, któ-
ra powitała zebranych, a następnie na podstawie listy obec-
ności radnych stwierdziła quorum wymagane przy podejmo-
waniu prawomocnych uchwał. Na sekretarza obrad sesji radni 
wybrali radnego Mariusza Wosia.  W kolejnych punktach radni 
jednogłośnie przyjęli plan sesji oraz protokół z poprzedniego 
posiedzenia sesji. 

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informa-
cję z działalności między sesjami. Poinformowała, iż przygo-
towywane są dwie wielkie inwestycje: przetarg na odnawial-
ne źródła energii i budowę oczyszczalni. W międzyczasie od-
było się szereg uroczystości integrujących mieszkańców gmi-
ny. W sposób szczególny Pani Wójt podkreśliła pracę „Funda-
cji z Uśmiechem” z Józefiny, ponieważ fundacja jest organiza-
torem wielu spotkań, oprócz zadań związanych z prowadze-
niem Centrum Wspierania Rodziny prowadzi także Klub Se-
niorów i świetlicę. 23 maja przygotowano spektakl na Ośrod-
ku Sportowo- Wypoczynkowym, na który zaproszeni byli 
również wójtowie gmin ościennych.

Pani Wójt odbyła spotkanie z przedstawicielami firmy Ta-
max, gdyż mieszkańcy pytają o odbiór folii po sianokiszonce. 
Wyjaśniła, że na odbiór potrzebna jest umowa cywilna spo-
rządzona indywidualnie. Prosiła, aby radni taką informacje 
przekazali mieszkańcom. Następnie stwierdziła, że dla Gminy 
Łopuszno istnienie Pałacu i Zespołu Szkół Powiatowych w Ło-
pusznie jest chlubą. Szkołę  prowadzi  powiat, ale gmina też ją 
wspiera. Razem z radnymi Pani Wójt była na pikniku promują-
cym szkołę. 

Pani Irena Marcisz dziękowała za zaangażowanie w organi-
zację „Dnia Matki”, który był ogromnym i trudnym do przygo-
towania wydarzeniem, gdyż obecnych było ponad 400 osób. 
Organizacją od kilku lat zajmuje się GOK. Stanął na wysokości 
zadania. Uhonorowane zostały matki, które urodziły 4 dzieci. 
Szczególne podziękowania Pani Irena Marcisz złożyła p. Bar-
barze Pawelczyk kierownik GOK, Sekretarz Małgorzacie Bar-
cickiej, dyrektorowi Krzysztofowi Kumańskiemu, dyrektorom 
szkół i wszystkim sponsorom. Pani Wójt uczestniczyła również 
w obchodach „Dnia Matki” w poszczególnych szkołach.

Na Świętym Krzyżu Łopuszno promowały aktywne kobiety 
z Gnieździsk. Pani Wójt dziękowała radnemu Krzysztofowi Bła-
chuckiemu za koordynowanie wyjazdu. Łopuszański Klub Se-
niora zaznaczył swoją obecność, przygotowując wyroby wła-
sne. Im także należą się podziękowania.

Dokonano odbioru technicznego 11 oczyszczalni ście-
ków. Prawie 100 oczyszczalni w 16 miejscowościach jest reali-
zowanych. Mieszkańcy wpłacają  3 tys. złotych, reszta to dota-
cja unijna i fundusze gminy. Podczas odbiorów rozmawiano 
z mieszkańcami. Są zadowoleni. Wzrasta stopień skanalizowa-
nia gminy. Dbamy o czystość środowiska w Gminie Łopuszno.

Pani Wójt odbyła spotkanie z inicjatywy radnego z Gnieź-
dzisk. Zabiegano, aby uczniowie przeszli do szkoły w Gnieź-
dziskach.  Starania zostały zwieńczone sukcesem. Dzieci, które 
chodziły do ościennych gmin przeszły do szkoły w Gnieździ-
skach. To ważne, gdyż za każdym dzieckiem „idzie” subwen-
cja. W budżecie wyasygnowano kwotę na wyremontowanie 
pomieszczeń pod nowe sale lekcyjne. w Sarbicach przy-
stosowano sale dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
Gmina dokłada do oświaty niecałe 3 miliony złotych.  

Ogłoszono przetarg na oczyszczalnie ścieków. Zostały już 
otwarte oferty, niestety oferty opiewają na kwoty wyższe niż 
kwota zaplanowana na inwestycję. Ogłoszono kolejny prze-
targ. Podobna sytuacja jest z OZE. Również ogłoszono kolejny 
przetarg, bo zabrakło około 2 miliony złotych. Są pieniądze w 
budżecie, ale  ale nie ma wykonawców. 

Pani Wójt poinformowała, iż mamy kolejną drogę, wyko-
naną tym razem w Snochowicach. Jest to przykład dobrej 
współpracy z nadleśnictwem w kielcach, które sfinanso-
wało 48 % kosztów inwestycji.

Pani Irena Marcisz nadmieniła, że przez Łopuszno przeje-
chał „międzynarodowy wyścig kolarski im. majora Hu-
bala”. Złożyła podziękowanie dla p. Krzysztofa Kumańskie-
go za zorganizowanie grupy uczniów, z którymi witano kola-
rzy. Podczas wyścigu zaprezentowała się „Szkółka kolarska” 
działająca w Łopusznie. Tego samego dnia odbyła się uro-
czysta „Parada niepodległości” i gminne obchody „dnia 
dziecka”. Pani Wójt dziękowała wszystkim za zaangażowanie 
w obie uroczystości.  

Pani Wójt nadmieniła dalej, że w dniach 23-24 czerwca 2018 
roku w Wąchocku odbył się 24. zjazd Stowarzyszenia Sołty-
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sów Ziemi Kieleckiej. Bardzo ważnym momentem zjazdu było 
ogłoszenie wyników konkursu Sołtys roku w wojewódz-
twie świętokrzyskim, iii miejsce w konkursie „Sołtys roku 
2017” zajął przedstawiciel naszej gminy, sołtys sołectwa 
Czartoszowy Pan Paweł Palacz. Wójt Gminy Łopuszno Pani 
Irena Marcisz w dowód uznania dla zaangażowania sołtysa 
wręczyła mu voucher na kwotę 5000 tys. zł do wykorzystania 
na inwestycje realizowane w sołectwie.

W okresie między sesjami dokonano kolejnych technicz-
nych i uroczystych odbiorów dróg, w których uczestniczy-
ła Pani Wójt, radni, sołtysi i mieszkańcy.  Pani Wójt uczestni-
czyła w wydarzeniu historycznym polegającym na wkopaniu 
kapsuły czasu i kamienia pod budowę szkoły w Łopusznie. 
Dziękowała Marszałkowi Piotrowi Żołądkowi, Staroście Micha-
łowi Godowskiemu za pamięć o szkole. Otwarcie nowej szkoły 
planowane jest na wrzesień 2019 roku. 

17 czerwca odbyły się „dni otwarte w Żłobku Gminnym w 
Łopusznie”, w których udział wzięło mnóstwo rodziców z dzieć-
mi. Pani Wójt dziękowała dyrektor żłobka Ewelinie Bernat za in-
tegrowanie środowiska i wzorowe prowadzenie jednostki. 

Na terenie naszej gminy po raz kolejny odbyły się woje-
wódzkie zawody Sportowe zespołów Ludowych. w prze-
ciąganiu liny pierwsze miejsce zajął Lasocin. Odbyła się 
również cykliczna impreza środowiskowa w Gnieździskach 
„rodzice dzieciom, dzieci rodzicom” organizowana przez 
lokalną społeczność. 

Pani Wójt poinformowała, że na wniosek mieszkańców zo-
stał przywrócony przystanek busów na Rynku w Łopusznie 
,w związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu. Pani Ire-
na Marcisz poinformowała, iż na zakończenie roku szkolnego 
przekazała, z własnej pensji, łącznie 4800 zł na nagrody dla 
uczniów.

Przedstawiciel komisariatu w Strawczynie aspirant sztabo-
wy Jacek Zajęcki złożył informację o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Gminy Łopuszno. Komisariat obejmuje 
działaniem 4 gminy. Liczy 29 policjantów. Dzięki uzupełnieniu 
wakatów stan bezpieczeństwa znacznie się poprawia. Obecnie 
priorytetem jest zwiększenie efektywności i podniesienie sku-
teczności działania policji. Zwiększyła się wykrywalność prze-
stępstw do 66,7 %. Przekazał informację na temat najczęściej 
popełnianych przestępstw. Przypomniał, iż na terenie naszej 
gminy pracują dzielnicowi Michał Gołuchowski i Kamil Mróz. 
Da się zauważyć, że liczba kolizji jest odzwierciedleniem sta-
nu dróg. Stan dróg w gminie się poprawia, co powoduje, że 
kierowcy jeżdżą coraz szybciej. Od kilkunastu miesięcy istnie-
je krajowa mapa zagrożeń, można odznaczać anonimowo za-
uważone sytuacje niebezpieczne, którymi policja będzie się 
musiała zająć.

Skarbnik Gminy pani Teresa Poświat przedstawiła sprawoz-
danie z realizacji budżetu gminy oraz zadań gospodar-
czych za 2017 rok. Odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania organu wyko-
nawczego z wykonania budżetu.

wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji budżetu 2017 roku ze szczegól-
nym naciskiem na zrealizowane inwestycje.

W kolejnych punktach radni przyjęli następujące uchwały:

- NR XXXV/289/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Łopuszno za 2017 rok. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 13 radnych . W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

- NR XXXV/290/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy Łopuszno z tytułu wykonania budżetu za 2017 
rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyni-
ku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Rad-
ni, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście 
złożyli gratulacje Pani Wójt z tytułu otrzymania absoluto-
rium.

- Nr XXXV/291/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2017 rok SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 rad-
nych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jed-
nogłośnie.

- NR XXXV/292/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr XXXV/293/2018 w sprawie dokonania zmian w budże-
cie gminy w 2018 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

- Nr XXXV/294/2018 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr  XXXI/261/2017 Rady Gminy Łopusznie z dnia 28 grud-
nia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

- Nr XXXV/295/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa 
na terenie miasta Kielce. Za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

- Nr XXXV/296/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2015 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie 
inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku gło-
sowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr XXXV/297/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Gminy w Łopusznie. Za przyjęciem uchwa-
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 ły głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała zo-
stała podjęta jednogłośnie.

- Nr XXXV/298/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wój-
ta Gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 
13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

- Nr XXXV/299/2018 zmieniająca uchwalę Nr XXIX/193/2014 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusz-
nie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyni-
ku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr XXXV/300/2018 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

-  Nr XXXV/301/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o od-
znaczenie odznaką honorową ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr XXXV/302/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łopuszno. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku gło-
sowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr XXXV/303/2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr XXXV/304/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarzą-
dzającym jest Gmina Łopuszno. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

14 września 2018 roku odbyła się XXXVI/2018 sesja Rady 
Gminy w Łopusznie. W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz 
osoby zaproszone. Otwarcia obrad sesji dokonała Przewod-
nicząca Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisława Zimna, któ-
ra powitała zebranych a następnie na podstawie listy obec-
ności radnych stwierdziła quorum wymagane przy podejmo-
waniu prawomocnych uchwał. Na sekretarza obrad sesji radni 
wybrali radnego Jerzego Adamca W kolejnych punktach radni 
jednogłośnie przyjęli plan sesji oraz protokół z poprzedniego 
posiedzenia sesji. 

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację 
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż podpisywa-
ła aneksy poprzetargowe w ŚBRR. Podpisała umowę na pra-
cownię przyrodniczą do szkoły w Gnieździskach za kwo-
tę 30  tys. zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska. Celem jest edukacja dzieci i młodzieży poprzez stosowa-
nie pomocy dydaktycznych obrazujących procesy fotowol-
taiczne, oczyszczanie ścieków i dbanie o środowisko. Gmina 
pozyskała prawie 30 tys. zł  dotacji na melioracje od wydziału 
infrastruktury i rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Z projektu „odnowa wsi świętokrzyskiej” pozyska-
no 25 tys. zł na punkt widowiskowy w Lasocinie. Pozyska-
no także 30 tys. zł na drogi dojazdowe do pól od Urzędu 
marszałkowskiego. 

Pani Wójt przypomniała, iż gmina przyjmowała suszowe 
wnioski mieszkańców. 27 sołtysów zostało osobiście powia-
domionych przez p. Wójt o przyjmowaniu wniosków. Praco-
wały dwie komisje szacujące szkody, w skład których wchodzi-
li przedstawiciele do Izby Rolniczej: Wiesław Mazur i Andrzej 
Hajduk, przedstawiciele ŚODR Modliszewice oraz pracownicy 
gminy. Pani Irena Marcisz poinformowała, że sołectwa Czał-
czyn, Gnieździska i ruda zajączkowska otrzymały po 
5 tys. zł z „Programu dla sołectw” organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w kielcach.

Pani Wójt wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Kielcach Pawłem Gratką i kierownikiem obwodu 
drogowego p. Spaczyńskim dokonali wizji na drodze w Sarbi-
cach, gdzie stwierdzono, że remontu wymagają odcinki dro-
gi około 2 km 1600 m i 400 m. Odwodnienie należy wykonać 
przy starej mleczarni. W Łopusznie na ul. Koneckiej stwierdzo-
no potrzebę wykonania rowu i odprowadzenie wody, na ulicy 
Strażackiej po ulewnych deszczach konieczne jest odmulenie 
rowu i uzupełnienie poboczy. 

Podpisana została umowa z powiatem na budowę mo-
stu przez rzekę Czarną w Skałce Polskiej. Gmina dokłada 
350 tys. zł.  Udało się otrzymać dofinansowanie od minister-
stwa Sportu i Turystyki na budowę siłowni plenerowej, 
placu zabaw i strefy relaksu obok bloku na ulicy Strażackiej. 
Zadanie należy wykonać do 15 października 2018, trwałość 
projektu 7 lat. 

Podpisano również porozumienie z Urzędem marszał-
kowskim w ramach projektu Liderzy kooperacji. Odby-
ły się kolejne odbiory przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Tym razem 12 instalacji wybudowanych zostało w Rud-
nikach. Dokonano odbioru dróg w Snochowicach - 999 mb,
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szer. 5,0 m, koszt 434.195,01 brutto, 210.000,00 zł z Nadleśnic-
twa Kielce; odcinka drogi Snochowice – dobrzeszów, dł. 
1726 mb szer. 5,0. Koszt całkowity 661.695,63 zł dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej 330.800,00 zł.; Łopuszno ul. Imielnia 980 mb szer. 
3,5 m i 4 m, koszt 229.893,03 zł.; antonielów dł. 1138 mb szer. 
3,5 m, koszt 227.913,68 zł. 

W okresie między sesjami wystąpiły problemy z bakteria 
e.coli w wodzie. Zapewniono w miarę możliwości dostarcza-
nie wody do mieszkańców. Pani Wójt oddelegowała zastępcę 
p. Wiesława Gałkę do pełnienia roli kierownika SZGK i dbania 
o jakość wody. Codziennie odbywa się kontrola miejsc, gdzie 
może dochodzić do skażenia wody.

Pani Wójt uczestniczyła w zebraniach sołeckich w sołec-
twach: Olszówka, Antonielów, Lasocin, Gnieździska, Józefina, 
Nowek, Dobrzeszów, Ruda Zajączkowska, Piotrowiec, Sarbice 
Pierwsze, Sarbice Drugie, Łopuszno, Fanisławice, Fanisławicz-
ki, Snochowice. Na zebraniach mieszkańcy decydują o prze-
znaczeniu funduszu soleckiego. Uczestniczyła także w obra-
dach Komisji Rady Gminy w Łopusznie. 

Pani Wójt Gminy brała również udział w Walnym Zebraniu 
Lokalnej Grupy Działania, była na obchodach 25-lecia Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zjeździe absol-
wentów LO  w Łopusznie, rocznik 73. Pani Irena Marcisz od-
była kilka wizyt u notariusza w sprawie wykupu gruntów pod 
inwestycje gminne. Uczestniczyła w spotkaniu Młodzieżowej 
Rady Gminy. Zorganizowała naradę z dyrektorami szkół, na 
której szczególnie omawiano kwestie organizacji roku szkol-
nego, wyników egzaminów oraz stanu przygotowania szkół 
do nowego roku szkolnego. Pani Wójt uczestniczyła w uro-
czystościach patriotycznych w Fanisławicach, Ewelinowie 
i na „Kościółku”. 

Ponadto w okresie między sesjami rozstrzygnięto konkurs 
„Ukwiecanie gminy”. Komisja w składzie: Halina Sochacka – 
mieszkanka gminy Łopuszno (prezes stowarzyszenia „Kobie-
ty Łopuszna”), Barbara Nalepa – mieszkanka gminy Łopuszno 
(prezes Klubu Seniora), Iwona Janik – pracownik Urzędu Gmi-
ny w Łopusznie, wydała następujący werdykt:
MIEJSCE I Żłobek Gminny w Łopusznie,
MIEJSCE II Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Ło-
pusznie,
MIEJSCE III Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego 
w Gnieździskach.

Odbyły się po raz kolejny „impresje Łopuszańskie” – im-
preza masowa, w której uczestniczyła ogromna liczba miesz-
kańców. Po raz pierwszy zostały zorganizowane „impresje 
Biegowe”. 

W Łopusznie odbył się międzynarodowy plener malarski 
zakończony wernisażem prac. Odbyły się „Gminne dożynki” 
z wieloma stoiskami sołeckimi, konkursem dyniowym i cepo-
waniem. Pani Wójt brała również udział w „Narodowym czy-
taniu” zorganizowanym przez Bibliotekę Gminną w remizie 
strażackiej w Łopusznie, a czytano „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego. Udzielała ślubów w Urzędzie Gminy oraz w Pałacu 
w Łopusznie. 

W kolejnych punktach obrad sesji informację z realizacji bu-
dżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. złożyła zastępczy-
ni skarbnika Gminy Łopuszno p. Jadwiga Petrus. Informację 

o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego oraz infor-
mację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wyni-
kach sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szko-
łach, złożyli dyrektorzy szkół. 

Następnie radni jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:
-  NR XXXVI/305/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. 
-  Nr XXXVI/306/2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy w 2018 roku. 
-  Nr XXXVI/307/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania 

na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

-  Nr XXXVI/308/2018 w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

-  Nr XXXVI/309/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłu-
żenie umowy dzierżawy działki nr 587/1 położonej w Ło-
pusznie, na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

-  Nr XXXVI/310/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystą-
pienie Gminy Łopuszno do przygotowania i wspólnej reali-
zacji projektu pozakonkursowego w ramach osi prioryteto-
wej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddzia-
łania 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020. 

e. Sz.



Wieści Łopuszna8

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

27 września 2018 roku odbyła się kolejna narada Wójta 
z sołtysami. Na początku  pracownik Urzędu Gminy przekazał 
sołtysom informację na temat pomocy suszowej dla rolni-
ków w 2018 roku. Sołtysi otrzymali również przygotowa-
ne informacje dla rolników do rozprowadzenia w sołec-
twach. Podczas narady Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Mar-
cisz tradycyjnie zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami 
gminy. Szczególną uwagę zwróciła na trwające inwestycje 
m.in. na budowę 93 przydomowych oczyszczalni ścieków 
w 16 miejscowościach. Inwestycja dobiega końca. Poinformo-
wała, iż została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji 
„Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej 
w Eustachowie”. 

Następnie Pani Wójt odniosła się do realizacji inwestycji 
w ramach „Funduszu sołeckiego”. Przypomniała, iż gmina 
rozpoczęła przekazywanie około 400 tysięcy zł z budżetu na 
zgłaszane przez mieszkańców inwestycje w sołectwach. Fun-
dusz sołecki na 2018 rok wynosił 536 tys. zł. na 2019 rok 
kwota ta wyniesie prawie 600 tys. zł. Inwestycje zaplano-
wane w bieżącym roku są już częściowo wykonane, wiele 
prac dobiega końca. Panią Wójt cieszy, że we wszystkich so-
łectwach coś się dzieje, wszędzie prowadzone są inwestycje, 
co zwiększa zadowolenie mieszkańców. Pochwaliła pracę soł-
tysów na rzecz swoich sołectw, szczególną uwagę zwróciła na 
tych sołtysów, którzy sięgają po fundusze unijne. 

Pani Irena Marcisz zaznaczyła, że w naszej gminie szcze-
gólnie dba się o dzieci. mieszkańcy Łopuszna doczekali się 
żłobka opiekującego się 56 dziećmi. Przy każdej szkole 
działają przedszkola, których funkcjonowanie, na prośbę ro-
dziców, zostało wydłużone do 10 godzin. Ponadto Gmina Ło-
puszno od 2016 roku pozyskała około 5 milionów zł z Europej-
skiego Funduszu Społecznego na projekty edukacyjne skiero-
wane do uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych 
i oddziału przedszkolnego. 

W kolejnym punkcie narady Wójt Gminy Łopuszno Pani 
Irena Marcisz podsumowała inwestycje wykonane w kaden-
cji 2014-2018 r. na terenie gminy. Następnie wysłuchała zgła-
szanych przez sołtysów pilnych potrzeb i interwencji w sołec-
twach. Na zakończenie narady przypomniała, iż jest to ostat-

Narada Wójta z sołtysami

nia narada wójta z sołtysami w kadencji 2014-2018, w związku 
z tym podziękowała wszystkim sołtysom za współpracę, zaan-
gażowanie i aktywną postawę na rzecz społeczności lokalnej. 
Życzyła, aby efekty wspólnej pracy służyły wszystkim miesz-
kańcom, a nieustający zapał i pozytywna energia pomogła w 
realizacji kolejnych zamierzeń. Życzyła również, aby zaszczyt-
na funkcja gospodarza wsi przyniosła zadowolenie, a zdrowie 
i pomyślność nieodłącznie towarzyszyły w codzienny życiu.

e. Sz.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
•	 wymianę	starych	źródeł	ciepła	(pieców	i	kotłów	na	paliwa	

stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełnia-
jących wymagania programu,

•	 docieplenie	przegród	budynku,
•	 wymianę	stolarki	okiennej	i	drzwiowej,
•	 instalację	 odnawialnych	 źródeł	 energii	 (kolektorów	 sło-

necznych i instalacji fotowoltaicznej),
•	 montaż	wentylacji	mechanicznej	z	odzyskiem	ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących wła-
ścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających 
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

RUSZYŁ RZĄDOWY PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
 Dotacje i pożycz-

ki będą udzielane za 
pośrednictwem Wo-
jewódzkiego  Fundu-
szu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. 

