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Szanowni Państwo,  
Mieszkańcy Gminy Łopuszno!

Niech wielkanocny baranek  
– symbol zmartwychwstałego Chrystusa 
obdarzy Was zdrowiem, siłą i odwagą, 

abyście spokojnie przeżyli ten trudny czas  
dla Polski i świata. 

Niech w Waszym życiu goszczą wiara,  
nadzieja i miłość, 

której źródłem jest Bóg – Człowiek,  
Zwycięzca śmierci

życzą
Zdzisława Zimna  

– Przewodnicząca Rady Gminy
oraz

Irena Marcisz  
– Wójt Gminy Łopuszno



ŚWIĘTOWAŁO PONAD 400 OSÓB

PODSUMOWANIE LOTERIIPRZYJACIELE GMINY ŁOPUSZNO

ORGANIZATORZY GMINNEGO DNIA KOBIET

dzień kobiet w Gminie Łopuszno

RADNY POWIATU KIELECKIEGO  
P. KRZYSZTOf SMOLARCZYK UfUNDOWAŁ PYSZNY TORT

WYSTĘPY MŁODZIEżY SZKOLNEJ  
NA NAJWYżSZYM POZIOMIE



puszno oraz jej or-
ganów pejoratyw-
nych skojarzeń u 
odbiorców prze-
kazu prasowego. 
W związku z tym, 
iż przywołane po-
wyżej informacje 
zostały przekaza-
ne opinii publicznej 
bez zweryfikowa-
nia przez autorów 
rzeczywistego stanu faktycznego wskazuję, że zostaną pod-
jęte odpowiednie kroki mające na celu ochronę dóbr osobi-
stych zarówno Gminy Łopuszno jako osoby prawnej oraz jej 
organów.

w niniejszym numerze stworzona zostaje Państwu 
możliwość zapoznania się z priorytetowymi kierunkami 
wieloaspektowego rozwoju naszej małej ojczyzny, która 
jest możliwa dzięki doskonałej współpracy z mieszkańca-
mi Gminy Łopuszno. 

wspólnie możemy cieszyć się z funkcjonującej biolo-
giczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w eustacho-
wie o przepustowości 600 m3 / dobę, stanowiącej najdroższą, 
największą i najdłużej wyczekiwaną inwestycję zrealizowaną 
dotychczas przez Gminę Łopuszno, zmierzającą do uporząd-
kowania gospodarki wodno – ściekowej w trosce o ochronę 
środowiska naturalnego. koszt budowy oczyszczalni wy-
niósł blisko 16 milionów złotych, w tym dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Oś 
Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go   na lata 2014 – 2020 stanowiło ponad 8,5 miliona zł.

w ramach realizacji projektu pn. „montaż instalacji 
oze w ramach projektów parasolowych” na łączną kwo-
tę blisko 6 milionów złotych następuje montaż 226 instala-
cji fotowoltaicznych, 22 instalacji kolektorów solarnych, 136 
instalacji pomp ciepła C.W.U. oraz 10 instalacji pomp ciepła 
C.W.U. i C.O. pod profesjonalnym nadzorem zespółu inspekto-
rów firmy PIOSAN z siedzibą w Kielcach. 

Gmina Łopuszno zrealizowała projekt pn. „kompleksowa 
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusz-
nie” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020. koszt całego zadania wynosi blisko 1 milion złotych, 
z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło prawie 900 tysię-
cy złotych. 

Warto zaakcentować, że Gmina Łopuszno realizuje pro-
jekt konkursowy pod nazwą „Fabryka młodości” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa „Włą-
czenie społeczne i walka z ubóstwem”, działanie „Ułatwienie 
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i  zdrowot-
nych”, poddziałanie „Rozwój wysokiej jakości usług społecz-
nych”. dzięki pozyskanym środkom w wysokości 400 ty-
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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie „Wieści Łopusz-

na”. Miniony kwartał przyniósł wydarzenia, które postaramy 
się Państwu przybliżyć na kolejnych stronach.