Wszystkie szczegóły programu dostępne są na stronie in-
ternetowej: 
https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/o-programie 
lub pod nr telefonu: 41/333 52 20, 41/333 52 21.

iwona Janik
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 20.09.2018r. miała miejsce uroczysta chwila, która zapisze 
się w historii Łopuszna. Po wielu latach starań, w tym po bli-
sko 3 latach prac projektowych, Pani wójt irena marcisz 
podpisała umowę na budowę oczyszczalni ścieków w eu-
stachowie z konsorcjum „adma” Zakład Remontowo-Bu-
dowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów; 
partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynie-
ryjne „ADMA” spółka z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów; 
partner Konsorcjum: Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN” 
Nowak Grzegorz  ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce.

Będzie to największa inwestycja w historii całej gmi-
ny w zakresie gospodarki ściekowej. koszt budowy samej 
oczyszczalni wynosi 14 980 000,00, w tym dofinansowa-
nie z regionalnego Programu operacyjnego wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dzięki stara-
niom Pani wójt zostało zwiększone o 4 mln zł i wynosi 
obecnie ponad 8,5 mln złotych. 

Zgodnie z założonym harmonogramem prace ruszą już  
lada dzień i potrwają do końca przyszłego roku. Dzięki rozpo-
czynającym się robotom budowlanym oczyszczalnia ścieków 
będzie obsługiwać całą aglomerację Łopuszno, w tym miej-
scowości Łopuszno, Wielebnów i Eustachów. W ramach in-
westycji powstanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości 
600m3/dobę, a także cała infrastruktura towarzysząca, w tym 
droga dojazdowa. 

Wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Eu-
stachów jest kluczowym etapem realizacji przedsięwzięcia 
pozwalającym na poprawne działanie gospodarki wodno-
-ściekowej w aglomeracji Łopuszno. Realizacja przedsięwzię-
cia polegającego na uregulowaniu gospodarki ściekowej zo-
stała podzielona na etapy:  „Budowa oczyszczalni ścieków me-
chaniczno-biologicznej w  Eustachowie o przepustowości Qśr.= 
600m3/d dla aglomeracji Łopuszno wraz z  infrastrukturą towa-
rzyszącą” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglome-
racji Łopuszno”. Uroczyste rozpoczęcie inwestycji miało miej-
sce 5 października 2018 r. 

Gmina posiada zagwarantowane dofinansowanie na reali-
zację drugiego etapu inwestycji tj. budowy sieci kanalizacyj-
nej, która rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu niezbęd-
nych pozwoleń. Proces ten jest dalece zaawansowany, mamy 
więc nadzieję, że prace z nim związane rozpoczną się w I po-
łowie 2019 roku.

Patrycja Jas

Podpisano umowę na budowę oczyszczalni ścieków za blisko 15 mln zł

31 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla zadania „Budowa zbiornika Wierna Rzeka”.  Jednak-
że  od decyzji odwołanie  złożył Klub Przyrodników z siedzibą 
w Świebodzinie  oraz Towarzystwo Badań i Ochrony Przyro-
dy. Sprawę rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowi-

Zbiornik Wierna Rzeka – na jakim etapie?
ska w Warszawie, który przedłużył termin rozpatrzenia sprawy 
do 16 listopada 2018 r.

Miejmy nadzieję, że zbiornik powstanie. My, mieszkańcy 
będziemy mieli atrakcyjne miejsce, a nasze środowisko będzie 
jeszcze piękniejsze!

iwona Janik
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Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych 2018, które od-
były się w dniu 09 września 2018 r. Gminny Ośrodek Spor-
towo-Wypoczynkowy zorganizował po raz kolejny iV Tur-
niej Sołectw o Puchar wójta, w którym w tym roku  wzię-
ły  udział  4  sołectwa :   ruda zajączkowska, Gnieździska, 
wielebnów i Józefina . 

Pomimo, iż turniej miał na celu wspólną zabawę to nie bra-
kło sportowej rywalizacji, a zgromadzona publiczność jak na 
prawdziwych zawodach sportowych dopingowała swoje dru-
żyny. 

Konkurencje w tym turnieju były następujące:
- Bicie piany
- Przelewanie wody 
- Dożynkowa kasa 

W wyniku podsumowania punktacji poszczególnych kon-
kurencji najwięcej punktów uzyskało sołectwo Józefina, któ-
re po raz pierwszy wzięło udział w turnieju.  Dalsze miejsca 
na podium wyglądały następująco: Wielebnów, Gnieździska, 
Ruda Zajączkowska.

Sołectwo, które wygrało rywalizacje otrzymało pu-
char ufundowany przez wójta Gminy Łopuszno. Ponad-
to wszystkie sołectwa uczestniczące we wspólnej zabawie  
otrzymały pamiątkowe dyplomy  i upominki.  

Organizatorzy oraz Wójt Gminy Łopuszno dziękują wszyst-
kim sołtysom, którzy zmobilizowali mieszkańców do wspól-
nej zabawy połączoną ze sportową rywalizacją oraz ogromne 
podziękowania kierujemy do uczestników biorących  udział w 
zawodach.

Podczas tegorocznych  dożynek mieszkańcy mogli podzi-
wiać piękne stoiska przygotowane przez sołectwa oraz spró-
bować pysznych regionalnych potraw. A były to  następujące 
sołectwa: Lasocin, Czartoszowy, Ruda Zajączkowska, Gnieź-
dziska, Grabownica, Czałczyn, Wielebnów, Olszówka, Piotro-
wiec, Snochowice, Łopuszno, Marianów, Ewelinów. Ponadto  
swe stoisko przygotowało Centrum Wspierania Rodziny w Jó-
zefinie oraz Ośrodek Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej. Wszystkie 

Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łopuszno

stoiska zostały nagrodzone drobnym upominkiem i dyplo-
mem. 

W trakcie dożynek odbył się mecz o Mistrzostwo „A” Kla-
sy pomiędzy ŁKS Łopuszno- Granat Borki. Mecz zakończył się 
zwycięstwem ŁkS Łopuszno – wynik 3:2 

J. marszalik 

Zadanie będzie realizowane w Lasocinie na działkach o nr 
ew. 731/11 i 753/18. Oczyszczalnie będą  obsługiwały wspól-
notę mieszkaniową oraz  mieszkańców  przy działce nr 604/1  
po byłej szkole.

Zadanie zaplanowano do realizacji na 2018r.  w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”, jednakże wykonawca miał problemy 
ze znalezieniem odpowiedniego rozwiązania technicznego 
dla montażu oczyszczalni przy wspólnocie mieszkaniowej. W 
terenie okazało się bowiem, że działka posiada duży spadek 
oraz mało przepuszczalny grunt.

Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków  
o przepustowości 30 i 50 RLM 

Wykonawca, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu 
Gminy, przy dużym dopingu Pani Wójt, dokładali starań, aby 
znaleźć odpowiednie rozwiązanie i zaplanowaną inwestycję  
doprowadzić do finału. Znaleziono rozwiązanie! Jednakże za-
danie będzie zrealizowane do 31 maja 2019 r.

Finansowanie  zadania przedstawia się następująco: koszt 
całkowity to 280 tys. złotych, udział mieszkańców 63 tys. zło-
tych, dofinansowanie 144 tysiące złotych, udział środków z 
budżetu Gminy Łopuszno to 64 tysięcy złotych, dodatkowo 
inspektor nadzoru to 9,8 tysięcy złotych.

iwona Janik
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Otwarcie dróg

Otwarcie drOgi gminnej SnOchOwice-dObrzeSzów Otwarcie drOgi gminnej w antOnielOwie

ul. ImIelnIa w łopusznIe zyskała nową nawIerzchnIę asfaltową uroczyste przecIęcIe wstęgI na wyremontowanej ul. leśnej 
w snochowIcach. Inwestycję zrealIzowano wspólnIe z lasamI 
państwowymI

Pod koniec sierpnia zostały dokonane uroczyste i technicz-
ne odbiory kolejnych dróg na terenie gminy Łopuszno. Mo-
dernizacja infrastruktury droagowej przynosi wiele korzyści 
dla społeczności lokalnej. Dzięki realizacji inwestycji drogo-
wych nie tylko poprawił się komfort jazdy kierowców, skrócił 
się czas dojazdu do poszczególnych domostw, ale także po-
lepszyły się warunki dowozu uczniów do szkół.

Najdłuższą i zarazem najkosztowniejszą inwestycją drogo-
wą ostatnich miesięcy był mierzący ponad 1,7 km i kosztujący 
prawie 700 tys. zł odcinek drogi gminnej dobrzeszów-no-
wek (od Snochowic do dobrzeszowa), który został zakwa-
lifikowany i otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dotacja, którą 
gmina otrzymała na realizację tej inwestycji, wyniosła niemal 
400 tysięcy zł.

Dzięki porozumieniu z Lasami Państwowymi wspólnie wy-
budowaliśmy i sfinansowaliśmy kilometrowy odcinek dro-
gi w Snochowicach, ul. Leśna. Przebudowę wykonała firma 
Dukt za kwotę 434 tys. zł. Gmina oraz Nadleśnictwo Kielce wy-
łożyło po 50% tej kwoty. 

Kolejne inwestycje zrealizowane w ostatnich miesiącach to 
dwa odcinki dróg w antonielowie 398 metrów oraz 740 me-
trów, blisko kilometrowy odcinek ul. imielnia w Łopusznie 

redakcja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach uru-
chomił program umożliwiający dofinansowanie zakupu pomo-
cy dydaktycznych. W 2018 roku projekt jest realizowany w Szko-
le Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

Zadanie nosi nazwę „Pracownia edukacyjna w szkole 
podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odna-
wialne źródła energii.”

W ramach zadania zakupiono: 53 pomoce dydaktyczne, 
w tym pojazd z napędem wodorowym, laptop i drukarkę.

Finansowo projekt przedstawia się następująco:

Kolejna pracownia edukacji ekologicznej
Koszt całkowity: 29 877,00 zł, 

dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
w Kielcach 23 901,60 zł na pod-
stawie umowy dotacji nr 345/18 z 
28 czerwca 2018 r, udział środków 
Gminy Łopuszno 5975,40 zł.

iwona Janik
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Fundusz sołecki na 2019
Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie Kwota
1. Antonielów - zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej 16.723,51

2. Czałczyn - ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z pomalowaniem – 14.000,00 zł, 
- remont schodów świetlicy wiejskiej – 7.563,39 21.563,39

3. Czartoszowy - budowa budynku gospodarczego w miejscowości Czartoszowy 18.063,12
4. Dobrzeszów - budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie 25.020,44

5. Eustachów - zakup i montaż placu zabaw na działce gminnej  
(za nowo wybudowaną świetlica wiejską) 24.717,95

6. Ewelinów
- wyposażenie altany – zakup ławek szt. 4, zakup stołu szt.1. – 3.000,00 zł, 
- zakup i montaż ogrodzenia placu przy altanie – 8.000,00 zł, 
- zabudowa ścian bocznych altany – 3.994,98 zł

 
14.994,98

7. Fanisławice

- wykonanie projektu świetlicy wiejskiej  
w Fanisławicach – 20.000,00 zł, 
- zakup namiotu – 2.500,00 zł, 
- zakup zestawu ławek i stołów 3 kpl – 1.353,69 zł

23.853,69

8. Fanisławiczki
- przebudowa drogi wraz z chodnikiem – 11.444,47 zł, 
-  zakup namiotu – 2.500,00 zł, 
- zakup stołu i kompletu ławek – 1.353,00 zł

15.297,47

9. Gnieździska

-  zakup ławek i stołów składanych – 5 klp – 2.000,00 zł, 
- wykonanie wentylacja w świetlicy (okap)– 3.000,00 zł, 
- zakup i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 5.213,20 zł, 
- odnowienie, dobudowa ścian w altanach – 5.000,00 zł, 
- wytyczenie dróg – 28.000,00 zł

43.213,20

10. Grabownica

- Wyrównanie terenu placu zabaw wraz z ułożeniem kostki pod istniejącą altanę  oraz ścieżki prowa-
dzącej do altany - 8.363,12 zł
- zakup zestawu ławek i stołu - 2 kpl - 700,00 zł,
- zakup termosu – 600,00 zł 
- zakup warnika – 400,00 zł, 
- zakup i montaż lamp solarnych na placu zabaw – 8.000,00 zł

18.063,12

11. Jasień - zakup i montaż lamp solarnych 18.538,46
12. Jedle - przebudowa drogi, dz. ewid. nr 154 22.557,29
13. Józefina - budowa budynku gospodarczego 21.952,31

14. Krężołek - 
Przegrody

- zakup namiotów szt. 2 – 5.000,00 zł,  
- zakup stołów drewnianych, ławek, krzeseł 2 kpl – 8.000,00 zł, 
- zakup strojów przeznaczonych do promocji sołectwa – 3.674,20 zł, 
- wykonanie drewnianych tablic miejscowości Krężołek – szt. 1 oraz Przegrody szt. 1  - 1.000,00 zł

17.674,20 zł

15. Lasocin
- zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (kuchenka gazowa, palnik gazowy, meble, lodówka) – 
20.088,04 zł 
- zakup butów (kozaków) przeznaczonych do reprezentacji sołectwa – 1.000,00 zł

21.088,04

16. Łopuszno - wykonanie oświetlenia ulicy Machałowej od posesji nr 1 do ul. Spacerowej 43.213,20

17. Marianów - zakup kosy spalinowej – 1.400,00 zł, 
- wykonanie altany – 18.607,71 zł 20.007,71

18. Nowek - wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej, dz. ewid. 124 - 2.000,00 zł, 
- zakup i montaż lamp solarnych - 12.865,34 zł 14.865,34

19. Olszówka - czyszczenie rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów i odprowadzeniem wody korytkami 
betonowymi 12.142,91

20. Piotrowiec - oświetlenie ul. Spacerowej z częściowym oświetleniem solarnym 30.378,88

21. Podewsie - wykonanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej pod przebudowę drogi łączącej Podewsie  
z Dobrzeszowem 14.130,72

22. Rudniki
- oświetlenie przystanku w Rudnikach - 5.000,00 zł, 
- wykonanie aneksu kuchennego wraz  
z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Rudniach - 12.674,20 zł

17.674,20

23. Ruda Zającz-
kowska

- remont przepustu na dz. ewid. 42 – 4.000,00 zł, 
- montaż 6 lamp solarnych – 24.347,86 28.347,86

24. Sarbice Pierw-
sze - wykup gruntu pod budynek świetlicy wiejskiej 19.445,94

25. Sarbice Drugie - adaptacja zmiany sposobu użytkowania byłego budynku mleczarni na świetlicę wiejską (prace we-
wnątrz budynku) 18.840,96

26. Snochowice
- doświetlenie ul. Leśnej – od ul. Okrajek do drogi wojewódzkiej – 25.817,11, 
- uszycie strojów ludowych – 2.000,00 zł , 
- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchni gazowej) – 2.000,00

29.817,11

27. Wielebnów - wytyczenie pasa drogowego – 5.000,00 zł, 
- wykonanie rowów wraz z przepustami – 21.792,18 zł 26.792,18
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W 2018 r. Gmina Łopuszno podpisała umowę  z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach na dofinansowanie 
zadania pod nazwą „Realizacja gminnego programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ło-
puszno na lata 2012-2032”. Nr umowy 951/18 z 29 09.2018 r.

Na kwotę dotacji składają się:
•	 środki	z	WFOŚ	i	GW	w	Kielcach	–	50	%kosztów	kwalifiko-

wanych zadania (17 532,80 zł.),

UTYLIZACJA PŁYT ETERNITOWYCH
•	 środki	Gminy	Łopuszno	–	50	%	kosztów	

kwalifikowanych zadania(17 532,80 zł),
•	 śudział	mieszkańców	–	0	%.

W ramach zadania zostanie zutylizowa-
nych 110 ton odpadów zawierających azbest.

iwona Janik

Budowa nowego placu targowego w Łopusznie dobie-
ga końca. Gmina pozyskała prawie milion złotych unijne-
go dofinansowania na realizację tej inwestycji z Progra-
mu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

Dawny  plac targowy straszył kupców i kupujących swoimi 
warunkami. Dziś  odnowione targowisko niczym nie przypo-
mina tego jeszcze sprzed kilku miesięcy.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się wiosną 2018 roku. „Plac 
targowy zupełnie zmienił swoje oblicze” – mówi Irena Marcisz, 
Wójt Gminy Łopuszno. Został podzielony na  strefy. Pierwsza, 
handlowa, przeznaczona jest dla typowego handlu, jaki spo-
tyka się na bazarach. Druga stanie się już wkrótce miejscem 
dla lokalnych producentów wyrobów ekologicznych. Ponad-
to połowa targowiska została zadaszona, aby zarówno sprze-
dawcy jak i kupujący mogli w komfortowych warunkach prze-
bywać na naszym targowisku.

Obok nowoczesnego placu targowego zostanie wybudowa-
ny parking na 100 miejsc postojowych. Powstała już  także dro-
ga dojazdowa, która ułatwi komunikację i wjazd na targowisko.

Na realizację tej inwestycji gmina Łopuszno otrzymała już 
999 tysięcy 976 złotych dofinansowania. Pieniądze pochodzą 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-

 Łopuszański Jarmark tuż, tuż …

krzyskiego na lata 2014-2020, zostanie wykonany drugi etap 
modernizacji targowiska, który szacowany jest na kwotę 
1 mln złotych.

Władze gminy chcą, by po przebudowie targowiska han-
del odbywał się dwa razy w tygodniu. „Zależy nam na tym, 
by plac targowy żył. Będziemy więc też  chcieli  uruchomić na 
nim giełdę samochodową. Giełda odbywałaby się w niedzie-
le” – mówi Pani Wójt.

Wstępnie szacowany koszt budowy Jarmarku Łopuszań-
skiego to około 2 miliony złotych.

Patrycja Jas

Gmina Łopuszno otrzymała dofinasowanie w ramach kon-
kursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018 finansowane-
go z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 

Gmina Łopuszno otrzymała dofinasowanie na realizację 
następujących projektów:

1. ,,Wykonanie punku widokowego na zbiorniku wodnym 
w miejscowości Lasocin’’.

W ramach projektu na zbiorniku wodnym w Lasocinie wy-
konano drewniany punk widokowy - pomost w kształcę lite-
ry ,,L’’. Realizacja projektu będzie stanowić dodatkową atrak-
cję dla mieszkańców sołectwa Lasocin, gminy Łopuszno oraz 
osób odwiedzających gminę Łopuszno. 

Wartość projektu: 25.000,00 zł
2. ,,Zakup, dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości 

Czartoszowy’’
 W ramach realizacji zadania zostaną zakupione następują-

ce elementy placu zabaw: huśtawka wagowa, huśtawka wa-
hadłowa, bujak – konik, bujak – koniczyna, piaskownica, ka-

Gmina Łopuszno z dofinasowaniem w ramach konkursu  
,,Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018’’

ruzela tarczowa z siedziskiem, zestaw zabawowy, ławka drew-
niana, kosz na śmieci, tablica regulaminowa. Projekt pozytyw-
nie wpłynie na zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci 
oraz umożliwi dzieciom nawiązanie nowych kontaktów z ró-
wieśnikami.

Wartość projektu: 25.830,00 zł
ewelina obarzanek
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NARODOWE CZYTANIE W ŁOPUSZNIE
W rocznicę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie  po raz 
trzeci włączyła się w akcję narodowego Czytania zainaugu-
rowaną przez Parę Prezydencką. 

7 września  w remizie strażackiej dyrektor biblioteki Zuzan-
na Woś  rozpoczęła spotkanie, czytając list od Prezydenta An-
drzeja Dudy. Czytanie zainaugurowała wójt Gminy Łopusz-
no p. irena marcisz. Następnie zaproszeni goście prezento-
wali fragmenty powieści Stefana  Żeromskiego „Przedwio-
śnie”, tegorocznej lektury Narodowego Czytania, która ściśle 
nawiązuje do walk Polaków o odrodzenie wolnej Ojczyzny, 
obrony jej granic i pracy dla odbudowy własnego, suweren-
nego państwa.  

Fragmenty powieści czytali: p. Eleonora Wertka i p. Joan-
na Bałasińska  z Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina, p. Bar-
bara Kowalczyk-Bernat pracownik Ośrodka Zdrowia,  zastępca 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopusznie p. Teresa Mazur, 
nauczyciele SP: p. Agnieszka Palacz, p. Katarzyna Włodarczyk,  
nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół: p. Aneta Węgrzyn, 
p. Karol Soboń, p. Renata Gołuch, p. Maria Satalecka – stu-
dentka, p. Wiesław Krzesimowski – pracownik biblioteki.

W przerwach między czytaniem wszyscy zgromadzeni mieli 
okazję posłuchać znanych pieśni patriotycznych i wojennych 
w wykonaniu  Urszuli Stachury i aleksandry Pięta.

Tradycyjnie uczestnicy akcji mieli możliwość pieczętowa-
nia własnych egzemplarzy „Przedwiośnia” okolicznościową 
pieczęcią, otrzymaną przez naszą Bibliotekę z Kancelarii Pre-
zydenta RP.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie 
wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnym czytaniu. Mamy 
nadzieję, że akcja zbliża nas do siebie nawzajem i pozwala  
rozbudzić patriotyzm, skłania do refleksji o Ojczyźnie.

z.w.

Drugiego września po raz kolejny odbył się festyn rodzin-
ny w Rudzie Zajączkowskiej. Pomysłodawcami, organizatora-
mi oraz sponsorami wydarzenia byli: Pani irena marcisz – 
wójt Gminy Łopuszno, Pan kazimierz Bernat – radny Gmi-
ny Łopuszno oraz Pan Paweł kolasa – sołtys sołectwa ruda 
zajączkowska. 

Uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy św., odprawio-
nej dzięki uprzejmości Proboszcza Parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego w Wiernej Rzece ks. wiktora walochy. Po mszy 
rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu zespołów ludo-
wych oraz Dominiki Gorzelak, mieszkanki naszej wsi, uczennicy 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Następnie odbył się 
konkurs piosenki dziecięcej, w którym udział wzięli najmłodsi 
mieszkańcy naszego sołectwa i okolicznych wsi. Sponsorem na-
gród w konkursie była Wójt Gminy Łopuszno- Pani Irena Marcisz. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne upominki, a publicz-
ność nagrodziła ich gromkimi brawami. 

Podczas uroczystości mieszkańcy mogli korzystać z przygo-
towanych dla nich atrakcji. Dzieci chętnie spędzały czas na dmu-
chanych zjeżdżalniach, natomiast dorośli mieli okazję  porozma-

Impreza środowiskowa w Rudzie Zajączkowskiej
wiać przy potrawach z 
grilla. W godzinach wie-
czornych odbyła się 
dyskoteka pod gwiaz-
dami, która cieszyła 
się dużą popularnością 
wśród młodzieży z tere-
nu całej gminy. 

Ta inicjatywa zasłu-
guje na uznanie, ponie-
waż w dzisiejszych cza-
sach trudno jest nam 
znaleźć czas, aby spo-
tkać się rodzinnie w tak 
dużym gronie. Dziękuje-
my wszystkim za udział 
w tym przedsięwzięciu 
i mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku również uda nam się zorganizować tak wspa-
niały festyn.

ewelina Bernat
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach realizu-
je projekt „Liderzy kooperacji” w partnerstwie z samorząda-
mi województw makroregionu wschodniego, reprezentowa-
nymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w: Rzeszo-
wie, Białymstoku i Lublinie oraz Mazowieckim Centrum Poli-
tyki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 pt. 
„Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy in-
stytucjami pomocy i integracji społecznej a  podmiotami in-
nych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, eduka-
cji, zdrowia, sądownictwa i policji”. Celem projektu jest wy-
pracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego 
schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i inte-
gracji społecznej a innymi podmiotami z sektora polityki spo-
łecznej, istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makro-
regionu i województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkar-
packiego, podlaskiego  i świętokrzyskiego.

Realizacja założeń projektu przyczyni się do włączenie za-
sobów różnych sektorów,   tj. edukacji, ochrony zdrowia, po-
licji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i  rekreacji   
w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trud-
nej życiowej sytuacji. Wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętno-
ści podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efek-
tywnej kooperacji poprzez wzmocnienie potencjału instytu-
cji działających na rzecz włączenia społecznego. Opracowa-
ny instrument – Model Kooperacji, zapewni wielowymiarowe, 

GMINA ŁOPUSZNO LIDEREM KOOPERACJI

systemowe wsparcie osób/rodzin pozostających w trudnej 
sytuacji życiowej w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych 
społecznościach. Stworzy możliwość ich aktywizacji i usamo-
dzielniania się.

Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim – reprezentowanym przez marszałka Adama 
Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu, w ramach projek-
tu „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza, Edu-
kacja, Rozwój podpisali przedstawiciele powiatów: kieleckie-
go, jędrzejowskiego, staszowskiego i sandomierskiego oraz 
gmin: Bieliny, Łopuszno, Oksa, Bogoria i Łoniów.

B. Gołębiowska-Prędota

Świadczenie Dobry Start w wysokości 300.00 zł przy-
sługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do 
ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. 
roku życia. Od momentu startu programu złożono 763 wnio-
ski o świadczenie  - w tym drogą elektroniczną 156 wniosków. 
Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania 

Program „Dobry Start”
decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację 
o jego przyznaniu. Urzędnicy wydali dotychczas 762 informa-
cje. Łącznie w Gminie Łopuszno w ramach programu wypła-
cono już 1142 świadczenia na kwotę 342 600 tys. zł.

Realizacja programu przebiega sprawnie.
m. Bugno

a. nyga

Prace przy montażu przydomowych oczyszczalni w ramach 
realizacji zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni na 
terenie Gminy Łopuszno” właśnie dobiegają końca.

Mieszkańcy  Antonielowa, Baryczy, Ewelinowa, Lasocina, 
Olszówki, Krężołka, Fanisławic Przymiarki, Fanisławic Hucisko 
już korzystają z urządzeń.

Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę ponad 1,5 milio-
na złotych, z czego 770 tysięcy to dotacja udzielona przez Sa-
morząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kiel-
cach, zgodnie z umową nr 00023.-65150-UM1300066/17 
z dnia 22.06.2017, współudział mieszkańców 279 tysięcy zło-
tych i Gminy 0,5 mln. złotych. Warto zaznaczyć, że nie każde-
go mieszkańca byłoby stać zainwestować w takie urządzenie, 
a przy wsparciu realizujemy projekt montażu aż 93 instalacji, 
gdzie udział finansowy mieszkańców wynosi 19%.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Cieszymy się,  że zadanie jest realizowane. Ostatnio plac 
budowy odwiedził nawet członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

iwona Janik
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Naszym wspólnym obowiązkiem jest pamiętać o ofierze 
krwi i życia złożonej na ołtarzu Ojczyzny. Trzeba pielęgnować 
pamięć o znanych i bezimiennych bohaterach, którzy walczyli 
w obronie wolności, godności, honoru i prawa do życia w nie-
podległym kraju. Trzeba, by ich bohaterskie czyny były przy-
kładem dla przyszłych pokoleń.

Władze naszej gminy pielęgnują tradycje patriotyczne, dla-
tego uczestniczono w następujących uroczystościach: 

ewelinów 
12 sierpnia o godz. 1400 mszą świętą odprawioną przez pro-

boszcza parafii Łopuszno ks. Ireneusza Jakusika oraz prefekta ks. 
Stanisława Sadowskiego rozpoczęły się uroczystości patriotycz-
ne przy mogile Powstańców Styczniowych w lesie w Ewelinowie. 

W uroczystościach wzięli udział: Pani Wójt Irena Marcisz, za-
stępca Wójta Wiesław Gałka ,Wójt Gminy Słupia Robert Wiel-
gopolan, prezes PSL w Łopusznie Czesław Kolasa oraz radni 
powiatu Krzysztof Soboń i Krzysztof  Smolarczyk. W obcho-
dach uczestniczyły delegacje szkół wraz z pocztami sztan-
darowymi, Poczet Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział 
w Łopusznie wraz z prezesem Stanisławem Komisarczykiem, 
Koło Armii Krajowej w Olesznie z prezesem Anną Resiak, Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Skarżysku,  Konecki Ba-
talion Polskich  Drużyn Strzeleckich pod dowództwem majora 
Janusza Stępnia oraz mieszkańcy okolic. Podczas uroczystości 
zaprezentował się chór Gloria zasilony głosem pana Wiktora 
Kowalskiego oraz zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina.

Pamięci nie da się zgładzić

uroczystość przy grobIe powstańców w ewelInowIe

Fanisławice 
26 sierpnia przy pomniku w lesie pod Fanisławicami uroczy-

stą mszą świętą, odprawianą przez proboszcza parafii Wier-
na ks. Wiktora Walochę uczczono pamięć bohaterów II wojny 
światowej. Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody na uro-
czystości zgromadziło się wielu mieszkańców okolic oraz wła-
dze gminy z Panią Wójt na czele. O stronę artystyczną uroczy-
stości zadbał Chór Wiernianki z panem Czesławem Sornatem 
oraz Zespół Pieśni i Tańca pana Andrzeja Kmiecika. Po odczy-
taniu Apelu Poległych delegacje złożyły kwiaty przy pomniku 
upamiętniającym zamordowanych mieszkańców tych okolic.

msza przy pomnIku w fanIsławIcach

kościółek 
Wrzesień to miesiąc pamięci narodowej, który zapisał się 

w historii Polski wyjątkowo boleśnie. W związku z tym 2 wrze-
śnia na łopuszańskim Kościółku przy Trzech Krzyżach i pa-
miątkowej płycie odbyła się uroczysta msza święta, którą od-
prawił ks. proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Łopusznie Ireneusz Jakusik.  O oprawę artystyczną zadbał 
chór Gloria z panem Czesławem Jedynakiem. 

Mieszkańcy Łopuszna i okolic uczcili 79. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej i oddali hołd jej ofiarom. Na począt-
ku hymn Armii Krajowej odczytała Klaudia Wilczyńska - pra-
wnuczka zamordowanego tutaj w 1943 roku Franciszka Siud-
ka. W obchodach rocznicowych uczestniczyły władze gminy 
z Panią Wójt Ireną Marcisz i Przewodniczącą  Rady Gminy Pa-
nią Zdzisławą Zimną, a także przedstawiciele organizacji kom-
batanckich, radni, delegacje szkół, nauczyciele, uczniowie.  
Obecna była także rodzina Franciszka Siudka. Po odczytaniu 
Apelu Poległych delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły 
znicze pamięci pod tablicą  pamiątkową.

organizatorzy

uroczystość patrIotyczna na koścIółku w łopusznIe
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Pierwszy dzień IV Impresji Łopusząńskich - 04.08.2018 r. - rozpo-
czął się od i impresji Biegowych, czyli biegu na dystansie 5 kilo-
metrów.   Organizatorzy biegu to Stowarzyszenie Łopuszno Active 
Team pod przewodnictwem Pana Marcina Czupryńskiego.  Była to 
pierwsza taka impreza sportowa w naszej gminie. Impresje Biego-
we przyciągnęły  liczną grupę zawodników, wzięło w n im udział 
ponad 200 zawodników z całej Polski. Rozgrzewkę dla zawodni-
ków poprowadziła uczestniczka biegu - Pani Monika Kumańska in-
struktorka Centrum Kettlebell & CrossTrening Kielce. 

W podziękowaniu za zaangażowanie i organizację Impresji Biego-
wych Pani wójt irena marcisz wręczyła głównym organizatorom,  
czyli Stowarzyszeniu active Team puchar  i podziękowania. 

Ponadto w  tym dniu na mieszkańców czekało wiele atrakcji. 
Odbył się maraton zumby prowadzony przez instruktorki Annę 
Półtorak i Karinę Żak-Dudek. Na scenie zaprezentował się Zespół 
Pieśni i Tańca Łopuszno pod kierownictwem pana Andrzeja Kmie-
cika. Potem był też pokaz karate w wykonaniu klubu karate 
morawica  z widowiskowym rozbijaniem cegieł, a na koniec dnia 
na scenie zaprezentowali się młodzi artyści z zespołu Exelent. Po 
występie gwiazdy wieczoru odbyła się dyskoteka, którą prowadził 
DJ  Kinzay. 

Oprócz tego dużo zabawy i śmiechu sprawiła eksplozja kolo-
rów. Wystrzały kolorowych proszków odbywały się o wyznaczo-
nych godzinach w specjalnej  strefie na boisku piłkarskim

Drugi dzień Impresji Łopuszańskich 2018 rozpoczął się o go-
dzinie 16.00 Gminnymi zawodami Sportowo- Pożarniczymi, w 
których wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej z gminy Łopuszno. Wśród uczestników była również druży-
na Kobiet OSP Łopuszno. Pierwsze miejsce zdobyła oSP Sarbi-
ce, drugie OSP Łopuszno, trzecie OSP Dobrzeszów, a później kolej-
no OSP Lasocin oraz OSP Gnieździska. Wszystkie drużyny otrzyma-
ły nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Łopuszno. 

Jednym z punków programu były wybory miss ziemi Łopu-
szańskiej oraz po raz pierwszy wybory mistera ziemi Łopu-
szańskiej. Jury w składzie: 

Przewodnicząca- Kamila Drezno tancerka, właścicielka szkoły 
College Dance, uczestniczka programu ,,Taniec z gwiazdami” oraz 
,,Świętokrzyskie gwiazdy tańczą”,

Członkowie komisji:
-  Patryk Kucharczyk Mister Ziemi Świętokrzyskiej 2016,
- Katarzyna Jarząbek – finalistka Miss Nastolatek Województwa 

Świętokrzyskiego 2018,
- Patrycja Kraskiewicz – Miss Ziemi Łopuszańskiej 2017.
przyznało następujące tytuły:
miss ziemi Łopuszańskiej 2018- katarzyna Ciszek,
Królowa Impresji Łopuszańskich 2018 – Kinga Walczak, 
Wicemiss Ziemi Łopuszańskiej 2018- Magdalena Dzwonek,
Miss Elegancji 2018 – Edyta Tatar, 
Miss Uśmiechu 2018 – Karolina Ciszek,
Miss Photo 2018- Izabela Dzwonek, 
mister ziemi Łopuszańskiej 2018- kacper Sornat,
Król Impresji Łopuszańskich 2018 – Bartłomiej Kaczmarczyk,  
Wicemister Ziemi Łopuszańskiej 2018- Daniel Walas,
Mister Elegancji 2018 – Bartosz Tarkowski, 
Mister Uśmiechu 2018 – Filip Kowalczyk,
Mister Photo 2018- Jakub Ogonowski.

Widzowie poprzez odrębne głosowanie tytuł Miss Publiczno-
ści 2018 przyznali Magdalenie Dzwonek, natomiast tytuł Mistera 
Publiczności 2018 Danielowi Walasowi. Główną nagrodę dla miss 
ziemi Łopuszańskiej stanowił rower ufundowany przez Piotra 

Impresje Łopuszańskie

Żołądka. Sponsorem roweru dla mistera ziemi Łopuszańskiej 
2018  była Pani irena marcisz – wójt Gminy Łopuszno. Podczas 
Impresji mogliśmy usłyszeć utwory muzyczne w wykonaniu: Wik-
torii Mazur, Jakuba Pichety, Diany Wijas oraz duetu Urszuli Stachu-
ry i Michała Bojczuka. 

Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała konkurs wiedzy 
o Gminie Łopuszno.  W teście współzawodniczyły dwie drużyny: 
,,Czerwona” składająca się z przedstawicieli Łopuszańskiego Klubu 
Seniora, ,,Żółci”, którą tworzyli reprezentanci Stowarzyszenia Soł-
tysów Gminy Łopuszno. Walkę, która była bardzo zacięta i pasjo-
nująca,  wygrała drużyna ,,Żółta”.

Podczas drugiego dnia Impresji rozstrzygnięto konkurs pt. 
,,Program ukwiecania Gminy Łopuszno 2018”. Zwycięzcą został 
Żłobek Gminny w Łopusznie, na drugim miejscu znalazł się Gmin-
ny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, a ostatnie miejsce na po-
dium przyznane zostało dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Że-
romskiego w Gnieździskach. 

Młodzieżowa Rada Gminy pod opieką pani Katarzyny Pniew-
skiej rozstrzygnęła konkurs na swoje logo. Zwycięzcą został pan 
Jarosław Nyga z Łopuszna. Z dużym zainteresowaniem wśród 
zgromadzonej publiczności spotkał się koncert niezwykłe ener-
gicznego zespołu Tacy Sami. Po godzinie 21 rozpoczął się koncert 
gwiazdy wieczoru- zespołu Piękni i młodzi. Impresje Łopuszań-
skie 2018 zakończyły się dyskoteką pod gwiazdami.

Na mieszkańców Gminy Łopuszno czekało również wiele do-
datkowych atrakcji: wesołe miasteczko, stoisko osady średnio-
wiecznej, stoisko Młodzieżowej Rady Gminy, liczne stoiska handlo-
we oraz pokaz paralotniowy w wykonaniu pana  Marcina Bernata- 
jednego z najbardziej utytułowanych zawodników świata w spor-
tach lotniczych. 

Niedziela upłynęła pod znakiem profilaktyki zdrowia oraz po-
mocy potrzebującym. 

Dzięki Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii możliwe było 
wykonanie badań profilaktycznych: cytologii i spirometrii. Wielu 
uczestników Impresji odwiedziło stoisko  Fundacji DKMS, gdzie do-
konało rejestracji w Krajowym Rejestrze Dawców Szpiku. Wolonta-
riusze Fundacji z Uśmiechem oraz Fundacji Serce Dziecka zbierali 
fundusze na pomoc swoim podopiecznym. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom, sponsorom i wszystkim 
uczestnikom Impresji  Łopuszańskich 2018 za pomoc i obecność 
oraz zapraszamy za rok. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia. 

organizatorzy

w sobotnI wIeczów wystąpIł zespół exelent
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Akcja Wakacje 2018 w Gminnym Ośrodku  
Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie

W ramach tegorocznych zajęć w okresie wakacji 2018 Gmin-
ny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie  zorgani-
zował w miesiącu lipcu różne zajęcia w których wzięła udział 
liczna grupa dzieci z Gminy Łopuszno.

Przez  okres wakacji w każdą środę odbywały się  zajęcia  
z piłki nożnej prowadzone przez wykwalifikowanego trenera 
Pana Jacka Piechtę.  Młodzi piłkarze systematycznie uczestni-
czyli w tych zajęciach, na których poznali wiele ćwiczeń i sztu-
czek piłkarskich. Należy wspomnieć, że wśród zawodników 
znalazły się także  odważne dziewczynki, które znakomicie 
poradziły sobie z treningiem. 

W programie zajęć były także różne gry i zabawy , turnieje i 
rozgrywki sportowe,  rajd turystyczny po okolicy zakończo-
ny wspólnym biesiadowaniem przy ognisku, wyjście na pyszną 
pizzę  do pobliskiej pizzerii oraz wyjazd na basen na pływal-
nię olimpic. Ponadto w te wakacje odbył się wyjazd do kina 
HELIOS Kielce  na seans filmu „Bella i Sebastian 2”

Celem, jaki nam przyświecał planując zajęcia wakacyjne, 
było zorganizowanie atrakcyjnego i efektywnego wypoczyn-
ku dla wszystkich tych, którzy wakacje spędzają w domu. Po-
nadto zajęcia takie są doskonałymi formami wypoczynku, wy-
rabiają nawyk racjonalnego i pożytecznego spędzania wolne-
go czasu, dostarczają wielu wrażeń, radości i satysfakcji.

S. Stelmaszczyk 

W dniach 28.08 -11.09.2018 r. odbył się XXXVIII Plener Malar-
ski z udziałem 13 artystów przybyłych specjalnie na tę okazję 
z Odessy, Kowna i z różnych zakątków Polski. Zaproszeni go-
ście uwiecznili na płótnie przepiękne zakątki ziemi łopuszań-
skiej. Efekty ich pracy można było podziwiać podczas werni-
sażu prac poplenerowych  7 września 2018 r. oraz w czasie Do-
żynek Gminnych. 

Równolegle, z inicjatywy Pani Wójt Ireny Marcisz, miały 
miejsce warsztaty plastyczne skierowane dla dzieci ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy Łopuszno. Podczas warsz-
tatów malarze opowiadali najmłodszym o swej twórczości, 
dzielili się doświadczeniami, jakie zdobyli podczas długolet-
niej pracy z pędzlem. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki 
mieszania barw oraz techniki nakładania farb. Młodzi adepci 
twórczości malarskiej stworzyli ponad 130 pięknych i niepo-
wtarzalnych prac, które można było zobaczyć podczas werni-
sażu powarsztatowego  7 września na terenie Ośrodka Spor-
towo Wypoczynkowego w Łopusznie.

Beata Starzyk

Międzynarodowy plener malarski
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Dożynki Gminne to jedno z ważniejszych w roku wydarzeń 
kulturalnych będące zwieńczeniem całorocznej, pełnej tru-
dów pracy rolników. 

Tegoroczna uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą 
świętą  pod przewodnictwem Księdza Kanonika Ireneusza Ja-
kusika w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Łopusznie. Następnie korowód uczestników przemaszero-
wał w stronę Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, gdzie 
odbyła się dalsza, oficjalna część  wydarzenia, a także liczne 
konkursy, prezentacje oraz występy artystyczne. 

wieńce dożynkowe przyjęła wójt Gminy Łopuszno 
Pani irena marcisz, która  obdarował również zgromadzo-
nych  mieszkańców dożynkowym chlebem. Podziękowa-
nia kierowała nie tylko w stronę rolników, ale także wszystkich 
mieszkańców, którzy aktywnie włączają się w życie Gminy Ło-
puszno. Nie zabrakło także przemówień i życzeń ze strony za-
proszonych gości: Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego, 
Marszałka Piotra Żołądka oraz Dyrektora Powiatowego Zarzą-
du Dróg - Pawła Gratki.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych zaprezento-
wano szesnaście bogato zdobionych wieńców dożynko-
wych wykonanych przez mieszkańców: Jedla, Rudnik, Sno-
chowic, Marianowa, Czałczyna, Józefiny, Przegród, Olszówki, 
Fanisławic, Dobrzeszowa, Piotrowca, Gnieździsk, Lasocina, Eu-
stachowa, Antonielowa  oraz podopiecznych Centrum Wspie-
rania Rodziny w Józefinie. Wszyscy otrzymali nagrody finanso-
we oraz podziękowania.

mieszkańcy mieli również możliwość podziwiać piękne 
stoiska oraz degustować przepyszne potrawy regionalne 
przygotowanych przez następujące sołectwa: Lasocin, Czar-
toszowy, Rudę Zajączkowską, Gnieździska, Grabownicę, Czał-
czyn, Wielebnów, Olszówkę, Piotrowiec, Snochowice, Łopusz-
no, Marianów, Ewelinów. Ponadto swe stoisko zaprezentowa-
ło Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie oraz Ośrodek Po-
mocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo 
w Rudzie Zajączkowskiej. 

Podczas dożynek nie zabrakło również konkursu kuli-
narnego na najsmaczniejszą potrawę. Przepyszny bigos, 
kugiel, bryndze, pierogi, rolady, słodkie wypieki i wiele innych 
smakołyków zachwyciły podniebienia komisji konkursowej, 
która uhonorowała  autorów wszystkich popisowych dań.