Tytułem wstępu w związku z nadzwyczajną sytuacją zaist-
niałą w wyniku epidemii, która dotyka nasz kraj, Europę i cały 
świat, pragnę w tych trudnych okolicznościach zapewnić, 
że jako wójt Gminy dokładam wszelkich starań, by za-
gwarantować mieszkańcom Gminy Łopuszno odpowied-
ni poziom bezpieczeństwa w trosce o Państwa zdrowie. 
Informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego suk-
cesywnie pracuje i monitoruje aktualną sytuację. Skuteczna 
walka z koronawirusem nie byłaby jednak możliwa bez 
waszej, drodzy mieszkańcy pomocy. w związku z tym, 
zwracam się do wszystkich o bezwzględne dalsze prze-
strzeganie wszelkich zaleceń epidemiologicznych. Staraj-
my się o pozostanie, w ramach możliwości w domu i unikanie 
dużych skupisk ludzi. Polecam, by kontakty osobiste zastąpić 
rozmowami telefonicznymi lub komunikacją internetową. Pa-
miętajmy również, w tym trudnym czasie, o osobach star-
szych, samotnych i schorowanych. Pomagajmy potrzebu-
jącym i okazujmy życzliwość, zachowując przy tym wszel-
kie zalecane zasady bezpieczeństwa. Zwracam się do wszyst-
kich poddanych kwarantannie o bezwzględne przestrzega-
nie zaleceń. Pamiętajmy, że zaniedbania w tym względzie 
mogą skutkować groźnymi konsekwencjami. dziękuję z ser-
ca wszystkim, którzy zaoferowali swoją pomoc i  wspar-
cie oraz zaangażowali się w zwalczanie zagrożenia. Jed-
nocześnie dziękując za zrozumienie i poszanowanie obo-
wiązujących zaleceń głęboko wierzę, że wspólnie uda 
nam się pokonać występujące zagrożenie. Pragnę życzyć 
wszystkim mieszkańcom naszej kochanej małej ojczyzny 
dużo zdrowia i spokoju. 

zachęcam w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, aby 
wrócić do tradycyjnych metod żywienia, używając przy 
tym produktów ekologicznych (zwłaszcza czosnku, cebuli, 
kurkumy czy imbiru), starając się unikać w codziennym go-
spodarowaniu żywności zmodyfikowanej genetycznie. Bar-
dzo ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na dążenie 
do uodpornienia naszych organizmów poprzez regularne 
przyjmowanie witamin C, D3 oraz kompleksu B wyłącznie do-
brej jakości. z pełnym przekonaniem nie zaszkodzi niko-
mu stosowanie medycyny naturalnej poprzez stosowanie 
soku z kiszonej kapusty czy soku z buraków, które tak łatwo 
może przygotować każdy domownik, co stworzy możliwość 
wspólnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym, dając nam 
poczucie bezpieczeństwa o podłożu psychologicznym.

W związku z artykułami prasowymi oraz informacjami po-
jawiającymi się w przestrzeni publicznej dotyczącymi prze-
prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kon-
troli  w Urzędzie Gminy w Łopusznie czuję się w obowiązku 
poinformowania opinii publicznej, że przywołane informa-
cje są rozpowszechniane przez osoby nieposiadające sto-
sownych kompetencji oraz wiedzy w zakresie ustaleń po-
czynionych przez odpowiednie służby. informacje praso-
we posiadają znamiona manipulacji i zdają się być nakie-
rowane na celowe wywołanie w stosunku do Gminy Ło-
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sięcy złotych udało się utworzyć na terenie Gminy kluby 
Seniora w Gnieździskach i eustachowie, których uroczy-
ste otwarcie odbyło się w dniu 30 stycznia 2020 roku. Dnia 31 
grudnia 2019 r.  nastąpiło również uroczyste otwarcie klubu 
seniora w miejscowości Piotrowiec o wartości inwestycji 
wynoszącej 187 tysięcy złotych przy wsparciu rządowego 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

w ramach działalności klubów łopuszańscy seniorzy 
mogą uczestniczyć w różnego rodzaju bezpłatnych za-

jęciach m.in.: aktywności ruchowej, kulinarnych, muzycz-
nych, plastycznych, jak również w spotkaniach ze specjalista-
mi w dziedzinie rozwoju osobistego, zdrowia oraz psycholo-
gii. dzięki otrzymanemu dofinansowaniu organizowane 
są też wyjazdy do kina, teatru czy filharmonii ku uciesze 
naszych kochanych seniorów, podejmujących piękną ak-
tywność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. 

Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury.
z wyrazami szacunku

irena marcisz

14 stycznia 2020 roku wójt Gminy Łopuszno p. irena mar-
cisz na zaproszenie redakcji „Telewizji Świętokrzyskiej” 
udzieliła wywiadu, podczas którego wdzięczna wspaniałym 
mieszkańcom Gminy Łopuszno za doskonałą współpracę 
zaprezentowała priorytetowe kierunki sukcesywnego roz-
woju naszej małej ojczyzny w minionym 2019 roku, wśród 
których można wskazać poniżej realizowane zadania:
1) w dniu 3 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste zakończe-

nie budowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni 
ścieków w eustachowie o przepustowości 600 m3 / dobę, 
stanowiącej najdroższą, największą i najdłużej wyczekiwa-
ną inwestycję zrealizowaną dotychczas przez Gminę Ło-
puszno, zmierzającą do uporządkowania gospodarki wod-
no – ściekowej w trosce o ochronę środowiska naturalne-
go. koszt budowy oczyszczalni wyniósł blisko 16 milio-
nów zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 
„Gospodarka wodno – ściekowa” Oś Priorytetowa 4 „Dzie-
dzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020 stanowiło ponad 8,5 miliona zł.Oczyszczalnia 
obsługuje obszar aglomeracji Łopuszno, który jest równo-
legle kanalizowany;

Wieloaspektowy rozwój Gminy Łopuszno

3) w dniu 7 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
przebudowanego targowiska w Łopusznie przy ulicy 
włoszczowskiej. wartość inwestycji wyniosła ponad 
1,5 miliona zł, z czego na realizację inwestycji Gmina Ło-
puszno otrzymała blisko 1 milion zł dofinansowania z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja podzielo-
na na dwa etapy uwzględnia powstanie stanowisk handlo-
wych oraz parkingu na 120 miejsc postojowych; plac tar-
gowy został podzielony na 3 tzw. strefy tj.: handlową, tra-
dycyjną i zagrodową;

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA GMINY ŁOPUSZNO ZREALIZOWANA Z SUKCESEM 

2) w dniu 7 października 2019 r. podpisana została umowa 
na wykonawstwo i przystąpiono do realizacji projektu 
pn.: „montaż instalacji oze w ramach projektów pa-
rasolowych” na łączną kwotę 5.597.000,00 zł. Termin 
realizacji 226 instalacji fotowoltaicznych, 22 instalacji ko-
lektorów solarnych, 136 instalacji pomp ciepła C.W.U. oraz 
10 instalacji pomp ciepła C.W.U. i C.O. przewidziany jest na 
dzień 30 kwietnia 2020 r.; nad każdym montażem przywo-
łanych instalacji czuwa zespół inspektorów nadzoru tj. fir-
ma PIOSAN z siedzibą w Kielcach;

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W EUSTACHOWIE

OTWARCIE PRZEBUDOWANEGO PLACU TARGOWEGO 

4) Gmina Łopuszno przystąpiła w 2019 roku do realizacji pro-
jektu pn. „kompleksowa termomodernizacja budyn-
ku Urzędu Gminy w Łopusznie” współfinansowanego
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 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. koszt ca-
łego zadania wynosi 967.097,82 zł, z czego uzyskane do-
finansowanie wyniosło 886.937,62 zł;

mach „Funduszu Dróg Samorządowych” stanowiąca 
476.199,00 zł),

b) w dniu 13 listopada 2019 r. przebudowy drogi we-
wnętrznej w miejscowości Grabownica – część dzia-
łek ewidencyjnych Nr 102, 97 / 5, 185 długość 305,00 mb 
o łącznej wartości zadania wynoszącej 111.624,96 zł, jak 
również przebudowy drogi wewnętrznej działki ewi-
dencyjnej Nr 154 obręb Jedle na długości 111,00 mb 
o łącznej wartości zadania wynoszącej 34.878,62 zł,

c) w dniu 22 lipca 2019 r. zmodernizowanego odcinka 
drogi wewnętrznej na odcinku Podewsie – dobrze-
szów liczącym 339 mb o łącznej wartości zadania wyno-
szącej ponad 122.000,00 zł;

8) dodatkowo należy wskazać, że w dniu 31 grudnia 2019 r. 
Gmina Łopuszno zakwalifikowana została do dofinanso-
wania na realizację zadania pod nazwą: „modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno” fi-
nansowanego ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Prioryteto-