W czasie dożynek rozstrzygnięto również  konkurs na 
naJwiĘkSzą dYniĘ. Do konkursu zgłoszono dziewiętna-
ście imponujących okazów tego warzywa.  Zgodnie z regula-
minem komisja wyłoniła pięciu zwycięzców. niekwestiono-
wanym faworytem okazała się dynia, wyhodowana przez 
Piotra Palacza, o gigantycznych wymiarach 280 x 254 cm i 
wadze ok. 200 kg. Kolejno  na podium uplasowali się: Alek-
sander Drozdowski, Jan Paszewski, Paweł Ogonowski, Ewelina 
Bernat. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe ufundowa-
ne przez Wójt Gminy Łopuszno Irenę Marcisz, Zastępcę Wój-
ta - Wiesława Gałkę, Przewodniczącą Rady Gminy - Zdzisławę 
Zimną, Sekretarz Gminy - Małgorzatę Barcicką oraz Teresę Po-
świat - Skarbnik Gminy Łopuszno. Pozostali uczestnicy nagro-

Dożynki Gminne 9 września 2018 r.

dzeni zostali upominkami rzeczowymi oraz pamiątkowymi 
dyplomami.

Do konkursu na SOŁTYSÓWKĘ przystąpiło natomiast jede-
naście własnoręcznie przygotowanych nalewek na bazie na-
turalnych komponentów. Komisja przyznała jedno pierwsze 
miejsce Panu Grzegorzowi Tkaczowi - Sołtysowi Sołectwa 
Skałka Polska i Ewelinów  za trunek o nazwie «Sekret Stańczy-
ka».  Zachwycił on wspaniałym bogactwem smaku i aroma-
tem dojrzałych leśnych jagód. Pozostałym uczestnikom wrę-
czono nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

roLnik rokU to tytuł dorocznie przyznawany podczas 
uroczystości dożynkowych, tym razem trafił on na ręce Pana 
dariusza Szymczyka z Sarbic ii za wzorowe prowadzenie go-
spodarstwa oraz zajęcie 5. miejsca wśród najlepszych ho-
dowli bydła mlecznego w województwie świętokrzyskim. 

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych Ośrodek Spor-
towo-Wypoczynkowy zorganizował po raz kolejny iV Turniej 
Sołectw o Puchar wójta, w którym wzięły udział 4 sołectwa:   
Ruda Zajączkowska, Gnieździska, Wielebnów i Józefina. Pomi-
mo iż turniej miał na celu przede wszystkim wspólną zabawę, 
to nie brakło sportowej rywalizacji,  a zgromadzona publicz-
ność jak na prawdziwych zawodach sportowych dopingowa-
ła swoje drużyny. 

Konkurencje w tym turnieju były następujące:
- bicie piany,
- przelewanie wody, 
- dożynkowa kasa. 

W wyniku podsumowania poszczególnych konkurencji 
najwięcej punktów uzyskało sołectwo Józefina, które po 
raz pierwszy wzięło udział w turnieju.  Dalsze miejsca na po-
dium wyglądały następująco: Wielebnów, Gnieździska, Ruda 
Zajączkowska. Sołectwo, które wygrało rywalizację,  otrzyma-
ło puchar ufundowany przez Wójta Gminy Łopuszno. Ponadto 
wszystkie sołectwa uczestniczące we wspólnej zabawie  cie-
szyły się  pamiątkowymi dyplomami  i upominkami. 

W trakcie dożynek odbył się mecz o Mistrzostwo „A” kla-
sy pomiędzy  ŁKS Łopuszno- Granat Borki. Mecz zakończył się 
zwycięstwem ŁKS Łopuszno  3:2.

staroścIna na czele korowodu dożynkowego
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Część artystyczną uświetniły występy: Zespołu Pieśni Tań-
ca Łopuszno, Zespołu Pieśni i Tańca „Gnieździska” ,Wiernianek,   
Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach, Koła Gospodyń 
Wiejskich w Lasocinie, a także  dzieci ze Żłobka Gminnego 
w  Łopusznie, Klubu Seniora przy Centrum w Józefinie, pre-
zentacja solowa Filipa Pniewskiego oraz gwiazdy wieczoru - 
zespołu Tacy Sami, w którego wykonaniu znalazły się coove-
ry największych przebojów zespołu Lady Punk. Całość zakoń-
czyła się wspólną zabawą taneczną «pod gwiazdami».

Organizatorzy oraz Wójt Gminy Łopuszno dziękują wszyst-
kim sołtysom, którzy zmobilizowali mieszkańców do wspól-
nej zabawy połączonej ze sportową rywalizacją. Ogromne po-
dziękowania kierują również do wszystkich uczestników  Do-
żynek Gminnych.

organizatorzy stoIsko z dynIamI bIorącymI udzIał w konkursIe

W dniach 4 - 5 sierpnia 2018 roku (sobota – niedziela) w na-
szej gminie po raz kolejny odbywały się Łopuszańskie Impre-
sje. Powstała niespełna rok temu młodzieżowa rada Gminy 
w Łopusznie z ogromną chęcią i zaangażowaniem włączyła 
się w to – tak „barwne” wydarzenie. Członkowie MRG oraz nasi 
opiekunowie połączyli siły i z zapałem przystąpili do przygo-
towań. naszym celem było rozpropagowanie działalno-
ści Młodzieżowej Rady Gminy w Łopusznie oraz zapewnie-
nie świetnej zabawy młodym, młodszym i najmłodszym (być 
może przyszłym przedstawicielom ww. Rady. 

Podczas Łopuszańskich Impresji byliśmy widoczni i słyszal-
ni. Przygotowane przez nas stoisko „kusiło” różnymi propo-
zycjami zabawy. malowaliśmy dzieciom buźki kolorowy-
mi farbkami. Wśród motywów, które wybierali najmłodsi, 
dominowały: motylki, pieski, piraci, lwy oraz ponadczasowa 
– Myszka Miki. Śmiechu było – co niemiara, dzieciaki „kipia-

Łopuszańskie Impresje w „młodzieżowym” wydaniu 
ły” szczęściem, a rodzice – zadowoleniem. Równie dużą cie-
kawość wzbudziły na naszym stoisku kolorowe warkoczyki 
syntetyczne. Tu wachlarz wiekowy chętnych był bardzo sze-
roki: od najmłodszych – do dorosłych. Barwne sploty chciały 
mieć nie tylko dziewczynki; także młodsi panowie żywo nimi 
się interesowali. Kolejki były aż do wyczerpania materiału .

Młodzieżowa Rada Gminy w Łopusznie nie skupia się tylko 
na zabawie. Działając według przyjętego planu pracy, stara-
my się też inicjować takie przedsięwzięcia, które wspie-
rają naszą gminę w jej rozwoju. Nie zamykamy się jednak 
w kręgu własnych propozycji; jesteśmy otwarci, dlatego też 
podczas trwających impresji każdy mógł się podzielić swo-
im pomysłem do zrealizowania przez mrG, pisząc go na 
karteczce, a następnie - wrzucając ją do „Skrzynki pomysłów”. 

Niedawno ogłosiliśmy konkurs na projekt logo mło-
dzieżowej rady Gminy w Łopusznie. Ucieszyła nas duża 
liczba prac złożonych w tym konkursie. Wybór był trud-
ny, ale decyzję trzeba było podjąć. wybraliśmy projekt 
logo, który opracował Pan Jarosław nyga. Gratulujemy!  
Dziękujemy również pozostałym uczestnikom konkursu. 
Wszystkie prace były świetne, lecz mogliśmy wybrać tylko je-
den projekt.

dziękujemy Pani wójt irenie marcisz za umożliwienie 
Młodzieżowej Radzie Gminy w Łopusznie uczestnictwa w Ło-
puszańskich Impresjach. Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w to, aby nasze stoisko właściwie nas reprezentowało. 

Mamy nadzieję, że – do zobaczenia w przyszłym roku!
karolina wawrzeńczyk

Samorządowe Pismo lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno
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Dzięki staraniom władz Gminy Łopuszno po raz kolejny na-
sza gmina pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej przy-
znawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 14 września 2018r. została uroczy-
ście podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn."Rodzice 
do pracy - dzieci do żłobka", którego beneficjantem jest Gmina 
Łopuszno / Żłobek Gminny w Łopusznie. Ze strony Urzędu Mar-
szałkowskiego umowę podpisał Członek Zarządu Pan Piotr Żo-
łądek, zaś ze strony Gminy Łopuszno - Wójt Gminy Pani Irena 
Marcisz, Zastępca Skarbnika Gminy Pani Jadwiga Petrus oraz Dy-
rektor Żłobka Gminnego Pani Ewelina Bernat. kwota dofinan-
sowania projektu wynosi 939 945,60 zł. Wartość całego pro-
jektu wynosi 1155945,60  złotych. Projekt będzie realizowany w 
okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Celem głównym projektu 
jest zwiększenie aktywności zawodowej osób fizycznych spra-
wujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Łopusz-
no wchodzących lub powracających na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka. Projekt 
przewiduje wsparcie dla obecnej 47 rodziców oraz nowej 
18 rodziców (po 9 w każdym roku) poprzez zwiększenie licz-
by miejsc w istniejącym żłobku. W ramach projektu żłobek zo-
stanie doposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt 
m.in. tablice interaktywne. Plac zabaw oraz teren wokół żłobka 
zostanie wzbogacony o nowe urządzenia zabawowe dostosowa-
ne do wieku dzieci, a także ogrodzenie zwiększające bezpieczeń-
stwo najmłodszych. Natomiast dzieci w ramach projektu będą 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających, takich jak: 

PROJEKT „Rodzice do pracy – dzieci do żłobka”

•	 zajęcia	manualno-konstrukcyjne	sensoryczne	
•	 zajęcia	muzyczno-ruchowe	(rytmiczne)	t
•	 zajęcia	plastyczne	
•	 zajęcia	z	języka	angielskiego
•	 zajęcia	logopedyczne	
•	 zajęcia	taneczne	z	elementami	baletu	
•	 zajęcia	 rozwijające	 kompetencje	 dzieci	 z	 wykorzystaniem	

LEGO DUPLO 
W imieniu Rodziców i Dzieci serdecznie dziękujemy :) 

ewelina Bernat

Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno 
wspólnie z Regionalnym Centrum Wolon-
tariatu zorganizowała wydarzenie sporto-
we pt. „active sunday”, które odbyło się 30 
września 2018 r. na terenie Gminnego Ośrod-
ka Sportowo -Wypoczynkowego w Łopusz-
nie. Główną atrakcją był TUrnieJ PiŁki noŻneJ dla dzieci do 
lat 13-stu. Ponadto zorganizowano gry i zabawy dla wszyst-
kich uczestników wydarzenia. Przeprowadzono ćwiczenia 
i zabawy metodą ETS przez uczestników projektu BHCCO. Do-
datkowo na najmłodszych czekały specjalne atrakcje, tj. malo-
wanie twarzy, zabawa z chustą, czy zwierzęta z balonów. Na 
zakończenie odbyło się ognisko integracyjne!

Projekt realizowany w ramach projektów Building Healthy 
Communities Changing Opportunities (BHCCO), Young Am-

Młodzi działają! 
bassadors for Sport and Volunteering oraz w ramach Europej-
skiego Tygodnia Sportu.

Nowe łazienki w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
W sierpniu 2018 roku rozpoczął się remont łazienek znaj-

dujących się na parterze starego budynku szkoły dla potrzeb 
oddziałów przedszkolnych. Kapitalny remont został wykona-
ny za kwotę około 70  000, 00 zł. Dzieci z przedszkola dzięki 
temu mogą już korzystać z dostosowanych dla nich nowych 
sedesików i umywalek w bardzo estetycznych odnowionych 
łazienkach.

ewa dudek
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V Łopuszańska Konferencja Senioralna „Zdrowy Senior”
W dniu 19 września 2018 o godz.15.00 w Gminnym Ośrodku 

Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie ul. Włoszczowska 40 
odbyła się V Łopuszańska Konferencja Senioralna „Zdrowy Se-
nior”.

W konferencji uczestniczyli marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego p. Piotr Żołądek, radny powiatowy z naszej gminy 
p. Krzysztof Smolarczyk, władze naszej gminy wójt Irena Mar-
cisz oraz z-ca wójta p. Wiesław Gałka , dyr. Powiatowego Zespo-
łu Szkół p. Teresa Pasowska.

W konferencji oprócz lokalnej społeczności udział wzięli:
Klub Seniora „Złote Lata” z Miedzianej Góry, przedstawiciele 

Związku Emerytów i Rencistów z Radoszyc, Klub Seniora Chę-
ciny, Klub Seniora z Józefiny wraz z Fundacją z Uśmiechem w 
Józefinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie,Klub Seniora z 
Łopuszna.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Kobiety 
Łopuszna”.

Na konferencję przybyło ponad 100 osób. Konferencję otwo-
rzyła prezes Stowarzyszenia Halina Sochacka, po czym oddała 
głos gospodarzowi gminy p. Irenie Marcisz, która zapoznała ze-
branych z sytuacją seniorów w naszej gminie i przekazała in-
formację, że w naszej gminie będą wydawane karty seniorów.

W dalszej kolejności miały miejsce prelekcje zaproszonych 
gości na temat zdrowia, zdrowego odżywiania, rehabilitacji 
i nie tylko.
- dr nauk medycznych p. Grzegorz Gałuszka, miał wykład na 

temat schorzeń związanych z dolegliwościami kręgosłupa w 
aspekcie profilaktyki i samoleczenia, wzbudził duże zaintere-
sowanie tematem.

- p. Magdalena Zapart prac. Uzdrowiskowego Szpitala Kom-
pleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku Zdroju podjęła 
temat znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce 
i leczeniu chorób,

- p. Danuta Rozpara nauczyciel biologii w Powiatowym Zespo-
le Szkół w Łopusznie przekazała informacje co zrobić, by cie-
szyć się zdrowiem jak najdłużej przy odpowiedniej diecie i ak-
tywności fizycznej.

- p. Alicja Trukszyn, specjalistka od obrzędów i zwyczajów po-
dzieliła się z nami fragmentem swojej wiedzy, czyniąc to z wiel-
ką pasją, co wzbudziło zainteresowanie wśród zebranych.

Po wyżej wymienionych prelekcjach miało miejsce wido-
wisko obrzędowe wykonane przez Klub Seniora z Miedzianej 
Góry, które bardzo spodobało się widowni.

Miłą niespodziankę sprawiła p. wójt dla Zarządu Stowarzy-
szenia, wręczając członkom Zarządu Dyplomy Uznania za pracę 
na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz dzia-
łanie na rzecz seniorów i organizowanie cyklicznych konferen-
cji senioralnych.

Na koniec wszyscy zostali obdarowani drobnym upomin-
kiem w postaci kubka z wizerunkiem konferencji i zaproszeni 
na poczęstunek.

Po zakończeniu wszyscy okazali wdzięczność, zadowolenie 
i podziękowanie organizatorom, co świadczy, że takie spotka-
nia są potrzebne, ponieważ integrują lokalne i nie tylko lokalne 
społeczeństwo.

Stowarzyszenie „kobiety Łopuszna”

dr grzegorz gałuszka podczas swojego wykładu prezentował 
uczestnIkom, jak prawIdłowo wykonywać ćwIczenIa na 
doleglIwoścI kręgosłupa

na zakończenIe konferencjI uczestnIcy zostalI poczęstowanI 
tortem ufundowanym przez radnego powIatu krzysztofa 
smolarczyka

przedstawIcIelkI stowarzyszenIa kobIety łopuszna otrzymały 
od wójt Ireny marcIsz pamIątkowe dyplomy
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Wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz została Samo-
rządowcem Roku 2018 w powiecie kieleckim. O wygranej 
w plebiscycie zdecydowali czytelnicy Echa Dnia. We wtorek, 
2 października, w Hotelu Kongresowym w Kielcach odbyła się 
wielka Gala Samorządowa. Nagrodzeni na niej zostali najlepsi 
samorządowcy w województwie świętokrzyskim, którzy zo-
stali laureatami prowadzonej przez „Echo Dnia” akcji „Mała Oj-
czyzna - duża sprawa”.  Mieszkańcy 102 gmin województwa 
świętokrzyskiego oceniali przez kilka tygodni dorobek włoda-
rzy po czwartym roku samorządowej kadencji. 

Na podium stanęli samorządowcy, którzy w ocenie wybor-
ców z wyjątkową troską wypełniają swoje obowiązki i dbają o 
powierzone im małe ojczyzny. Wśród nich pierwsze miejsce  
w powiecie kieleckim a trzecie w całym województwie 
świętokrzyskim zajęła irena marcisz. Laureaci sprawdzian 
ze swoich kompetencji przechodzą każdego dnia. Podczas 
uroczystej gali odebrali za swoją pracę należne brawa. 

redakcja

Irena Marcisz – Samorządowcem Roku 2018

Środki unijne najwyraźniej „upodobały sobie” naszą gminę, 
widać to – między innymi – w sferze oświatowej. Dowód na 
to? Proszę bardzo.

Od 1 października 2018 roku rozpoczęliśmy realizację dwu-
letniego projektu pod nazwą „rozwijamy kompetencje klu-
czowe w gminie Łopuszno”. Projekt, którego wartość wy-
nosi 1  761  800,40 zł, obejmuje wsparciem Szkołę Podsta-
wową im. Jana Pawła II w Łopusznie z jej filią w Grabownicy 
oraz Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Gnieź-
dziskach. Nadrzędnym jego celem stało się rozwijanie klu-
czowych kompetencji uczniów, więc wsparcie to ma - przede 
wszystkim -  formę dodatkowych zajęć  dydaktycznych dla 
uczniów klas I – VIII. Uczestnicy ww. projektu uczęszczają na 
zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego, ma-
tematyki i przedmiotów przyrodniczych połączone z wyjaz-
dami edukacyjnymi po naszym regionie.

Ale to nie wszystko. Również nauczyciele będą mogli pod-
nieść swoje kwalifikacje, ponieważ przewidziano dla nich sze-
reg szkoleń, m.in. z wykorzystania technologii komputero-
wych na zajęciach oraz nauczania na zasadzie eksperymentu.

Dzięki realizacji tego projektu baza dydaktyczna naszych 
szkół wzbogaci się o wiele nowoczesnych pomocy. Będzie 
to przede wszystkim nowa pracownia komputerowa w Ło-
pusznie, rozbudowana zostanie szkolna sieć komputero-
wa, przewidziano zakup  laptopów na wyposażenie sal dy-
daktycznych, monitor interaktywny, drukarka 3d, projek-
tory, funkcjonalny model prezentujący działanie energii od-
nawialnej, a także zestaw pomoce dydaktyczne do pracowni 
przedmiotów przyrodniczych.

Projekt zakończy się w lipcu 2020 roku. Z pewnością jego 
realizacja przyniesie same korzyści dla rozwoju możliwości 
poznawczych uczestników, a także wzbogaci warsztat pracy 
w szkołach naszej gminy.

Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno
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Uroczystość z okazji 50 – lecia związków małżeńskich odby-
ła się w dniu 7.10.2018 r. i rozpoczęła w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Łopusznie mszą Św., którą celebrował 
ks. dziekan ireneusz Jakusik w intencji Jubilatów i ich ro-
dzin. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w Ośrodku Spor-
towo – Wypoczynkowym w Łopusznie. Uroczystość Jubileuszo-
wą uświetnili swoją obecnością Radni Powiatu Kieleckiego: Pan 
krzysztof Smolarczyk i Pan krzysztof Soboń.

Wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP dla 23 par 
Jubilatów z naszej gminy dokonała Pani irena marcisz – wójt 
Gminy Łopuszno. Pan Krzysztof Soboń w imieniu Pani Agaty 
Wojtyszek  – Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast Pan Krzysz-
tof Smolarczyk od Pana Michała Godowskiego Starosty Kieleckie-
go wręczyli dyplomy gratulacyjne oraz kwiaty. Po uhonorowaniu 
Jubilatów przyszedł czas na odśpiewanie tradycyjnego „Sto lat” 
i wzniesienie toastu lampką szampana.

wójt Gminy irena marcisz skierowała do Jubilatów ser-
deczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania za dany pięk-
ny wzór wspólnego życia w zgodzie, z poszanowaniem wartości 
rodzinnych i wzajemnej serdeczności, który stanowi dobry przy-
kład do naśladowania dla społeczności naszej gminy.

Uroczystość umilił występ artystyczny młodzieży z zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie przygotowany przez 
Panią renatę Polak i Pana Jarosława Gołucha.

Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwne-
go, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano właśnie 
złotymi godami. 50 lat wspólnego kroczenia przez życie zasługu-
je zatem na prawdziwe świętowanie.

50 lat razem – Złote Gody w Łopusznie

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez 
Prezydenta RP odznaczone zostały pary: krystyna i Stefan Bar-
wińscy, Geonwefa i Tadeusz Chyłkowscy, władysława i Stefan 
Ciszek, zofia i Jacek damagała, anna i edward dudzic, Janina i 
eugeniusz dzwonek, Janina i Jan Jaworscy, Cecylia i Stanisław 
nowiccy, Barbara i Jan nyga, Leokadia i andrzej Palacz, maria i 
Stanisław Palacz, krystyna i Stanisław Podstawka, zofia i alek-
sander rowińscy, zofia i Jan Słowińscy, ewa i kazimierz Sob-
czyk, krystyna i Henryk Sobczykowie,  wiesława i roman Ste-
fańczykowie, Józefa i ryszard Stefańscy, wanda i marian Stę-
pień, zofia i Czesław Treter, zofia i Tadeusz wawrzoła, Jadwiga 
i adam woś, Barbara i Jerzy wyciszkiewicz. 

Szymon Jarzyna

Na ukończeniu jest wyczekiwana od wielu lat inwestycja pole-
gająca na budowie mostu na rzece Czarna Stara w ciągu drogi 
powiatowej nr 0403T Jasień-Antonielów w miejscowości Skałka 
Polska. Okoliczni mieszkańcy uskarżali się na niewygodny i nie-
bezpieczny przejazd przez stary drewniany most. Dodatkowo 
tym szlakiem komunikacyjnym dowożone były dzieci do szkół. 
Wobec powyższego wójt Gminy Łopuszno razem z radnymi 
zabiegali o budowę nowego mostu i remont drogi. Starania 
gminy poparł zarządca drogi, czyli powiat kielecki zabezpiecza-
jąc na ten cel środki w budżecie oraz występując o środki mini-
sterialne.