BUDYNEK URZĘDU GMINY PO TERMOMODERNIZACJI

5) w dniu 17 października 2019 r. Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski oraz Wicemar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik 
przekazali środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł 
na utworzenie dwóch klubów seniora na terenie Gmi-
ny Łopuszno tj. w: eustachowie i Gnieździskach. W ra-
mach projektu organizowanych jest 12 bezpłatnych wyjaz-
dów do teatru i kina,  w tym 2 wyjazdy do Warszawy. Po-
nadto odbywają się bezpłatne warsztaty dla seniorów;

Gmina Łopuszno pozyskała w ramach rządowego Progra-
mu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2019 
dofinansowanie na utworzenie klubu seniora w miejsco-
wości Piotrowiec. Całkowita wartość brutto inwestycji 
to 187.000,00 zł, w tym wartość dofinansowania wyniosło 
149.600,00 zł;
6) w dniu 2 grudnia 2019 roku nastąpiło otwarcie parkingu 

przy Gminnym ośrodku Sportowo – wypoczynkowym 
w Łopusznie; całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 
170.000,00 zł. W ramach inwestycji przebudowane zosta-
ły 37 miejsca postojowe przy GOSW w Łopusznie, w tym, 
wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, także 
miejsca dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych;

7)  Gmina Łopuszno w trosce o poprawę stanu infrastruktu-
ry za priorytet uznała sukcesywną realizację drogowych 
zadań inwestycyjnych. 

W 2019 roku dokonano uroczystych odbiorów końcowych:
a) w dniu 13 grudnia 2019 r. przebudowy drogi gminnej 

nr 001591T na odcinku od miejscowości Józefina do 
drogi wojewódzkiej nr 786 długość 795,00 mb o łącz-
nej wartości zadania wynoszącej 540.703,28 zł (w tym 
kwota dofinansowania w ramach „Funduszu Dróg Sa-
morządowych” stanowiąca 378.492,00 zł), jak również 
przebudowy drogi gminnej nr 001589T od miejsco-
wości rudniki do miejscowości Huta Jabłonowa dłu-
gość 1.351,00 mb o łącznej wartości zadania wynoszą-
cej 680.285,50 zł (w tym kwota dofinansowania w ra-

WDZIĘCZNOŚĆ MIESZKAŃCÓW PODCZAS ODBIORU DROGI W JÓZEFINIE 

CIESZĄ SIĘ MIESZKAŃCY Z NOWEJ DROGI W GRABOWNICY
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 wa 3 „Efektywna i zielona energia”. wartość ogółem za-
dania inwestycyjnego wynosi blisko 4 mln złotych, 
w tym wartość dofinansowania dla Gminy Łopuszno sta-
nowi 3.345.596,48 zł.

Kończąc warto zaakcentować, że podczas uroczystej gali w 
minionym 2019 roku wójt Gminy Łopuszno p. irena marcisz 
odebrała prestiżowy certyfikat euromanager 2019 stano-
wiący wyróżnienia za rozwój, poprawę infrastruktury firm, jak 
również inwestycję w kapitał ludzki. Organizatorzy przedsię-
wzięcia docenili Gminę Łopuszno za aktywne pozyskiwanie 
funduszy unijnych oraz efektywne ich wykorzystanie.

damian rozmus
TYTUŁ EUROMANAGER 2019 DLA GMINY ŁOPUSZNO 

30 grudnia 2019 roku Młodzieżowi Radni Gminy Łopuszno 
III kadencji mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystej sesji Rady 
Gminy w Łopusznie, podczas której Przewodnicząca Rady 
Gminy Łopuszno p. Zdzisława Zimna i Wójt Gminy Łopuszno 
p. Irena Marcisz wręczyły listy gratulacyjne potwierdzające 
wybór na funkcję Młodzieżowych Radnych Gminy Łopuszno 
w kadencji 2019 / 2020. 

Przewodnicząca mrG w Łopusznie iii kadencji Bogumi-
ła krzyżyk, przewodnicząca ii kadencji karolina wawrzeń-
czyk oraz wiceprzewodnicząca iii kadencji Julia Świercz 
w imieniu obecnych i dotychczasowych młodzieżowych 
radnych, opiekunów oraz wszystkich osób aktywnie za-
angażowanych w działalność młodzieżowej rady Gminy 
Łopuszno z serca podziękowały radnym rady Gminy Ło-
puszno oraz Pani wójt za wsparcie w zakresie powołania, 
a następnie bieżącej realizacji zadań młodych radnych. 

damian rozmus  
 opiekun młodzieżowej rady Gminy Łopuszno

Władze gminy doceniają ambitnych samorządowców 

23 grudnia 2019 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Woje-
wódzkim pomiędzy Wójtem Gminy Łopuszno p. Ireną Marcisz 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łopuszno p. Teresy Po-
świat a Wicewojewodą Świętokrzyskim p. Rafałem Nowakiem 
podpisana została umowa w ramach Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
dotycząca udzielenia dopłaty w wysokości do 1 zł do przeje-
chanego 1 wozokilometra. 