Inwestycja realizowana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Usługowe „KAWECKI” z Ćmińska. Wykonawca wyłoniony 
w przetargu zobowiązał się wykonać prace za około 940 tys. zł. 
Zgodnie z dokumentacją przetargu roboty mają być wykonane 
do 30 listopada 2018 roku. Koszty tej inwestycji zostaną pokryte 
przez powiat ze środków własnych, z otrzymanego przez powiat 

Nowy most w Skałce Polskiej

wsparcia z budżetu państwa, a gmina Łopuszno wyłoży na reali-
zację tego zadania 350 tys. zł. Gmina i powiat ustaliły, że wyre-
montowany zostanie również kilometrowy odcinek drogi powia-
towej w Skałce Polskiej. 

redakcja

Sołectwa Czałczyn, Gnieździska, ruda zajączkowska 
otrzymały dotacje w ramach konkursu ,,Programu dla sołectw’’ 
organizowanego przez Powiat kielecki. W/w sołectwa otrzy-
mały za pośrednictwem gminy Łopuszno dotację w wysokości 
5.000,00 zł na realizację następujących zadań: sołectwo Czał-
czyn - doposażenie świetlicy wiejskiej, sołectwo Gnieździ-

,,Program dla sołectw’’ w gminie Łopuszno
ska - zakup strojów ludowych dla koła Gospodyń wiejskich 
w Gnieździskach, sołectwo ruda zajączkowska - zagospoda-
rowanie infrastruktury przy boisku wiejskim w rudzie za-
jączkowskiej. Realizacja projektów wpłynie pozytywnie na pro-
mocję i rozwój sołectw

ewelina obarzanek
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i malu-
chów, wójt Gminy Łopuszno irena marcisz zaprosiła zainte-
resowanych do udziału w kolejnym już projekcie ze środków 
unijnych. Tym razem priorytetem dla lokalnych władz stało się 
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z te-
renu naszej gminy poprzez stworzenie dodatkowych miejsc 
opieki nad dziećmi, organizację zajęć oraz zapewnienie spe-
cjalistycznego wsparcia w okresie od 1 września 2018 roku do 
31 sierpnia 2019 roku. 

Projekt nazywa się „Przedszkole moich marzeń” i dzię-
ki niemu baza oświatowa w gminie Łopuszno została posze-
rzona o 3 oddziały przedszkolne w podległych Gminie szko-
łach podstawowych: w Łopusznie, Gnieździskach i Grabowni-
cy. Dużo, bo aż 47 dzieci w wieku 3-5 lat utworzyły nowe gru-
py przedszkolne dofinansowane ze środków unijnych. Oprócz 
tego dzieci z deficytami rozwojowymi mowy (kategoria wie-
kowa – jak wyżej) objęte zostały – w ramach projektu - specja-
listyczna opieką logopedyczną.

A jak wygląda to w szczegółach?

Gnieździska i Grabownica
Projekt „Przedszkole moich marzeń” przewidział w roz-

szerzenie istniejącej grupy do 25 osób i wydłużenie jej funk-
cjonowania z 5 do 10 godzin dziennie. W tym celu zatrudnio-
ny został nauczyciel. Kompleksowo będzie wyposażona sala 
dydaktyczna w komplet mebli, stolików z krzesłami, leżaki 
z kocykami i poduszkami, szafki na ubrania, dotykowy moni-
tor interaktywny, laptop, drukarkę, odkurzacz, zabawki i po-
moce do prowadzenia zajęć. Dzieciom zapewniona zostanie 
także opieka logopedyczna i dodatkowe zajęcia rytmiczne. 
Ponadto w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Gnieź-
dziskach kuchnia zostanie doposażona w komplet naczyń 
i sztućców, garnki, stoły ze stali nierdzewnej.

wysokość dofinansowania dla każdej ze szkół wynosi 
prawie 200 tys. zł.

Spełnione marzenia przedszkolaków

Łopuszno
Projekt pod nazwą „Przedszkole moich marzeń” założył 

utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla 25 dzieci, która bę-
dzie funkcjonować 10 godzin dziennie. Finansowane jest za-
trudnienie dwóch nauczycieli do nowo powstałej grupy. Dzie-
ciom zapewnia się także opiekę logopedyczną i dodatkowe za-
jęcia z rytmiki. Całościowo wyposażona zostanie sala przed-
szkolna, poczynając od wykładziny typu tarket i wykładziny dy-
wanowej, wymiany parapetów i osłon na grzejniki, przez kom-
plet mebli, stoliki z krzesłami, szafki na ubrania, leżaki z kocy-
kami i poduszkami, dotykowy monitor interaktywny, laptop, 
drukarkę, odkurzacz, zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć. 
Doposażona zostanie kuchnia - w komplet naczyń i garnków, 
stoły i szafę ze stali nierdzewnej do przechowywania naczyń. 
Odnowiony zostanie również plac zabaw, na którym będą za-
montowane nowe huśtawki. Przewidziane są również wymiana 
nawierzchni i zamontowanie nowego ogrodzenia.

Wartość dofinansowania dla szkoły w Łopusznie to ponad 
300 tys. zł.

Gmina Łopuszno przyjazna seniorom
Na terenie Gminy Łopuszno mieszka około 1800 osób, któ-

re ukończyły 60 rok życia, co stanowi około 20 % ogólnej licz-
by mieszkańców. Seniorzy stanowią ważną i coraz większą 
część społeczeństwa. W związku z tym istnieje potrzeba pro-
wadzenia odpowiedzialnej polityki senioralnej i funkcjono-
wania dobrych praktyk, które pozwoliłyby zachować senio-
rom sprawność fizyczną, psychiczną i intelektualną. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej i widząc 
potrzeby w tym zakresie, z inicjatywy Wójta Gminy Pani Ire-
ny Marcisz Gmina Łopuszno już wkrótce przystąpi do progra-
mu „Ogólnopolska Karta Seniora” i wprowadzi lokalną edycję 
karty. Działania te przyczynią się nie tylko do wykorzystania 
przez seniorów Gminy Łopuszno zniżek oferowanych na te-

renie kraju (sanatoria, schroniska turystyczne, specjalistyczne 
przychodnie lekarskie, etc) lecz również pozwoli na aktywiza-
cję osób 60+ na terenie gminy Łopuszno poprzez aktywność 
samych seniorów w pozyskiwaniu nowych podmiotów z te-
renu Gminy Łopuszno do włączenia do Programu, korzysta-
nia z  oferowanych ulg i zniżek, a także do wzmocnienia wi-
zerunku Łopuszna, jako Gminy przyjaznej seniorom. Program 
Ogólnopolska Karta Seniora w edycji lokalnej  ma na celu ak-
tywizację oraz edukację seniorów z zakresu zdrowia, prawa, 
ekonomii i bezpieczeństwa. W całej Polsce już 200 000 senio-
rów posiada Ogólnopolską Kartę Seniora, a honoruje ją 1500 
punktów (uzdrowiska, ośrodki zdrowia, instytucje kultury i fir-
my usługowe). Zniżki przy okazaniu Ogólnopolskiej Karty Se-
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28 września 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ło-
pusznie odbyło się  podpisanie Umów pomiędzy Lokalną Gru-
pę Działania „Nad Czarną i Pilicą” oraz Województwem Świę-
tokrzyskim na realizację dwóch projektów grantowych. Wyda-
rzenie zaszczycił swą obecnością Wicemarszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Pan Piotr Żołądek wraz z Pracownika-
mi Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Instytucji 
Wdrażającej Program LEADER, w ramach którego realizowane 
będą Przedsięwzięcia 1.1.2 Niekomercyjna i ogólnodostępna 
infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystują-
ca zasoby  obszaru LGD oraz 1.1.3 Zachowanie zasobów lo-

Stowarzyszenia otrzymają finansowe wsparcie 

niora sięgają do 50%, a na wyjeździe do sanatorium można za-
oszczędzić nawet 300 zł.

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje osobom, które 
ukończyły 60-ty rok życia, a wyrobienie jej jest bardzo proste. 
Wystarczy zgłosić się do urzędu samorządu lokalnego, który 
dołączył do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Następnie 
trzeba wypełnić formularz, który uprawnia do otrzymania bez-
płatnej i bezterminowej Karty, działającej na te-
renie Gminy Łopuszno oraz w całej Polsce. Co 
ważne, Karta jest współtworzona przez samych 
seniorów, którzy ze wsparciem organizatora 
i samorządu pozyskują lokalne firmy honorują-
ce Kartę.

Program aktywizuje i edukuje także lokal-
nych przedsiębiorców w zakresie srebrnej go-
spodarki, uświadamiając im jak olbrzymi po-
tencjał konsumencki drzemie w tej grupie spo-
łecznej.

 Oficjalna inauguracja lokalnej edycji Ło-
puszniańskiej Karty Seniora planowana jest na 
przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. 
Podczas uroczystej gali zostaną wręczone 
pierwsze karty seniora.

Na terenie Gminy Łopuszno za obsługę ad-
ministracyjną programu odpowiedzialny jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 
współpracy z lokalnym Klubem Seniora. Ko-
ordynatorem projektu jest kierownik GOPS 
Łopuszno Mariusz Łuszczyński.

Wnioski o wydanie Karty Seniora będą 
przyjmowane od piątego listopada w siedzi-
bie GOPS Łopuszno przy ulicy Strażackiej 12 
w Łopusznie.

Wszelkie informacje można uzyskać dro-
gą telefoniczną pod  numerem telefonu 41/ 
3914282 lub 572 792 983 od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Ośrodka.

W związku z wprowadzeniem lokalnej 
edycji Karty Seniora zapraszamy wszystkich 
przedsiębiorców z terenu Gminy Łopusz-
no, którzy chcieliby przystąpić do programu 

do zgłaszania się do koordynatora projektu w celu poznania 
szczegółów i podjęcia współpracy.

Poniżej przedstawiamy Państwu wizualizację Łopuszniań-
skiej  Karty Seniora.

mariusz Łuszczyński 
kierownik GoPS Łopuszno/

kalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD. W ramach 
pierwszego projektu grantowego złożono 6 wniosków na 
kwotę 154 994,10 zł na takie zadania jak zakup wyposażenia, 
budowę siłowni plenerowych czy zakup sceny.  Na drugi pro-
jekt grantowy złożono 14 wniosków na kwotę 209 649,65 na 
m.in. na organizację wystaw, utworzenie izby do wytwarzania 
produktów lokalnych, zakup instrumentów, strojów organiza-
cję warsztatów muzycznych teatralnych, widowisk oraz festy-
nu. Spośród dwudziestu wniosków złożonych przez stowarzy-
szenia i osoby fizyczne z pięciu gmin członkowskich LGD (Fał-
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ków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce i Słupia Konecka) sześć 
wniosków z Gminy Łopuszno otrzymaja dofinansowanie: 

Stowarzyszenie kobiety Łopuszna - organizacja warsz-
tatów artystycznych oraz przygotowanie widowiska obrzędo-
wego - 12 000 zł,

Stowarzyszenie Chór mieszany „Gloria” - zakup strojów 
– 12 000 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół miłośników muzyki i Tańca 
Ludowego - zakup strojów ludowych oraz instrumentu mu-
zycznego – 16 956 zł,

Stowarzyszenie Ludowy zespół Sportowy Lasocin - 
utworzenie grupy teatralnej oraz przedstawienie widowiska 
obrzędowego 12 000 zł,

Dofinansowanie otrzymają także dwie osoby fizyczne na 
projekty p.t.  „Warsztaty wokalne” oraz zakup strojów dla koła 
gospodyń wiejskich – 12 000 zł i reaktywację wielopokolenio-
wego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej – 12 000 zł.

Grzegorz Grzywna

/  Tyle już słyszałem / Słów / Modlitw / Litanii /
 / I  błagań  zmarłych  /  Spod  mogilnych  płyt .../

 Autor  powyższego wiersza śp. Ks. Józef Dzwonek już 
po raz trzeci w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Za-
duszny prosić będzie o modlitwę w swojej intencji wła-
śnie ,,spod mogilnej płyty’’.

Wielokrotnie powtarzał, że  ,,w oczach Boga wartość 
ma tylko bezinteresowne dobro‘’. Czy był wierny tej za-
sadzie? Tak! Zdecydowanie tak! Licznymi spotkania-
mi z  dziećmi i młodzieżą, fundując nagrody rzeczowe 
i pieniężne udowadniał, że nawet wiek emeryta nie był 
dla Niego czasem zwolnienia tempa życia i odpoczyn-
ku , wprost przeciwnie , był okresem intensywnej pracy, 
także w twórczości literackiej.

Krok po kroku w życiu i w poezji zmierzał do celu, ja-
kim dla każdego z nas jest odejście z tej ziemi. Wystarczy 
wczytać się w strofy wierszy, gdzie zadaje pytania o sens 
wędrówki w tym świecie. On – pisarz, poeta, filozof aż 
nadto dobrze zdawał sobie sprawę,  że w życiu nie ma nic 
pewniejszego aniżeli śmierć.

Od dwóch lat Księdza nie ma wśród nas. Ale na oso-
biste spotkanie z Nim zawsze można się wybrać. Gdzie? 
W alejce cmentarza – tam jest, zaprasza i czeka, i dla każ-
dego ma czas, dużo czasu...

Dzieło CZŁOWIEKA – pisanego dużą literą / bo takiej 
pisowni użyła jedna z gazet / śp. Księdza Józefa Dzwon-
ka ,, Otwarte serce ‘’ jest kontynuowane przy okazji Dnia 
Dziecka i zakończenia roku szkolnego, kiedy do kilku 
szkół trafiają upominki .

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
d.a.

ZADUSZKI
Zaduszki

Tyle już słyszałem
Słów

Modlitw
Litanii

W zaduszkowe święta
Przy ołtarzach

Na grobach
W alejkach cmentarnych

I błagań zmarłych
Spod mogilnych płyt

Wystrojonych girlandami
Kwiatów i wieńców

Świecących  światłem wiekuistym
Nieba

Niejedna dusza zagubiona
Widzi już świt

A ile jeszcze trzeba
Czekać

Aż zgaśnie światło
Tego świata

A człowiek będzie żył
Wiecznie

Bez pomocy człowieka
Ogarnięty nieskończonością

Stworzyciela
W majestacie

Tronów
Księstw

Zwierzchności
I władzy Panującego

ks. Józef Dzwonek
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nowakowski Józef „Boruta” s. Stanisława i aleksandry, zam. 
Przegrody gmina Łopuszno

Nasza placówka Z.W.Z. powstała w Mninie i przyjęła kryptonim 
„Jagoda” 30 listopada 1939r. zaraz po przestaniu działań wojennych. 
Założycielami tej placówki byli Ignacy Piec „Dąb” zam. w Mninie, star. 
sierżant Jan Świercz „Sęp”, Antoni Golański „Brzytwa”, Jan Pacak „Le-
miesz” – nauczyciel z Lewoszowa, Witold Kozielski – nauczyciel ze Słu-
pi, Grabowski – naczelnik poczty w Słupi, Simonides sekretarz gmi-
ny Słupia. Komendantem placówki został Ignacy Piec „Dąb” z Mnina 
pomimo, że stopniem wojskowym był plutonowym, zastępcom został 
Jan Świercz „Sęp”.

Początkowe działania tej placówki było zbieranie i magazynowa-
nie broni porzuconej przez żołnierzy września 1939 r., udzielanie po-
mocy ludziom ukrywającym się przed aresztowaniem przez okupan-
ta. Od początku zostało sporo ludzi muszących się ukrywać ponieważ 
Samodzielny Oddział majora „Hubala” kwaterując na gajówce Zychy 
koło Radoszyc gajowy Baran Jan „Dąbrowa” spotkał się z założyciela-
mi naszej placówki. „Hubal” spotkał się z następującymi ludźmi z tego 
terenu: Jan Pacak „Lemiesz”, Jan Stoiński „Brzoza” potem „Górski” z Ra-
doszyc. Józef Wyrwa „Furgalski”. Oddział ten kwaterował również w le-
sie koło Lasocina i trzeba było mu zabezpieczyć wyżywienie i bezpie-
czeństwo przez obserwację terenu.

Placówka ta pod koniec 1944 roku liczyła ponad 200 członków 
i podlegała pod Inspektorat Obwodu Końskie, a Podobwód – Rado-
szyce. Ostatnim Inspektorem Obwodu Końskie był kapral „Kłos”, a Po-
dobwodu Radoszyce – podchorąży „Świt”. W lutym 1942 r. nastąpiło 
scalenie mniejszych tajnych organizacji i w tym Z.W.Z. i powstała Taj-
na Organizacja Armia Krajowa. W 1942 r. dzięki inicjatywie założycieli 
i jej członków tej placówki powstaje Oddział Dywersyjny A.K. pod do-
wództwem star. sierżanta Władysława Nieruchaja „Wilk”. Po zapozna-
niu się z bronią, przeszkoleniu w terenie i taktyką walki dywersyjnej 
rozpoczęliśmy działalność dywersyjną na szkodę okupanta.

Pierwszym naszym większym wypadem było rozbicie mleczarni 
w Mninie. Posypały się dalsze wypady z których ważniejsze pamiętam. 
Rozbicie tartaku w Rudzie Pilczyckiej gdzie zostały zabrane pasy napę-
dowe i uszkodzona aparatura oraz zabrana kasa i kwity. Tartak ten pra-
cował wyjątkowo dla gospodarki niemieckiej przecinając drewno z pol-
skich lasów. Taki sam tartak został rozbity w Podewsiu koło Oleszna.

Zabraliśmy około pół miliona złotych podatkowych z Urzędu Gmi-
ny w Słupi tak potrzebnych nam na zasiłki dla rodzin z których czło-
nek rodziny musiał się ukrywać przed aresztowaniem. Zostały także 
zabrane czyste blankiety na Kontrakty i zniszczyliśmy ewidencję lud-
ności. Innym razem zabraliśmy z magazynu Urzędu Gminy Słupia weł-
nę kontyngentową.

Pod koniec sierpnia 1943 roku we dwóch wieczorem w Łopusznie 
rozbiliśmy punkt skupu zboża niszcząc wagę i zabierając listę z zale-
gającymi rolnikami oraz czysty kwitariusz z podbitymi pieczątkami na 
którym wypełnialiśmy i dawaliśmy zaufanym rolnikom jako dany rol-
nik wywiązał się z kontyngentu co robiło wielkie zamieszanie w skupie 
zboża w gminie Łopuszno.

Naszym zadaniem była też likwidacja szpicli niemieckich, którzy 
współpracowali z Niemcami. Zlikwidowany został groźny współpra-
cownik żandarmerii z Radoszyc – Świerszczyk z Radoszyc prze które-
go zginął Jan Zieliński z Wilczkowic został zabity przez żandarmerię 
z Radoszyc.

Było bardzo dużo ostrzeżeń wysyłanych do najgorliwszych pra-
cowników administracyjnych i sołtysów. Ostrzeżenia były ustne i pi-
semne ,a w niektórych to i baty co bardzo przyhamowywało nadgorli-
wość i donosicielstwo do żandarmerii.

Wielką plagą w naszej okolicy był bandytyzm. Niektórzy członko-
wie N.S.Z. robili wypady na własną rękę napadając na bogatszych rol-
ników zabierając co w ręce im wpadło, np.: ubrania męskie i damskie, 
płótno, obuwie. Jednego razu zrobili zaraz z wieczora napad i na nasz 
dom. Bardzo szybko członkowie naszej tajnej organizacji z naszej wsi 
zebraliśmy się i otoczyli i złapaliśmy jednego. Po porządnym mordo-
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biciu przyznał się skąd jest i jak się nazywa i wyjawił swoich kumpli. 
Okazało się że jest członkiem N.S.Z. Został puszczony nie chcąc go od-
stawiać do żandarmerii w Łopusznie, ponieważ nie odpowiadałby on 
sam ale i cała jego rodzina, a może inni mieszkańcy wsi. Był wielki pro-
blem ponieważ wszystko działo się na oczach całej wsi z meldowa-
niem na żandarmerię w jaki sposób nie dostarczyliśmy go do poste-
runku. Musieliśmy dobrze się tłumaczyć aby wierzyli że w rzeczywisto-
ści nam nie ujawniając nazwiska uciekł.

Planowaliśmy jeszcze takie wypady, że rozdzielając się na małe 
grupki i o jednej godzinie jakieś eksy w kilku miejscowościach odle-
głych o kilka a nawet o kilkanaście kilometrów co bardzo dezoriento-
wało Niemców tym bardziej, że składane meldunki przez stróży i soł-
tysów bo zawsze meldunki te były że więcej było ludzi w danej miej-
scowości co brali udział w napadzie.

Bardzo utrudniało naszą działalność dywersyjną na terenie placów-
ka Łopuszno „Rola” (komendant Mieczysław Stęplewski „Sergiusz”) bo 
było dużo Niemców Krajowych tak zwanych Folksdojczów. Zamieszki-
wali takie wsie jak Antonielów, Stojewsko, Eustachów i Łopuszno. Bali-
śmy się że mogą nas rozpoznać lub wytropić co groziłoby naszym ro-
dzinom, a nawet całej wsi likwidacją czy pacyfikacją.

Dywersja polegała na tym, że mieszkaliśmy w swoich domach 
a wypady robiliśmy tylko nocami, a w niektórych przypadkach tylko 
w dzień bo nocą takiej akcji nie można było wykonać. Taka akcja zabra-
nia pół miliona złotych musiała być wykonana w dzień aby zastać pra-
cowników tej gminy na miejscu, żeby miał kto otworzyć kasę pancerną 
oraz likwidacja szpicla w Radoszycach musiała być wykonana w dzień i 
jeszcze w niedzielę aby go zastać w domu aby nie spłoszyć bo zwykle 
już taki konfident przechodził już na posterunek żandarmerii na stałe 
i czuł się już bezpieczny.

W grudniu 1943 roku ugodziły ciosy w nasz Oddział Dywersyjny, 
zostali aresztowani nasi członkowie: Edmund Bujak „Bolek” z Sarbic, 
Zygmunt Łapot z Wilczkowic przez żandarmerię z Radoszyc. Pod ko-
niec stycznia to jest 22-01-1944r zostali aresztowani Stefan i Bronisław 
Szymańscy oraz Józef Żbik z Sarbic I przez żandarmerię w Łopusznie. 
Pomimo strasznych tortur nikogo nie wydali pomimo wiedzieli bardzo 
o naszej konspiracji. Przypłacili swoim młodym życiem zabierając ta-
jemnice do grobu.