W związku z otrzymaną dopłatą w gminie Łopuszno w 2020 
roku zostały ponownie uruchomione linie komunikacyjne na 
trasie: Łopuszno – Nowek – Łopuszno przez: Wielebnów – 
Snochowice – Podewsie – Dobrzeszów – Nowek – Dobrze-
szów –  Sarbice Pierwsze – Olszówka – Józefina – Wielebnów 
o dziennej liczbie przejechanych  58 km oraz Ruda Zajączkow-
ska – Łopuszno – Ruda Zajączkowska przez: Gnieździska – Mi-
chala Góra – Czartoszowy – Grabownica o dziennej liczbie 
przejechanych  52 km. 

Utworzone linie kursują dwa razy dziennie od poniedziałku 
do piątku (z wyjątkiem świąt przypadających w dzień ustawo-
wo wolny od pracy).

ewelina obarzanek 

Uruchomienie linii komunikacyjnych 

BOGUMIŁA KRZYżYK - PRZEWODNICZĄCA MRG Z PANIĄ WÓJT I PANIĄ 
PRZEWODNICZĄCĄ RG



Wieści Łopuszna 7Wieści Łopuszna 7

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Dyrektor Żłobka Gminnego w Łopusznie p. Ewelina Ber-
nat odebrała certyfikat z tytułu uzyskania członkostwa w Sto-
warzyszeniu Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów 
Dziecięcych. 

Żłobek Gminny 
z certyfikatem

w dniu 30 grudnia 2019 r. przeprowadzona została XVi 
sesja rady Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 14 rad-
nych. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:
a) Nr XVI / 125 / 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2019 – 2030,
b) Nr XVI / 126 / 2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy 2019 roku,
c) Nr XVI / 127 / 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Świętokrzyskiego,
d) Nr XVI / 128 / 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-

cie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 
Energii Elektrycznej,

e) Nr XVI / 129 / 2019 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady 
Gminy w Łopusznie na 2020 rok”,

f) Nr XVI / 130 / 2019 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2020 rok”,

g) Nr XVI / 131 / 2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 
w miejscowości Piotrowiec pod nazwą „Klub Seniora +” bę-
dącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w for-
mie klubu seniora i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Łopusznie,

h) Nr XVI / 132 / 2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,

i) Nr XVI / 133 / 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy uznając skargę za bezzasadną. 

w dniu 30 stycznia 2020 r. przeprowadzona została XVii 
sesja rady Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 11 rad-
nych. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:
a) Nr XVII / 134 / 2020 w sprawie przyjęcia wieloletniej progno-

zy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2020 – 2033;
b) Nr XVII / 135 / 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Łopuszno na 2020 rok;
c) Nr XVII / 136 / 2020 w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej dla Gminy Radoszyce,
d) Nr XVII / 137 / 2020 o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie z siedzibą w Lasocinie,
e) Nr XVII / 138 / 2020 o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podsta-

wowej w Dobrzeszowie z siedzibą w Sarbicach,
f) Nr XVII / 139 / 2020 w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a,

g) Nr XVII / 140 / 2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

h) Nr XVII / 141 / 2020  w sprawie powołania komisji konkur-
sowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kie-
rownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie,

i) Nr XVII / 142 / 2020 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Sno-
chowice przy drodze wojewódzkiej Nr 786,

j) Nr XVII / 143 / 2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego,

k) Nr XVII / 144 / 2020 w sprawie uchylenia: uchwały Nr 
XXXVIII/237/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopa-
da 2010 roku oraz uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy w Ło-
pusznie z dnia 29 stycznia 2019 roku,

l) Nr XVII / 145 / 2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Łopuszno na lata 2020 – 2024,

m) Nr XVII / 146 / 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w inte-
resie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miej-
scowego.