Na terenie naszej placówki zostały dokonane mordy na ludno-
ści polskiej naszych wsi. We wsi Lewoszów i Szostaki zostały wymor-
dowane rodziny Pacaków, ocalał Jan Pacak „Lemiesz”, który w ostat-
niej chwili zdołał uciec i Januszów z Lewoszowa oraz Popielów z Szo-
staków zginęło 17 osób. W marcu 1943 roku zabudowani9a zostały 
spalone. 27 kwietnia 1943 roku została spacyfikowana wioska Nara-
mów koło Mnina zginęło 21 osób i kilka zabudowań zostało spalone. 
11 maja 1943 roku została spacyfikowana wieś Skałka Polska. 90 osób
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zostało zabitych, cała wieś została spalona. Wsie te były odwetem za 
zabicie 21 Niemców Krajowych z Antonielowa i kilka zabudowań spa-
lonych w dniu 26 kwietnia 1943 roku przez oddział Gwardii Ludowej 
pod dowództwem „Kalińskiego”.

Po aresztowaniu kolegów z naszego oddziału dywersyjnego ma-
jąc obawy, że możemy być aresztowani też postanowiliśmy z kolegą 
Szymańskim Zygmuntem „Zetko” z Przegród wstąpić do oddziału le-
śnego. Tak też zrobiliśmy 5 lutego 1944 roku dołączyliśmy do oddzia-
łu leśnego A.K. pod dowództwem „Wąsowicza” por. Antoni Piwowar-
czyk, który działał na terenie Końskie, Przysucha, Skarżysko. Oddział 
ten w przemarszu przez Radoszyce zabił jednego żandarma z pose-
runku Radoszyce, został też zabity jeden żandarm z niemieckiego Go-
spodarstwa Rolnego w Modliszewicach, zlikwidowany szpicel nie-
miecki w Rudzie Malenieckiej, była próba rozbicia siedziby żandarme-
rii w Borkowicach bez powodzenia.

W kwietniu 19444 roku został utworzony w naszej placówce Od-
dział Policyjny A.K. pod dowództwem sierżanta Władysława Nierucha-
ja „Wilk”. Ja z moim kolegą „Zetką” zostałem oddelegowany z oddzia-
łu „Wąsowicza” do tego oddziału jako już obeznanych z działalnością 
oddziałów leśnych. Po dołączeniu do tego rozpoczęliśmy działalność 
jako oddział leśny, tj. już nie wracaliśmy do domów lecz kwaterowali-
śmy w lesie lub gajówkach oraz u gospodarzy o ile zabudowania znaj-
dowały się z dala od wsi. Oddział ten liczył 12 członków a potem znacz-
nie się zwiększył.

Rozpoczęliśmy już zasadzki na szosach na samochody niemieckie 
co często się udawało. W jednej zasadzce zatrzymaliśmy dwie taksów-
ki z wyższymi pracownikami przy budowie okopu w rejonie Grusz-
czyna – Czermna po likwidacji owych pracowników zostały zabrane 
plany okopu danego odcinka, plany te zostały przekazane naszemu 
dowództwu. W tą samą zasadzkę koło Koziej Woli na trasie Końskie – 
Skarżysko został rozbity samochód ciężarowy. Samochód został spa-
lony ponieważ został przestrzelony zbiornik z paliwem tak, że nie zdo-
łaliśmy nic zdobyć z tego samochodu.

W zasadzce koło wsi Piskorzeniec Wielki koło Przedborza zaatako-
waliśmy tabory niemieckie, które wycofywały się na zachód. Zostały 
zdobyte dwa erkaemy większą ilość karabinów oraz wóz taborowy 
z całym wyposażeniem i końmi. W naszą zasadzkę zrobioną między 
Sielpią a Miedzierzą wpadł granatowy policjant z Posterunku Radoszy-
ce, który wyróżniał się nadgorliwością w wykonywaniu rozkazów nie-
mieckich. Postrach lundości polskiej został zlikwidowany na miejscu 
ponieważ zaczął narzekać bojąc się zetknięcia z partyzantami. Nazwi-
sko tego policjanta – Jóźwiak.

Został też zlikwidowany poprzez nasz oddział żandarm z posterun-
ku w Łopusznie Nikel, który wykonywał wyrok na naszych kolegach 
Szymańskich z Sarbic, aresztowanych przez ten posterunek.

Oddział nasz utrzymywał się nie wpadł w obławy dzięki wielkiej ru-
chliwości tak, że po zrobieniu jakiejś akcji robił odskok z tego miejsca 
o kilkanaście kilometrów dalej tak, że Niemcom trudno było wpaść na 
nasz ślad. W jednym miejscu nie zatrzymywaliśmy się dłużej niż dzień, 
a w nocy znów odmarsz na inne miejsce postoju.

Początkiem sierpnia 1944 roku oddział nasz został powołany na 
koncentrację akcja „Burza”, która była powołana celem udzielenia po-
mocy walczącej w powstaniu Warszawy, które wybuchło 1 sierpnia 
1944 roku. Z naszym oddziałem szło 45 członków placówki bez bro-
ni aby wzmocnić szeregi koncentracji. W przemarszu koło wsi Piaski 
Bagro na północ od Wąsoszy wpadliśmy w zasadzkę niemiecką. W za-
sadzce tej straciliśmy wóz taborowy, który wjechał w opłotki wsi i już 
nie zawrócił. Wycofanie było jedynie tym miejscem którym weszliśmy 
i już Niemcy starali się zamknąć okrążenie skrzydłami jedynie dzięki 
mnie i koledze Zygmuntowi Szymańskiemu „Zetko” bo ostrzelaliśmy 
skrzydła zamiarujące się połączyć z broni maszynowej, ja z Brema a  
kolega z Tomsona tak, że musieli paść i nie mogli się posuwać dalej. 
Wycofaliśmy się ostatni. Został zabity jeden członek naszej placówki 
przy wycofywaniu. Po tej potyczce wróciliśmy z powrotem do naszej 
placówki by uzupełnić zapasy żywności i oporządzenia.

Druga nasza wyprawa, która odbyła się za parę dni i znacznie w 
zmniejszonym składzie bo członkowie placówek przekonali się, że 

można zostać zabitym nic nie zdziaławszy i szczęśliwie już dotarliśmy 
do miejsca gdzie było już bardzo dużo wojska wraz z podstawowymi 
większymi oddziałami leśnymi takimi jak „Szarego”, „Nurta”, „Baraba-
sza”, „Jędrusiów” i „Szczytnika” z B.Ch. Odział nasz został przydzielony 
do drugiego batalionu III pułku P.P. Dowódcą naszego batalionu był 
kap. „Kłos” Jerzy Niemcewicz, a zastępcą był nasz dowódca oddziału 
leśnego „Wąsowicz”. Główna koncentracja odbywała się w leśniczów-
ce koło Przysuchy. Nasz oddziałek pełnił główną ochronę sztabu dy-
wizyjnego gdzie odbywała się narada czy pójdziemy na Warszawę 
czy nie. Na naradzie tej zostało uchwalone aby wysłać oddział „Jerze-
go” Józefa Madeja czy da się przejść przez Pilicę tyle wojska. Po kilku 
dniach wrócił „Jerzy” ze swym oddziałem że przeprawa przez Pilicę 
jest niemożliwa ponieważ Niemcy bardzo obstawili wszystkie mosty 
i przejścia spodziewając się dopływu większych sił walczącej Warsza-
wie.

Zostaliśmy skierowani przez dowództwo dywizji do odebrania 
zrzutu koło wsi Radków koło Jędrzejowa. W przemarszu naszych od-
działów walki ratujące wsie przed spacyfikowaniem przez Niemców 
takie jak: Ch......., Krasna, Grodzisko koło Radoszyc, Radoszyce. W bi-
twie o Krasną we wsi Przyłogi poległ nasz dobry towarzysz broni po-
rucznik Jerzy Józef Madej. Nasz batalion zaatakował we wsi Dziebął-
tów kwaterującą artylerię niemiecką. Atak był udany zostało zniszczo-
ne kilka dział i bardzo dużo popłochu wśród załogi co wywarło wraże-
nie u Niemców, że nigdzie nie czuli się bezpiecznie na okupowanych 
ziemiach polskich. W walce o Grodzisko i Radoszyce 2 i 3 września 
1944 roku brał udział batalion „Szarego”, bardzo skutecznie wyrato-
wał ludność osiedla Radoszyce przed rozstrzelaniem, którzy już klę-
czeli na rynku.

W przemarszu koło wsi Rykoszyn został rozbity bunkier niemiecki, 
który zagrażał przejścia przez tory kolejowe. Zginęło ośmiu Niemców 
z ochrony torów. Bunkier ten został rozbity z Piata przez naszego ko-
legę z oddziału „Wąsowicza” „Pyłka” bardzo bojowego żołnierza i par-
tyzanta.

Największym bojem naszego batalionu był bój koło wsi Szewce Za-
wada dziś Sitkówka-Nowiny. Walka rozpoczęła się zaraz z rana i trwała 
do wieczora. Niemcom przychodziły posiłki z niedalekich Kielc. Przy-
jechał pociąg pancerny i ostrzeliwał nasze stanowiska z artylerii. Mieli-
śmy straty w zabitych i rannych, których musieliśmy ulokować na me-
linach we wsi Gałęzice. Dalszy marsz skierowany był do lasów koło wsi 
Radków między Jędrzejowem, a Włoszczową. Postój naszych oddzia-
łów dywizyjnych na tym terenie był nieco dłuższy, ponieważ wyzna-
czony był zrzut i musieliśmy czekać aby go odebrać. I pewnej nocy 
zrzut ten odbył się, byli nawet skoczkowie i trzeba było starannej ob-
stawy aby zrzut nie wpadł w ręce Niemców. Było bardzo wspaniałe 
powitanie skoczków z partyzantami. Powitanie odbyło się przy ogni-
skach w lesie. Nie obyło się bez szklanki bimbru – polskiego alkoho-
lu w czasie okupacji. Skoczkowie przywieźli ze sobą dolary na zasile-
nie naszej kasy dywizyjnej. Zaraz po zrzucie była obława niemiecka na 
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nasze zgrupowanie. Niemcy użyli w obławie czołgów i samolotów. 
Cały ciężar walki przejął oddział „Barabasza” do boju z naszego ba-
talionu poszła obsługa Piata celowniczy „Pyłek”, która rozbiła jeden 
czołg niemiecki.

Po tych bojach i zrzucie zgrupowanie naszej dywizji zaczęło się wy-
cofywać w kierunku lasów koneckich. Na przeszkodzie marszu były 
okopy, które na przejazdach Niemcy zaminowywali i aby przeprowa-
dzić nasze tabory przez przejazd zmuszeni byliśmy wysłać dwóch lu-
dzi do pracy przy budowie okopów. Poszliśmy na ochotnika ja i pod-
chorąży Konstanty Chabierra „Świt” inspektor naszego podobwodu 
Radoszyce „Pstrąg”. Pracowaliśmy w ubraniach cywilnych zmieszani 
z  ludnością cywilną spędzoną ze wsi. Celowo obraliśmy odcinek bli-
sko przejazdu aby widzieć co się dzieje. Pracowaliśmy bardzo wydaj-
nie i  bardzo długo aby widzieć gdzie są zakładane miny. Pracowali-
śmy dwa dni aby „Świt” zrobił plan rozkładanych min. Ja tylko ubez-
pieczałem swojego kolegę i przełożonego bo bezpośrednio podlega-
liśmy po jego dowództwo. Miał do mnie wielkie zaufanie, ponieważ 
w bardzo niebezpiecznych akcjach wybierał zawsze mnie. Widocznie 
wiedział, że go nie zawiodę. Po zrobieniu szkicu rozmieszczenia min 
na danym przejeździe wróciliśmy do oddziałów dywizyjnych i w nocy 
saperzy z naszych oddziałów rozbroili miny aby mogły przejechać na-
sze tabory.

Dywizja wróciła do lasów białaczewskich gdzie nastąpiła demobili-
zacja koncentracji „Burza”. Przez prawie całą koncentrację i przemarsz 
oddziałów dywizyjnych, oddział nasz pod dowództwem „Wilka” był 
ochroną sztabu dowództwa I batalionu. Widocznie były nasz dowódz-
twa a obecnie zastępca dowódcy batalionu por. „Wąsowicz” miał do 
nas wielkie zaufanie powierzając naszemu oddziałowi tak bardzo od-
powiedzialną funkcję.

Po demobilizacji oddział nasz wrócił na teren naszych poprzed-
nich działań tj. placówek Mnin, Radoszyce, Kłucko. Ponieważ zbliżała 
się zima i większego najścia na nasz teren Niemców, działalność na-
szego oddziału została zmniejszona do minimum. Nie mogliśmy być 
bardzo aktywni ponieważ już zostaliśmy zdekonspirowani i wszyst-
kie oczy były zwrócone na nas. W nasze strony tj. do Lasocina przy-
szła Brygada Świętokrzyska N.S.Z. pod dowództwem „Bochuna”, które 
rozpoczęło likwidację mniejszych oddziałów Armii Ludowej. Po bitwie 
pod Gruszką, zgrupowania A.L. „Zygmunta”, „Tadka Białego” i „Górala” 
29 września 1944 roku. Został zlikwidowany oddział „Filaka” w Kapało-
wie, który pozostał na tym terenie po tej bitwie niby tak sławnej i wie-
le jeszcze innych.

W moim domu znalazł schronienie i melinę żandarm rodem z Au-
strii z Posterunku Żandarmerii w Łopusznie Karol August Landl „Felek”, 
który współpracował i należał do placówki A.K. Łopuszno. Był bardzo 
dobrym wywiadowcą co działo się na posterunku żandarmerii wysy-
łając ostrzeżenia do ludzi którym groziło aresztowanie. Współpraca 
tego żandarma z placówką A.K. w Łopusznie trwała bardzo długo bo 
już Szymańsscy z Sarbic mieli ostrzeżenie aby się ulotnili jednak zlek-
ceważyli i tak smutno się to skończyło. Przebywał u nas na melinie trzy 
tygodnie w ścisłej tajemnicy przed sąsiadami ponieważ był powszech-

nie znany, a Niemcy wiedzieli, że jest w naszych stronach Ruchu Opo-
ru, bardzo pragnęli go schwytać aby wywrzeć zemstę na nim i na lu-
dziach pomagającymi mu w ukrywaniu się. Pomimo tak usilnych po-
szukiwań przeżył w naszej konspiracji okupację i po wyzwoleniu wró-
cił do rodzinnej Austrii.

W dniu 29 października 1944 roku zgrupowanie „Nurta” wpadło 
w  obławę koło wsi Hotów koło Oleszna. Obława ta trwała kilka dni 
i  oddział ten nie mógł się oderwać od Niemców, dopiero koło wsi Mo-
kre koło Mnina oddział zmylił obławę i oderwał się od pościgu. „Nurt” 
miał znaczne straty w ludziach a także kilku ciężko rannych żołnierzy 
zostało na melinach naszej placówki z których dwóch jeszcze zmarło 
pomimo dobrej opieki lekarzy i sanitariuszek. Z tego oddziału został 
na naszej placówce na melinach pluton konnych zwiadowców pod do-
wództwem porucznika „Topora” we wsi Wilczkowice gdzie wytrwał do 
wyzwolenia tj. 15 stycznia 1945 roku.

Dnia 6 grudnia 1944 roku zostałem postrzelony w prawa nogę 
przez oddział likwidacyjny z zgrupowania N.S.Z. „Bochuna” jedynie 
dlatego, że nie podniosłem na wezwanie rąk do góry ponieważ sze-
dłem z bronią z wywiadu do oddziału co miałem wpojone przez swo-
ich przełożonych, że mając broń przy sobie nie wolno podnosić rąk 
do góry. Postrzał był tak nieszczęśliwy dla mnie że zostałem kaleką na 
całe życie.

W sylwestra 1944 roku kwaterował na naszej wsi oddział „Starego” 
po jego odejściu Niemcy zrobili na naszą wieś obławę. Nocą tak ściśle 
obstawili wieś pomimo czujności naszych konspirantów że n ikt nie 
wyszedł z naszej wsi poza obławę. Po zebraniu wszystkich mężczyzn 
w środku wsi rozpoczęli przesłuchiwania poszczególnych rolników 
o  kwaterujący oddział w naszej wsi i o żandarma współpracującego 
z Ruchem Oporu – Karola Landla „Felka” znali nawet jego pseudonim 
z posterunku żandarmerii w Łopusznie. Zabrali trzech mężczyzn z na-
szej wsi do poserunku w Łopusznie i po przesłuchaniu zostali zwolnie-
ni. Zaznaczam że była to już żandarmeria polowa nie ta dawna która 
uciekła w lipcu 1944 roku.

Wyzwolenie dnia 17 stycznia 1945 roku zastało mnie w łóżku po-
nieważ postrzał był tak skomplikowany a nie leczyłem się w szpitalu 
tylko na melinach i w domu przez lekarzy oddanych naszej konspiracji 
Alfonsa Kryzińskiego lekarza medycyny z Radoszyc i Jana Fidlera też 

z Radoszyc.
Zachowano oryginalną pisownię tekstu

na podstawie rodzinnych archiwów  
opracowali prawnukowie:

olga Sieradzan
nataniel Sieradzan

stoI trzecI od lewej józef „boruta” nowakowskI

Nasz pradziadek, Józef Nowakowski pseudonim „Boruta” uro-
dzony 12.03.1920 r. zmarł 07.07.1989 r. W  latach 1940-1945 wal-
czył o wolność Polski w szeregach Z.W.Z. oraz Armii Krajowej . Za 
swoją postawę w walce z okupantem został odznaczony: Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1985r., Odznaką za 
zasługi dla Kielecczyzny – 1982r., Krzyżem Partyzanckim – 1976r.

Olga Sieradzan 
Nataniel Sieradzan
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1. Inwestujemy w drogi

2. Dbamy o środowisko

3. Stawiamy na edukację

4. Wspieramy kulturę i sport

5.  Pamiętamy o historii 
i kultywujemy tradycje

CZTERY LATA DYNAMICZNEGO ROZWOJU GMINY ŁOPUSZNO 

Nasz wspólny Dorobek



Wójt Gminy Łopuszno: Irena Marcisz
Zastępca Wójta Gminy: Wiesław Gałka 
Sekretarz Gminy: Małgorzata Barcicka
Skarbnik Gminy: Teresa Poświat

Rada Gminy
Przewodniczący Rady Gminy: Zdzisława Mirosława Zimna
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Sławomir Marek Kramarczuk 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Jerzy Adamiec 
Kazimierz Marian Bernat - Radny Rady Gminy
Krzysztof Zbigniew Błachucki - Radny Rady Gminy
Andrzej Henryk Cieślicki - Radny Rady Gminy
Barbara Ewa Fras - Radny Rady Gminy
Józef Kozioł - Radny Rady Gminy
Zofia Kozubek Radny - Rady Gminy
Danuta Teresa Łukasik - Radny Rady Gminy
Wiesław Mazur - Radny Rady Gminy
Bożena Sochacka - Radny Rady Gminy
Sławomir Mariusz Staszczyk - Radny Rady Gminy
Mariusz Woś - Radny Rady Gminy
Marcin Wychowaniec - Radny Rady Gminy

PODSUMOWANIE KADENCJI  
SAMORZĄDU GMINY ŁOPUSZNO 
2014-2018



Koniec kadencji to w każdym samorządzie 
pora podsumowań. Robi się bilans tego, co zo-
stało zaplanowane i co wykonane w ciągu czte-
rech lat, bo tyle w Polsce trwa samorządowa 
kadencja. Przedstawiam takie podsumowanie. 
Obejmuje ono przede wszystkim krótki prze-
gląd inwestycji, jakie zostały w tym okresie 
zrealizowane z myślą o mieszkańcach gminy, 
z myślą o poprawie jakości życia na naszym te-
renie, a także po to, by zachęcać do lokowania 
na Łopuszańskiej ziemi nowych inwestycji.

Chciałabym podkreślić, że każdy z mieszkań-
ców ma lub może mieć swój udział w rozwoju 
naszej gminy. Kiedy przygotowujemy coroczny plan inwestycji gminnych 
bierzemy pod uwagę propozycje zgłaszane podczas zebrań wiejskich, a tak-
że wnioski kierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy. 

Korzystając z okazji dziękuję za współpracę i wysiłek wszystkim tym oso-
bom, które - tak jak władze samorządowe - stawiają sobie za cel, by gmi-
na była jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców, aby dawała możliwość 
wyboru miejsca pracy, szansę godnego życia, dobre warunki do kształcenia 
swoich dzieci, wysoki komfort życia, otwarty dostęp do opieki zdrowotnej, 
a także bogatą ofertę zajęć ze strony placówek zapewniających rozrywkę 
i rekreację.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Łopuszno

Irena Marcisz

„Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, 
taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu”.     

Paul Holbach 

Mieszkańcy Gminy Łopuszno!
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W trosce o rozwój Gminy Łopuszno
Ostatnie 4 lata to niewątpliwie był dobry czas dla gminy 

Łopuszno. Udało się zrealizować wiele inwestycji i działań 
polepszających warunki bytowe mieszkańców. Niektó-
re z nich były wyczekiwane od wielu lat. Na wiele z nich 
udało nam się pozyskać dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych. Dzięki racjonalnemu zarządzaniu finansami 
gminy pomimo ogromnej liczby inwestycji nie zaciągali-
śmy kredytów, a wcześniejsze zadłużenie gminy zreduko-
wano o prawie 2,5 miliona  zł.

Finanse Gminy

Wartym zaznaczenia jest fakt, że gmina cały czas nie 
ustaje w sięganiu po pieniądze z funduszy europejskich 
i programów rządowych. Kwota jaką udało się pozyskać 
dla gminy w ciągu obecnej kadencji jest imponująca 
i opiewa na około 33 miliony zł.

Pragniemy przedstawić Państwu w dużym skrócie, na 
czym skupiły się władze Gminy Łopuszno w ciągu ostat-
nich 4 lat, co udało się zrealizować i co mamy w planach 
na najbliższe lata. 

Budżet gminy w latach 2014 -2018 zawierał ambitne za-
dania, prawie 100 proc. z nich udało się zrealizować. Przy 
corocznym planowaniu budżetu samorząd gminy wsłu-
chuje się w głos Mieszkańców, którzy swoje oczekiwania, 
propozycje i uwagi zgłaszają między innymi podczas ze-
brań wiejskich. Nie wszystkie z tych postulatów udało się-
już zrealizować, ponieważ potrzeby Mieszkańców z regu-
ły są większe niż możliwości budżetowe. Wszystkie zgła-

szane potrzeby są na bieżąco weryfikowane i planowane 
do realizacji.
•	 W	obecnej	 kadencji	 nie	 zaciągnięto	 nowych	 kredy-

tów. 
•	 Spłacono:	2 435 043,32	zł	zobowiązań	zaciągniętych	

w poprzednich kadencjach. Obecny kredyt (stan na 
30.09.2018 r.): 5 554 000,00	zł.		

•	 Wydatki	inwestycyjne	ogółem:	12 562 743,27	zł

Fundusz sołecki
Małe ale ważne. W gminie Łopuszno przywrócono 

inwestycje z funduszu sołeckiego.
Zakup wyposażenia świetlic wiejskich, montaż oświe-

tlenia ulicznego czy budowa placów zabaw. Tego rodzaju 
inwestycje wykonywane są w ramach budżetu sołeckiego 
– od 2015 roku także w gminie Łopuszno, która wtedy po 
wielu latach przywróciła go na swoim terenie. 

Fundusz sołecki to nic innego jak pewna pula pieniędzy 
z budżetu gminy, która co roku przeznaczana jest na każ-
de sołectwo. Miejscowości otrzymują kwotę proporcjo-
nalną do liczby mieszkańców. Im więcej osób zamieszkuje 
daną wieś, tym dostaje ona większą sumę.

Pieniądze mają służyć poprawie warunków życia miesz-
kańców gminy. Oznacza to realizację inwestycji pozwala-

jących na spędzanie wolnego czasu, 
organizowania zabaw czy turniejów 
sportowych, a także poprawiających 
bezpieczeństwo. O tym, na co zosta-
nie przeznaczona przyznana danemu 
sołectwu kwota, decydują jego miesz-
kańcy na wiejskich zebraniach. – 

Gmina rozpoczęła przekazywa-
nie około 400 tysięcy zł z budżetu na 
zgłaszane przez mieszkańców inwe-
stycje w sołectwach.

Fundusz	 sołecki	na	 2018	 rok	wy-
nosi	536	tys.	zł

Na	 2019	 rok	 kwota	 ta	 wyniesie	
prawie	600	tys.	zł

nasz wspólny dorobek4
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Inwestycje drogowe
Rozwój gminy uwarunkowany jest między innymi sys-

tematyczną poprawą infrastruktury technicznej. W tym 
zakresie w ciągu ostatnich czterech lat poczyniono wiele 
kroków, które wymiernie wpłynęły na komfort i bezpie-
czeństwo mieszkańców. W efekcie wyremontowano około 
40 km dróg.

Przykładem na to, że współpraca Gminy Łopuszno 
z Powiatem kieleckim układa 
się dobrze, jest szereg wspól-
nie wykonanych inwestycji, 
w tym przebudowa drogi po-
wiatowej Lasocin-Wólka. In-
westycja ta była wyczekiwa-
na przez mieszkańców. Prze-
budowanie odcinka jezdni o 
długości 1,3 km, wartego 245 
tysięcy złotych, sfinansowa-
no po połowie ze środków 
gminy i powiatu. Podobnie 
było w przypadku przebu-
dów dróg	nr	0405T	w	miej-
scowości Huta Jabłonowa i 
Dobrzeszów	 oraz	 nr	 0482T	
na odcinku Olszówka-Józe-
fina. Koszt realizacji tych 
inwestycji	 wyniósł	 330	 tys.	
zł. W podobny sposób wyre-
montowano	również	1800	m.	odcinek	drogi	w	Ewelino-
wie.	W	tym	przypadku	koszt	wyniósł	ponad	360	tys.	zł.

Kolejną inwestycją, którą gmina i powiat zrealizowa-
ły wspólnie była zmiana nawierzchni drogi powiatowej 
nr	0396T	na	odcinku	Łopuszno-Jasień-granica	powiatu	
kieleckiego.	Wartość	tej	inwestycji	to	653	tys.	zł,	z	cze-
go	413	tys.	zł	pochodziło	ze	środków	europejskich	w	ra-
mach	PROW	2014-2020.	W ramach tego zadania wyko-
nana została nowa nawierzchnia drogi o łącznej długo-
ści 3,9 km. Kosztowną inwestycją realizowaną wspólnie 
z powiatem była przebudowa drogi powiatowej nr 0484T 
w miejscowości Gnieździska. Wartość inwestycji wynosi 
1 mln 800 tys. zł. Zadanie to zostało dofinansowane z pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej kwotą 900 tys. zł. Wkład własny został podzie-
lony między powiatem a gminą. Każda z jednostek wyło-
żyła na realizacje zadania po 450 tys. zł. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
miejscowości Fanisławice, wspólnie z powiatem wykona-
no rowy przydrożne utwardzone płytami betonowymi. 
Inwestycję wykonano w trzech etapach, a ich łączna war-
tość wyniosła około 240 tys. zł.

W 2017 roku Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowa-
nie na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych. Kwo-

ta jaką Gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 sięgnęła blisko 1 mln zł, zaś 
pozostałą kwotę w wysokości 500 tys. zł pokryto z własne-
go budżetu. 

W ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnej zo-
stało przebudowanych blisko 8 km dróg gminnych i we-
wnętrznych: Czartoszowy 950 m., Michala Góra 500 m., 

Rudniki 640 m., Józefina 600 m., Huta Jabłonowa 230 m., 
Czałczyn-Olszówka 990 m., Łopuszno ul. Żwirowa 920 
m., Łopuszno –Eustachów 1540 m., Piotrowiec 400 m., Ja-
sień 1000 m. Poprzez zmianę nawierzchni z szutrowych, 
żwirowych na nawierzchnię asfaltową mieszkańcy Gmi-
ny Łopuszno zyskali nareszcie długo wyczekiwany do-
godny dojazd do swoich posesji. Ta długo wyczekiwana 
przez wszystkich mieszkańców inwestycja poprawiła wa-
runki techniczne wszystkich odcinków dróg, zwiększyła 
komfort podróżujących. Realizacja inwestycji przyczyni-
ła się do dostosowania dróg do wymaganych parametrów, 
co usprawnia transport, poprawia bezpieczeństwo ruchu, 
zwiększyło nośność drogi, skróciło czas podróży i zwięk-
szyło dostępność do nowych terenów budowlanych i in-
westycyjnych.

Ponadto gmina w ramach własnych środków zrealizo-
wała wiele inwestycji drogowych. Nawierzchnie asfalto-
wą zyskały drogi w miejscowościach: Ruda Zajączkowska, 
Nowek, Antonielów, Jedle,  Krężołek-Czałczyn, Czałczyn-
-Borki, Przegrody, Łopuszno ul. Górny Bór, Czartoszowy.

W samym tylko 2018 roku na terenie gminy przybyło 
ponad 10 km dróg asfaltowych. Inwestycje zrealizowano 
w miejscowościach: Łopuszno, ul. Żwirowa, ul. Górki Ło-
puszańskie, ul. Spacerowa, ul. Armii Krajowej, Marianów,
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Antonielów, Grabownica, Fanisławiczki, Snochowice, Je-
dle, Zasłońce, Czartoszowy oraz drogę łączącą miejsco-
wości Eustachów Duży i Eustachów Mały.  Wymienione 
wyżej inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 milion 300 
tys. zł i sfinansowane zostały z budżetu gminy. Na kolejną 
inwestycję, jaką była budowa mierzącego 1,7 km odcin-
ka drogi Snochowice-Dobrzeszów, gmina otrzymała do-
finansowanie z  Programu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej. Koszt tej inwestycji wyniósł 
662 tys. zł, a otrzymane dofinansowanie opiewało na kwo-
tę ponad 380 tys. zł. Gmina zrealizowała również przebu-
dowę kilometrowego odcinka ul. Leśnej w Snochowicach. 
W  tym przypadku partnerem współfinansującym były 
Lasy Państwowe. 

Gmina Łopuszno w porozumieniu ze Świętokrzyskim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Gminą 
Radoszyce przygotowywała przebudowę drogi wojewódz-
kiej nr 728. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich za-
warł umowę z firmą Strabag na wykonanie tej inwestycji. 
W ramach tego zadania planuje się kompleksową przebu-
dowę ulicy Koneckiej w kierunku Czałczyna poprzez wy-
konanie chodników, nowej nawierzchni i odwodnienia. 
Gmina Łopuszno wraz z Gminą Radoszyce wspólnie opra-
cowały koncepcję, której koszt wyniósł blisko 450 tys. zł. 
Wartość tej inwestycji to ponad 73 mln. zł. a termin wyko-
nania zaplanowano na 30 października 2020 r.

Budowa nowego placu targowego w Łopusznie dobie-
ga końca. Gmina pozyskała prawie milion złotych unij-
nego dofinansowania na realizację tej inwestycji z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Daw-
ny plac targowy nie zachęcał kupców i kupujących swoimi 
warunkami. Dziś praktycznie odnowione targowisko ni-
czym nie przypomina tego jeszcze sprzed kilku miesięcy.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się wiosną 2018 roku. 
– Plac targowy zupełnie zmienił swoje oblicze. Został po-
dzielony na trzy tak zwane strefy. Pierwsza, handlowa, 
przeznaczona jest dla typowego handlu, takiego, jaki spo-
tyka się na bazarach. Druga stanie się już wkrótce miej-
scem dla lokalnych producentów wyrobów ekologicznych. 

Plac targowy na miarę XXI wieku
Ponadto znaczna część targowiska została zadaszona, aby 
zarówno sprzedawcy jak i kupujący mogli w komforto-
wych warunkach przebywać na naszym targowisku.

Obok nowoczesnego placu targowego zostanie wybu-
dowany parking na 100 miejsc postojowych. Powstała już  
także droga dojazdowa, która ułatwi komunikację i wjazd 
na targowisko.

Na realizację tej inwestycji gmina Łopuszno otrzyma-
ła już 999 tysięcy 976 złotych dofinansowania. Pieniądze 
pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do-
datkowo z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zostanie 
wykonany drugi etap modernizacji targowiska, który sza-

cowany jest na kwotę 1 mln 
złotych.

Władze gminy chcą, by 
po przebudowie targowi-
ska handel odbywał się dwa 
razy w tygodniu.  Zależy 
nam na tym, by plac tar-
gowy żył. Będziemy więc 
chcieli też uruchomić na 
nim giełdę samochodo-
wą. Giełda odbywałaby się 
w niedziele. Wstępny szaco-
wany koszt budowy Jarmar-
ku Łopuszańskiego to około 
2 miliony złotych.



Budujemy oczyszczalnię ścieków 
za blisko 15 mln. zł

W dniu 20.09.2018r. mia-
ła miejsce uroczysta chwi-
la, która zapisze się w histo-
rii Łopuszna. Po wielu la-
tach starań, w tym po blisko 
3 latach prac projektowych 
Pani Wójt Irena Marcisz 
podpisała umowę na budo-
wę oczyszczalni ścieków w 
Eustachowie z konsorcjum 
firm „ADMA” Zakład Re-
montowo-Budowlany ze Sta-
szowa oraz  Zakład Projek-
towo-Usługowy „NOSAN” 
z Kielc.

Będzie to największa in-
westycja w historii całej gmi-
ny w zakresie gospodarki 
ściekowej. Koszt budowy sa-
mej oczyszczalni wynosi 14 
980 000,00, w tym dofinan-
sowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020 dzięki staraniom Pani Wójt zostało zwięk-
szone o 4 mln zł i wynosi obecnie ponad 8,5 mln złotych. 

Zgodnie z założonym harmonogramem prace ruszą już 
lada dzień i potrwają do końca przyszłego roku. Dzięki 
rozpoczynającym się robotom budowlanym oczyszczal-
nia ścieków będzie obsługiwać całą aglomerację Łopusz-
no, w tym miejscowości Łopuszno, Wielebnów i Eusta-
chów. W ramach inwestycji powstanie oczyszczalnia ście-
ków o przepustowości 600m3/dobę, a także 
cała infrastruktura towarzysząca, w tym dro-
ga dojazdowa. 

Wybudowanie oczyszczalni ścieków 
w  miejscowości Eustachów jest kluczowym 
etapem realizacji przedsięwzięcia pozwalają-
cym na poprawne działanie gospodarki wod-
no-ściekowej w aglomeracji Łopuszno. Reali-
zacja przedsięwzięcia polegającego na uregu-
lowaniu gospodarki ściekowej została podzie-
lona na etap:  „Budowa oczyszczalni ścieków 
mechaniczno-biologicznej w Eustachowie 
o przepustowości Qśr.= 600m3/d dla aglome-
racji Łopuszno wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą” oraz „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej dla aglomeracji Łopuszno”. Uroczy-

ste	 rozpoczęcie	 inwestycji	miało	miejsce	5	październi-
ka	2018	r.	Termin zakończenia przewidywany jest za rok.

Gmina posiada zagwarantowane dofinansowanie na 
realizację drugiego etapu inwestycji tj. budowy sieci ka-
nalizacyjnej, która rozpocznie się niezwłocznie po uzy-
skaniu niezbędnych pozwoleń. Proces ten jest dalece za-
awansowany, mamy więc nadzieję, że prace z nim związa-
ne rozpoczną się w I połowie 2019 roku.
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Gmina Łopuszno reali-
zuje Gminny Program Bu-
dowy Przydomowych Biolo-
gicznych Oczyszczalni Ście-
ków. Gmina za aprobatą za-
interesowanych właścicieli 
nieruchomości, wybudowa-
ła	 92	 przydomowe	 oczysz-
czalnie ścieków. Wartość 
tej inwestycji to prawie 
1,5  miliona	 zł	 a dofinan-
sowanie z  PROW wyniosło 
770 tys. zł.  Ponadto w miej-
scowości Lasocin powstaną 
dwie zbiorcze oczyszczal-
nie, które obsłużą po 12 go-
spodarstw domowych. Po-
stępowania przetargowe za-
kończyły się już i czekamy 
na rozpoczęcie prac przez 
wykonawcę. 

Celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz dzięki 
środkom pozyskanym z Unii Europejskiej gmina zakupi-
ła fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wraz z beczką ase-
nizacyjną. Koszt zestawu to 330 tys. zł. Dofinansowanie 
wyniosło 201 tysięcy zł. Zakup wozu był koniecznością ze 
względu na fakt że ponad 80% nieruchomości na terenie 
gminy wyposażone jest obecnie w zbiorniki bezodpływo-
we i w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gminny Program Budowy 
Przydomowych Biologicznych 
Oczyszczalni Ścieków
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Gmina Łopuszno od 2016 roku pozyskała około 5	mi-
lionów	zł	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego. W ra-
mach RPOWŚ 2014-2020 na terenie gminy, zostały zre-
alizowane projekty edukacyjne skierowane do uczniów 
szkół podstawowych, szkół 
gimnazjalnych i oddziału 
przedszkolnego. W ramach 
projektów prowadzono za-
jęcia wyrównawcze, zajęcia 
rozwijające, a także liczne 
zajęcia pozaszkolne. Do-
datkowo szkoły wyposa-
żono w nowoczesny sprzęt 
informatyczny, komputery 
oraz drukarki 3D innowa-
cyjne pomoce dydaktyczne 
a pracownie przedmiotowe, 
w których realizowano za-
jęcia z wykorzystaniem me-
tody eksperymentu, dopo-
sażono w niezbędną infra-
strukturę. W ramach wyżej 
wymienionych projektów 
wsparcie otrzymało ponad 
500 uczniów z terenu naszej gminy. W dniu 3 września 
2018 roku podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole 
podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie Wójt Gmi-
ny podpisała umowę na następną transzę środków. Ko-
lejne projekty edukacyjne realizowane będą w szkołach 
w Łopusznie, Gnieździskach oraz Dobrzeszowie. W szko-
le w  Lasocinie powstała nowoczesna pracownia eduka-

Inwestycje w edukację
cyjna. W pracowni znalazły się: narzędzia laboratoryjne, 
modele do skupiania energii słonecznej, modele turbiny 
wodnej, ogniwa wodorowe i fotowoltaiczne, stacje pogo-
dy, mierniki promieniowania UV, zestawy do badania sta-

nu środowiska, a także gry, puzzle i filmy przyrodnicze. 
Uczniowie będą mogli także korzystać z pomocy nauko-
wych w plenerze, prowadząc obserwacje, badania i pomia-
ry przyrodnicze. Podobna pracownia powstaje obecnie 
w szkole w Gnieździskach. Obie dofinansowane zostały ze 
Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach



Samorząd Gminy Łopuszno podjął szereg działań, aby 
zapewnić najlepszą opiekę najmłodszym mieszkańcom. 
W czasach, kiedy jest tak niski przyrost naturalny, samo-
rządy muszą wychodzić naprzeciw potrzebom rodzin. 

Możliwość zapewnienia dzieciom opieki w czasie, kiedy 
rodzice wykonują prace, jest potrzebą naszych czasów. Jed-
nym z pierwszych działań podjętych przez nasz samorząd 
była budowa Żłobka Gminnego. Inwestycja została zreali-
zowana w rekordowym tempie. Koszt jej realizacji to bli-
sko	2	mln.	zł.	Dofinansowano ją kwotą miliona pięciuset 

W trosce o maluchy
tysięcy zł pozyskanych ze środków ministerialnych. To in-
westycja wyjątkowo ważna. Pozwoliła rozwinąć skrzydła 
młodym rodzicom, którzy podejmując trud wychowania 
swoich pociech, musieli wyrzec się aktywności zawodo-

wej. Dzięki środkom pozy-
skanym z funduszy unijnych 
obecnie ze żłobka korzy-
sta	 56	 dzieci. Podopieczni 
mają zagwarantowaną opie-
kę wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej oraz opiekę 
pielęgniarską. Koszty funk-
cjonowania żłobka w części 
pokrywane są z rządowego 
programu „Maluch”. Dzię-
ki zastosowanej technologii 
fotowoltaicznej pozyskiwana 
energia jest wykorzystywana 
na potrzeby obiektu, zmniej-
szając koszty jego funkcjo-
nowania. 

Nie bez echa powinno po-
zostać, iż na terenie gmi-
ny działają oddziały przed-
szkolne przy każdej szkole 

czyli w miejscowościach: Łopuszno, Gnieździska, Dobrze-
szów, Grabownica, Lasocin, Sarbice. Na prośbę rodziców 
funkcjonowanie przedszkoli wydłużono do 10 godzin (od 
godz. 7.00 do 17.00). 

Wszystkie te działania skierowane są dla wyrównania 
szans edukacyjnych naszych dzieci. 

Gmina Łopuszno realizuje wiele inwestycji, które mają 
na celu poprawić estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących 
się dzieci.	 Przy	 szkołach	w	Łopusznie	 i	Gnieździskach	
powstały nowoczesne place zabaw, realizowane w  ca-
łości za pieniądze pochodzące z programu „Moje przed-
szkole – moje okno na świat”. Wartość tej inwestycji to 
180	tysięcy	złotych. Ponadto w wielu innych miejscowo-
ściach w ramach środków własnych dbając o bezpieczeń-
stwo, przeprowadzane są okresowe przeglądy istniejących 
placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 

Przy Ośrodku Zdrowia w Łopusznie został uporząd-
kowany i utwardzony teren, który może być wykorzy-
stywany	przez	mieszkańców,	jako	miejsca	parkingowe,	
których przecież zawsze brakuje! Służy on nie tylko pa-
cjentom ośrodka, ale również klientom Gminnego Ośrod-

Dla poprawy komfortu mieszkańców
ka Pomocy Społecznej, który po zakończeniu remontu 
budynku po byłym komisariacie policji rozpoczął pracę 
w nowej siedzibie.

Zakupiono fabrycznie nowy wóz strażacki marki 
Mercedes	dla	OSP	Łopuszno. Wartość samochodu to po-
nad 600 tys. zł. 150 tys. Gmina otrzymała od Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, kolejne 150 tys. zł 
od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pozosta-
ła kwota pochodziła z budżetu Gminy.

W wielu miejscowościach wybudowane zostało oświe-
tlenie drogowe. Jedną z miejscowości gdzie zainstalowano 
nowe lampy był Marianów. Koszt inwestycji wyniósł 38,5 
tys. zł. Nowoczesne oświetlenie zasilane solarami zostało 
zainstalowane w miejscowości Jedle. Koszt inwestycji to po-
nad 21 tys. zł. Nowe oświetlenie drogowe powstało również

nasz wspólny dorobek10



w miejscowościach Gnieź-
dziska, Fanisławice i  Gra-
bownica. Systematycznie 
trwają prace konserwacyjne 
na całej sieci oświetlenia. 

Nieustannie podejmuje-
my działania mające na celu 
utrzymanie posiadanej in-
frastruktury w należytym 
stanie. Odnowione zostały 
przystanki komunikacyj-
ne. Na drogach gminnych 
trwają prace remontowe. Po-
dejmowane są działania ma-
jące na celu poprawę estety-
ki i wizerunku gminy rów-
nież przez nasadzenia drzew 
i krzewów ozdobnych. 

Na terenie całej gminy 
dokonano przeglądu ozna-
kowania drogowego. Usta-
wiono nowe znaki informujące o granicach miejscowo-
ści, nazwach ulic oraz dostawiono tabliczki informują-
ce o numerach posesji. Mieszkańcy odpowiedzieli na apel 
urzędu gminy i również  sami odpowiednio oznakowali 
własne posesje wywieszają tabliczki z numerami domów.

 Na prośby mieszkańców w kilku sołectwach dostawio-
no tablice informacyjne. 

Gmina wybudowała 1,8 km sieci wodociągowej i umoż-
liwiła podłączenie się 74 gospodarstw.