w dniu 28 lutego 2020 r. przeprowadzona została XViii 
sesja rady Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 13 
radnych. Podczas sesji podjęte zostały następujące uchwały:
a) Nr XVIII / 147 / 2020 w sprawie wyrażenia opinii do podjęcia 

przez Wójta działań mających na celu przystąpienie do prac 
nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego reali-
zującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunal-
nymi,

b) Nr XVIII / 148 / 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy uznając skargę za bezzasadną,

c) Nr XVIII / 149 / 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy uznając skargę za bezzasadną,

d) Nr XVIII / 150 / 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy uznając skargę  za bezzasadną. 

redakcja 

Z działalności Rady Gminy w Łopusznie
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Nie od dziś wiadomo, iż jednym z priorytetowych działań, 
jakie kieruje Gmina Łopuszno do mieszkańców, jest włącze-
nie społeczne i walka z ubóstwem. W trosce o to, aby nasze 
dzieci oraz młodzież miały szeroki dostęp do pozaszkolnych 
form edukacji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym, Gmina nieustannie podejmuje  próby zniwelowania 
problemu bezradności w sprawach wychowawczo – opiekuń-
czych. Służyć temu ma, między innymi, pozyskiwanie środ-
ków unijnych na wspieranie dzieci – zwłaszcza z rodzin zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. 

Realizując zadania w tym obszarze,  10 stycznia 2020  r. 
Gmina Łopuszno złożyła wniosek o dofinansowanie w ra-
mach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług spo-
łecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 projektu pn. „Utworze-
nie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno” na 
wartość 2.085.708,00 zł. Po pozytywnej ocenie formal-
nej, merytorycznej i po przeprowadzonych negocjacjach 
13 marca 2020 r. ostatecznie wartość projektu wyniesie 
1.981.008,00 zł., w tym wkład własny 162.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin z terenu 
gminy Łopuszno w okresie trzech lat w procesie przygotowa-
nia dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania 
właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjny-
mi i profilaktycznymi. w ramach realizacji projektu zostaną 
utworzone świetlice środowiskowe w trzech miejscowo-
ściach: w Czałczynie, Lasocinie oraz w Snochowicach.

w ramach funkcjonowania placówek dzieci będą mia-
ły zapewnioną pomoc m.in. w nauce i uzupełnieniu zale-
głości edukacyjnych, organizowany czas wolny – poprzez 
prowadzenie zajęć tematycznych (plastycznych, muzycz-
nych, sportowych, teatralnych), rozwijanie 4 kompetencji 
kluczowych: wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, 
kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kultu-
rowej oraz kompetencji uczenia się. W każdej świetlicy za-
trudniony zostanie opiekun na pół etatu. Realizowane w niej 
będą zajęcia z języka angielskiego, informatyki / robotyki, ar-
tystyczne, teatralno – muzyczne, logopedyczne, rytmiczno – 
sportowe oraz matematyczne. 

do prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu po-
trzebna jest baza bogata w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Jej różnorodność – dodatkowo – ma zachęcić do udziału 
w zajęciach, dlatego zaplanowano zakup wyposażenia w 
postaci m.in.: stolików, krzesełek, szaf, podłóg interaktywnych 
wraz z dedykowanymi komputerami oraz specjalistycznymi 
grami np. do zajęć z rytmiki, laptopów z oprogramowaniem do 
zajęć, kserokopiarek / urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów 

z ekranem elektrycznym, sprzętu nagłaśniającego, zestawów 
materacy piankowych, klocków – kształtek rehabilitacyjnych, 
piłek, gier stolikowych oraz instrumentów muzycznych.

zakup podłogi interaktywnej oraz dedykowanego 
komputera przyczyni się do wprowadzenia w świetlicach 
nowej, twórczej formy zajęć edukacyjnych. Podłoga inte-
raktywna to idealne rozwiązanie w edukacji dzieci. Pozwala 
wzbogacać proces nauczania i zapewnić jego inspirujący po-
ziom. Dzięki wielorakim funkcjom typu: pisz, rysuj, zaznaczaj 
– tryb białej tablicy stanie się idealny do przejrzystej pracy lub 
narzędziem do tworzenia na każdym, także ruchomym obra-
zie. Korzystając z niego, dzieci będą doskonalić umiejętność 
pracy zespołowej, ponieważ obraz ten daje możliwość jed-
noczesnego korzystanie nawet kilkunastu osobom. Nie ulega 
wątpliwości, że ten zakup uatrakcyjni ofertę usług opiekuńczo 
– wychowawczych. Ponadto dla uczestników projektu zaku-
pione zostaną materiały zużywalne, tj. zeszyty, teczki, ołów-
ki, długopisy, gumki, kredki, farby, plastelina oraz segregatory 
i pendrive.