Gmina Łopuszno cały czas się rozwija, mieszkańcy 
zgłaszają chęć budowy domów oraz prowadzenia inwesty-
cji na nowych terenach, wobec powyższego zachodzi po-
trzeba uzbrajania działek w wodociąg. Gmina w poszcze-
gólnych latach wybudowała:   
2016	rok	
1. Sieć wodociągowa w Ja-
sieniu - 630 mb o wartości: 
57.660,50 zł
2. Sieć wodociągowa w Ło-
pusznie, ul. Górki do ul. 
Żwirowej - 150 mb  o warto-
ści: 12.999,99 zł
3. Sieć wodociągowa w Pio-
trowcu - 555 mb o wartości: 
54.304,85 zł
2017	rok	-	
1. Sieć wodociągowa w Sar-
bicach Pierwszych - 192 mb 
o wartości: 17.000,00 zł
2018	rok	-
1. Sieć wodociągowa w Ło-
pusznie, ul. Kwiatowa - 215 
mb o wartości: 17.000,00 zł

Urząd zakupił również fabrycznie nowy samochód oso-
bowy marki Kia wart 60 tys. zł. Zakup ten został dofinan-
sowany kwotą 30 tysięcy zł ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby zapewnić mieszkańcom wsi możliwość samodziel-
nego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jako-
ści życia w budżecie gminy wyodrębniono środki na Fun-
dusz Sołecki. Są to środki zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. 
O tym, na co zostaną przeznaczone decydują mieszkańcy 
poszczególnych sołectw, na specjalnie zorganizowanych 
zebraniach wiejskich. Warto podkreślić, że realizowane 
zadania ze środków funduszu sołeckiego służą poprawie 
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życia mieszkańców, należą do zadań własnych gminy i są 
zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Na terenie gminy Łopuszno działa sześć Świetlic Wiej-
skich, a w niedługim czasie dojdą kolejne cztery – w An-
tonielowie, Dobrzeszowie, Eustachowie Dużym i Sarbicach 
Drugich. Świetlice wiejskie to jedne z ważniejszych kultu-
ralnie i rozrywkowo miejsc dla mieszkańców. Dlatego też 
władze gminy w bieżącej kadencji samorządowej przykła-
dają do budowy i modernizacji tych obiektów wielką wagę. 
Świetlice wiejskie działają pod opieką Gminnego Ośrodka 
Kultury. W jego strukturze jest obecnie sześć takich miejsc 
na terenie gminy – w Snochowicach, Gnieździskach, Pio-
trowcu, Rudnikach, Lasocinie i Czałczynie. Wybudowano 
9	altan	i	wiat	(	Józefina,	Lasocin,	Podewsie,	Ruda	Zającz-
kowska,	 Barycz,	 Jasień,	Gnieździska,	 Czartoszowy,	 Ło-
puszno) oraz punkt widokowy w Jedlu. Gmina może się 
poszczycić kilkoma prężnie działającymi kołami gospodyń 
wiejskich, które ze świetlic chętnie korzystają. 

Gmina Łopuszno jest gminą typowo rolniczą. Znaj-
duje się tu wiele dobrze rozwiniętych gospodarstw rol-
nych z wieloletnimi tradycjami, równocześnie coraz 
więcej osób odnosi sukces prowadząc działalność go-
spodarczą. Władze gminy widząc potrzebę wspierania 
przedsiębiorczości dbają, aby podatki utrzymywały się 
na niskim poziomie, czego przykładem mogą być staw-
ki podatku od środków transportowych, które przyciąga-
ją przedsiębiorców z gmin ościennych. Niezmiernie cie-
szy fakt, że na terenie przybywa osób, które decydują się 
prowadzić własne firmy. Do gminy sprowadził się również 
poważny inwestor z zagranicy działający w branży prze-
twórstwa drobiu. Dzięki temu miejsc pracy przybywa, 
a gmina się rozwija.

W Urzędzie Gminy w Łopusznie działa również  punkt 
konsultacyjny Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego Modliszewice. Dyżury pracownika ŚODR od-
bywają się co dwa tygodnie w czwartki od godz.  08:00 do 

12:00 (a w czasie przyjmo-
wania wniosków o płatności 
bezpośrednie co tydzień). Z 
bezpłatnej pomocy doradcy 
rolniczego może skorzystać 
każdy zainteresowany pozy-
skaniem funduszy unijnych 
na rozwój gospodarstwa, 
zmiana profilu  gospodar-
stwa czy młody rolnik który 
dopiero rozpoczyna swoją 
przygodę z rolnictwem. 
Urząd gminy zapewnia lokal 
na cotygodniowe dyżury 
przedstawicieli Policji 
z  komisariatu ze Strawczy-
na. Dyżury odbywają się we 
wtorki w godz. od 10.00 do 
12.00.

•	 Stowarzyszenia	
Wysyp stowarzyszeń w gminie Łopuszno. Mogą liczyć 

na pomoc i wsparcie urzędu.
Łopuszno to gmina przyjazna stowarzyszeniom. Tylko 

w ostatnich trzech latach powstało ich u nas sześć. Dla-
czego? – Bo można liczyć na dobrą współpracę z władza-
mi gminy.
•	 Młodzieżowa	Rada	Gminy

W 2017 r. w gminie Łopuszno powstała – po raz pierw-
szy w historii – Młodzieżowa Rada Gminy. Liczy 11 osób, 

Popieramy inicjatywy
a w jej składzie są uczniowie czterech szkół – dwóch z Ło-
puszna, z Gnieździsk oraz Dobrzeszowa.
•	 Gminna	Rada	Działalności	Pożytku	Publicznego

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego powo-
łano w kwietniu 2017r. w gminie Łopuszno. To organ, który 
ma między innymi opiniować projekty uchwał dotyczących 
współpracy naszego samorządu z różnymi organizacjami.
•	 Kluby	Sportowe

Samorząd w miarę możliwości stara się co roku wygo-
spodarować fundusze na rozwój sportu na terenie naszej
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gminy. Gmina finansowo wspiera Kluby sportowe. Poni-
żej przedstawione są kwoty dofinansowania w poszczegól-
nych latach:
2015 rok 
Łopuszański Klub Sportowy dofinansowanie 20.000,00 zł
2016 rok
Łopuszański Klub Sportowy dofinansowanie 30.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Łopuszno dofinanso-
wanie 10.000,00 zł
2017 rok
Łopuszański Klub Sportowy 
dofinansowanie 40.000,00 zł
Ludowy Klub Karate Kyoku-
shin Budokai dofinansowa-
nie 10.000,00 zł
2018 rok
Łopuszański Klub Sportowy 
dofinansowanie 50.000,00 zł
Ludowy Zespół Sporto-
wy Lasocin dofinansowanie 
10.000,00 zł

Szkółka kolarska powsta-
ła w ramach ogólnopolskie-
go projektu realizowanego 
przez Narodowy Program 
Rozwoju Kolarstwa.
2017 rok dofinansowanie  
6.270, 00 zł
2018 rok dofinansowanie 
4.920,00 zł

Ponadto
Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłat-

nych porad psychologa, pedagoga i mediatora. W maju 
2017r. w Łopusznie powstał Otwarty Punkt Konsultacyj-
ny	(OPK).	Mieści się przy ul. Strażackiej 12.

W Urzędzie działa „Punkt bezpłatnych porad 
prawnych” czynny codziennie w Urzędzie Gminy  
Łopuszno w godzinach 12.00-16.00

Instytucje kultury i ich oferta
Gminny Ośrodek  

Kultury
W latach 2014-2018 

Gminny Ośrodek Kultu-
ry w  Łopusznie wzboga-
cił i urozmaicił ofertę zajęć, 
z których w podległych mu 
placówkach korzystać mogą 
mieszkańcy. Zwiększyła się 
również liczba świetlic wiej-
skich będących pod opieką 
GOK. 

W latach 2014-2018 sys-
tematycznie zwiększała się 
liczba osób, korzystających 
z oferty instytucji. Corocz-
nie instytucja organizuje 
imprezy plenerowe („Dzień 
Dziecka”, „Sylwester pod 
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gwiazdami”, „Międzynarodowy Plener Malarski”, Impre-
sje Łopuszańskie” oraz Gminne Święto Plonów), a także 
imprezy bardziej kameralne, o charakterze okolicznościo-
wym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Gminny Fe-
stiwal Piosenki „Muzykalne Łopuszno”, 
Gminny	Ośrodek	Sportowo-Wypoczynkowy
Tereny Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynko-

wego służą mieszkańcom  Łopuszna jak również miej-
scowości ościennych do aktywnych form spędzania cza-
su wolnego organizowane we własnym zakresie lub przez 
jednostki organizacyjne gminy. Na terenach ośrodka od-
bywają się festyny kulturalne, rekreacyjne i sportowe na 
okoliczność uroczystości gminnych czy ponadgminnych. 
W ramach zagospodarowania czasu wolnego odbywa-

ją się zajęcia cykliczne, z  których korzystają mieszkańcy 
gminy Łopuszno, między innymi ZUMBA, aerobik, ka-
rate. W okresie ferii i wakacji z terenów korzystają dzieci 
i młodzież z łopuszańskich szkół uczestnicząc w zajęciach 
o różnej tematyce, które prowadzą pracownicy GOSW. W 
sposobie zagospodarowania czasu wolnego tut. jednost-
ka bierze udział w programie „Bezpieczne Wakacje” or-
ganizowany przez KW Policji w Kielcach skąd otrzymuje 
wyróżnienia i drobne upominki wykorzystywane w dal-
szych zajęciach. W okresie wakacji tereny są udostępniane 
dla klubów sportowych, które na terenie gminy Łopusz-
no organizują zgrupowania i obozy sportowe korzystając 
z zaplecza noclegowego i kuchennego .Od kilku lat GOSW 
współpracuje z Powiatowym Zespołem Szkół w Łopusz-
nie organizując dla uczniów praktyki z zakresu hotelar-
stwa i gastronomii.

W ostatnim okresie na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportowo-Wypoczynkowego przeprowadzono roboty re-
montowo-budowlane mające na celu modernizację i ulep-
szenie budynków oraz infrastruktury. 

Mając na względzie rosnące zapotrzebowanie na korzy-
stanie z terenów rekreacyjno-sportowych przez mieszkań-
ców w planach na najbliższy okres jest:
- wybudowanie zespołu boisk wielofunkcyjnych wraz 

z miejscami parkingowymi,
- remont budynku socjalno-biurowego połączony z po-

prawą wizualną piętra budynku oraz instalacji wod-
no-kanalizacyjnej pod potrzeby osób korzystających 
z noclegów (budynek biurowy stary),

- wyburzenie istniejących drewnianych domków tu-
rystycznych i w to miejsce budowę 
5 domków z węzłem sanitarnym,
- ogrodzenie terenu stadionu pił-
karskiego,
- ulepszenie istniejących urządzeń 
na placu zabaw dla dzieci,
- zagospodarowanie istniejących 
zbiorników wodnych na miejsca ką-
pielowe (baseny letnie).

Biblioteka 
Biblioteka kojarzy się przede 

wszystkim z wypożyczaniem ksią-
żek jednakże nowoczesna bibliote-
ka to nie zwykła wypożyczalnia, to 
miejsce spotkań. Nie tylko z książ-
ką, ale z pisarzami, ilustratorami 
czy podobnymi nam molami książ-
kowymi. I taka jest właśnie bibliote-
ka w Łopusznie. Najważniejsze ini-
cjatywy:

1.	Uroczystości	patriotyczno-re-
ligijne

Na terenie gminy znajdują się 
liczne miejsca pamięci. Mieszkańcy uczestnicząc w rocz-
nicowych obchodach oddają hołd i cześć tym którzy po-
legli za Ojczyznę. Biblioteka współorganizuje uroczysto-
ści patriotyczne w Nowku, Naramowie, Skałce Polskiej, 
Ewelinowie, Fanisławicach, Kościółku w Łopusznie i Sar-
bicach.  

2.	 Rekonstrukcja	 historyczna	 „Śladami	 Hubala”	
w wykonaniu	Stowarzyszenia	Rekonstrukcji	Historycz-
nej	„Jodła”	–	lipiec	2016

Licznie zebrani widzowie obejrzeli, jak wyglądały dzia-
łania wojenne i jak przebiegały walki Polaków z niemiec-
kim okupantem w czasie II wojny światowej. Widowisko 
sfinansowane	 było	 ze	 środków	 Szwajcarsko	 Polskiego	
Programu Współpracy.
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3. Konkurs literacki „ O Złote Pióro”
W roku bieżącym odbyła się już 10-edycja tego konkur-

su. Ideą konkursu, który na dobre wpisał się do kalenda-
rza wydarzeń   kulturalnych, jest zachęcenie miłośników 
pisania do prezentowania własnych umiejętności,   popu-
laryzowanie   twórczości literackiej oraz promocja talen-
tów literackich.

4.	Spotkania	autorskie
Nie lada atrakcją dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

są spotkania z autorami, ilustratorami, wydawcami, ludź-
mi kultury. Spotkania autorskie są potrzebne   zarówno 
pisarzom jak i czytelnikom. Są jedną z form popularyza-
cji literatury, służą promocji książek i ich twórców. Dają 
możliwość poznania ludzi pióra, 
uczą odbioru literatury, rozumie-
nia sztuki, zachęcają do czytel-
nictwa, czasem także do podjęcia 
własnych prób pisarskich. Inter-
net nie zastąpi spotkania autor-
skiego, czyli fizycznego kontak-
tu z pisarzem, jego bezpośredniej 
rozmowy z czytelnikiem. Istnie-
je ponadto możliwość uzyskania 
autografu, zakupu książki pisa-
rza. Korzyści z organizowania 
i  uczestnictwa w spotkaniach li-
terackich można by jeszcze dłu-
go wyliczać. Dla większości od-
biorców te kontakty są prawdzi-
wą ucztą duchową, mają charak-
ter bezpłatny, otwarty i uczestni-

czyć w nich mogą wszyscy chętni. Czytelnicy mieli okazję 
poznać naszych pisarzy świętokrzyskich- Karolinę Wil-
czyńską, Stanisława Nyczaja, Stanisława Rogalę, Elżbie-
tę Musiał , Annę Dziewanowską – prawnuczkę Henryka 
Sienkiewicza, Elżbietę Musiał, Leszka Szczasnego, Izabel-
lę Frączek.

5.	Narodowe	Czytanie
Narodowe Czytanie to projekt, który ma popularyzo-

wać oraz łączyć Polaków wokół największych dzieł litera-
tury polskiej. Projekt został zainicjowany przez Prezyden-
ta RP w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza. Od dwóch lat nasza biblioteka włączyła 
się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”.

Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach działań statutowych realizuje  następujące pro-
gramy rządowe:

1. Program „Rodzina 500+”  w ramach, którego od po-
czątku programu wypłacono łączną kwotę 17 640 700 zł.

2. Program „Dobry Start” w ramach, którego wypłaco-
no świadczenia na łączną kwotę 349 924 zł.

3. Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz fundusz ali-
mentacyjny, w ramach których za rok 2017 i do chwili 
obecnej wypłacono łącznie 7 240 175 zł.

4. Program „Opieka 75 +”. Dotychczas na realizację 
programu przeznaczono kwotę 55 475 zł., w ramach tego 
działania zwiększono liczbę godzin usług opiekuńczych.

Imponujące zainteresowanie rządowymi 
programami w Gminie Łopuszno

5. Program „Karta Dużej Rodziny”, na realizację, które-
go przeznaczono kwotę 446 zł.

6. Wieloletni program „ Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania” na lata 2014-2020, na którego realizację w roku 
2017 i do chwili obecnej przeznaczono środki w wysoko-
ści 246 843 zł. wkład własny wyniósł 57 343 zł. a dofinan-
sowanie 189 500 zł.

7. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 
2014-2020, w ramach którego we współpracy ze stowarzy-
szeniem „START” Łopuszno wydano 46 ton żywności, tj. 
4 200 paczek żywnościowych o łącznej wartości 229 142 zł.
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Na tym nie poprzestajemy. 
Stawiamy na ciągły rozwój, 
poszukujemy źródeł finanso-
wania dla kolejnych zadań in-
westycyjnych. Na chwilę obec-
ną gmina posiada zagwaran-
towane blisko 5 milionów zł na 
kolejne działania. W ramach 
programu rewitalizacji zreali-
zowanych zostanie szereg in-
westycji, które służyć będą 
mieszkańcom. Będą to parkin-
gi, infrastruktura rekreacyjna 

i noclegowa na terenie Gmin-
nego Ośrodka Sportowo-Wy-
poczynkowego w tym odkryty 
basen oraz dalsza część prze-
budowy placu targowego. 

Przedstawione działania to 
zaledwie część wszystkich po-
dejmowanych na co dzień 
przez nasz samorząd, lecz nie 
sposób przedstawić wszyst-
kich. Każde zrealizowane dzia-
łanie przynosi nam radość, 
że możemy skutecznie służyć 
mieszkańcom.  

8. Zasiłki z pomocy społecznej, tj. zasiłki stałe i okre-
sowe, na których realizację otrzymano dofinansowanie 
w łącznej kwocie 869 220 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie ko-
rzysta również ze  środków unijnych. Na dzień dzisiejszy 
realizowane są dwa projekty we współpracy z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w  zakresie organizacji:  
- wsparcia na rzecz 5 rodzin wykazujących bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego uczestniczących w projekcie 
„Myśląc o Rodzinie”,

- wsparcia uwzględniającego najważniejsze aspekty funk-
cjonowania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w  środowisku lokalnym w ramach projektu „Centrum 
Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. 
Powyższe projekty realizowane są w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie 
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowot-
nych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych. 

nasz wspólny dorobek16



Inwestycje drogowe w latach 2015-2016
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Droga powiatowa Lasocin-Wólka 
1290 m.b. Koszt 245 tys. zł 

Finansowane wspólnie z powiatem po 50%

Przebudowa drogi gminnej  
w Antonielowie wykonana w ramach 

PROW. Długość 870 m.  
Koszt 114 tys. zł

Remont drogi powiatowej  
w Dobrzeszowie. Odnowiono 270 m. 

nawierzchni oraz przylegające  
przepusty. Koszt to 31 tys. zł

Przebudowa drogi od Huty Jabłonowej 
do granicy powiatu kieleckiego

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 0484T w Gnieździskach Koszt 

wykonania przebudowy drogi wynosi 
2 mln zł, z czego blisko 1 mln zł 

pochodził z dofinansowania w ramach 
wieloletniego programu rządowego 

pn. „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016 – 2020”, zaś pozostała kwota 
1 mln zł została poniesiona przez Gminę 

Łopuszno i Powiat Kielecki.

Remont drogi powiatowej Józefina-
Olszówka na długości 1057 m. Koszt to 
188 tys. zł sfinansowano wspólnie przez 

gminę i powiat po 50%

Przebudowa ul. Kasztanowej  
w Łopusznie wykonana w ramach 

PROW. Długość 950 m.  
Koszt 180 tys. zł

Przebudowa drogi gminnej  
w Nowku. Długość 230 m.  

Koszt 55 tys. zł

Remont drogi w Rudzie Zajączkowskiej.  
Długość odcinka 600 m.  

Koszt 107 tys. zł

Przebudowa drogi powiatowej  
w Sarbicach na odcinku 680 m.  

Koszt 330 tys. zł,  
wkład gminy 150 tys. zł



Inwestycje drogowe w 2017 roku
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Droga gminna w Antonielowie 
223 m. 30 tys. zł

Droga gminna w Antonielowie  
762 m. 169 tys. zł

Droga gminna Czałczyn-Olszówka wy-
budowana z dofinansowaniem z PROW 

990 m. 153 tys. zł

Droga gminna w Czartoszowach 
950 m. 128 tys. zł dofinansowana z PROW

Droga gminna w Jasieniu  
1000 m.155 tys. zł

Droga gminna w Jedlu 
379 m. 84 tys. zł

Droga gminna w Józefinie 
600 m 82 tys. zł

Droga gminna w Krężołek-Czałczyn 
540 m. 138 tys. zł

Droga powiatowa Łopuszno-Jasień-Rudniki 
do granicy powiatu. 3900 m. 650 tys. zł. 

Na realizację tej inwestycji powiat kielecki 
otrzymał dofinasowanie z PROW

Droga gminna w Michalej Górze 
500 m. 76 tys. zł

Droga gminna w Piotrowcu (czubacz) 
400 m. 52,5 tys. zł

Droga w Przegrodach. Inwestycja zreali-
zowana i finansowana wspólnie z gminą 

Radoszyce. 952 m. 244 tys. zł

Droga gminna w Rudnikach 
640 m. 111 tys. zł

Droga gminna Łopuszno-Eustachów 
Duży 1710 m. 264 tys. zł

ul. Górny Bór w Łopusznie 
320 m. 78 tys. zł



Droga gminna Antonielów-Wojciechów 
201 m. 49 tys. zł

Inwestycje drogowe w 2018 roku
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Droga gminna w Antonielowie  
1138 m. 227 tys. zł

Czartoszowy droga gminna  
190 m. 48,5 tys. zł

Droga gminna Eustachów Duży – Eusta-
chów Mały 822 m. 200 tys. zł

Fanisławiczki - Hucisko do rzeki  
420 m. 74 tys. zł

Droga gminna w Fanisławiczkach  
160 m. 34 tys. zł

Droga gminna Grabownica – Rosochy 
910 m. 174 tys. zł

ul. Imielnia w Łopusznie  
980 m. 230 tys. zł

Droga gminna w Jedlu obok boiska  
191 m. 54 tys. zł

Karolinów – Marianów  
338 m. 69 tys. zł

Droga Gminna w Nowku  
470 m. 98 tys. zł

ul. Armii Krajowej w Łopusznie  
143 m. 144 tys. zł

Część ul. Żwirowej i Górki  
Łopuszańskie 662 m. 131,5 tys. zł

ul. Spacerowa w Łopusznie  
352 m. 155 tys. zł

Snochowice ul. Zagóra 
162 m. 29 tys. zł
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Nowy most na rzece Czarna Stara  
na drodze powiatowej w miejscowości 
Skałka Polska

Snochowice ul. Leśna. Droga  
wyremontowana wspólnie  
z Nadleśnictwem Kielce.  

999 m. 434 tys. zł

Zasłońce – Okrajek 
710 m. 138 tys. zł

Droga Snochowice – Dobrzeszów w 
ramach Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 1726 m. 662 tys. zł