Pozyskane przez Gminę fundusze unijne przeznaczone 
będą nie tylko na pomoc w nauce czy rozwijanie kompe-
tencji. Projekt zakłada również zorganizowanie dla dzie-
ci 6 – dniowych kolonii letnich w okresie wakacji tj. lipiec 
2021 r., lipiec 2022 r. oraz czerwiec 2023 r. jako nagrodę 
za najwyższą frekwencję i zaangażowanie w prowadzone 
zajęcia świetlicowe. 

w ramach projektu utworzony zostanie także Punkt 
wsparcia rodziny, który funkcjonować będzie w świetli-
cy środowiskowej w Snochowicach. W określonym harmo-
nogramem czasie dyżurować w nim będą: pedagog, prawnik 
i terapeuta uzależnień. Punkt ten zostanie wyposażony w nie-
zbędne meble tj.: szafy na dokumenty, stoliki, krzesła  oraz w 
potrzebny sprzęt do prawidłowego funkcjonowania tj. dru-
karkę, dwa laptopy, flipchart. W ramach projektu pedagog 
udzielał będzie wsparcia w zakresie problemów pedagogicz-
nych, rodzinnych i społecznych, prawnik – głównie w zakresie 
prawa rodzinnego, pomoże w przygotowywaniu pism proce-
sowych i administracyjnych. Wsparcie terapeuty będzie pole-
gało na pomocy z wyjścia z uzależnień oraz w leczeniu.

Po raz kolejny nasza Gmina udowadnia, jak bardzo za-
leży jej na szeroko rozumianym rozwoju dzieci oraz mło-
dzieży, zwłaszcza z rodzin wykluczonych lub zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. realizacja przedmioto-
wego projektu z pewnością w ogromnym stopniu pozwo-
li wyrównać szanse edukacyjne uczniów pochodzących 
z obszaru takiego jak nasz, a mianowicie wiejskiego. 

małgorzata Barcicka 

Świetlice środowiskowe jako miejsce dostępu  
do pozaszkolnych form edukacji 
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na terenie Gminy Łopuszno wybudowany został kanał 
zbiorczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości eustachów 
duży i na ul Żwirowej, co stanowi krok milowy w kierunku 
uporządkowania gospodarki ściekowej. 

Inwestycja polegała na budowie głównego kolektora 
zbiorczego ścieków, przepompowni ścieków wraz z syste-
mem zasilania w energię. Kolektor zbiorczy o długości ponad 
6 km umożliwi podłączenie ponad 200 osób do zbiorczej ka-
nalizacji. Do kolektora mieszkańcy miejscowości Eustachów 
Duży mogą się podłączyć po uprzednim uzgodnieniu z Samo-
rządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

Wykonawcą robót było konsorcjum: REM – WOD Kielce Sp. 
z o.o. Sp. Kom. ul. Legnicka 28, 25 – 324 Kielce (lider) oraz „ESC” 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe p. Emilian Stawecki, 
ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce (partner).

koszt budowy kanalizacji dla etapu i część i wyniósł 
4 mln zł, w tym dofinansowanie z regionalnego Progra-
mu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020  stanowiło ponad 2 mln złotych. 

Nad prawidłowością realizacji inwestycji czuwał zespół in-
spektorów nadzoru posiadających szerokie uprawnienia. Po-
szczególni inspektorzy – branżyści z firmy EKO INWEST z Kielc 
przebywali na terenie inwestycji codziennie, gwarantując przy 
tym jej należyte wykonanie.

iwona Janik, damian rozmus 

Krok milowy w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej 

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Łopuszno / 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie po-
wstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. została 
utworzona w ramach Projektu „Centrum Usług – współ-
praca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskie-
go, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działa-
nie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecz-
nych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jako-
ści usług społecznych. 

Wypożyczalnia została włączona w struktury Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie. Zakresem swoje-
go działania obejmuje gminę Łopuszno i gminy Partnerów 
Projektu (Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Daleszyce, Górno, Mie-
dziana – Góra, Mniów, Nowa – Słupia, Pierzchnica, Sitkówka 

Potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego? Wypożycz!
Nowiny). Celem działalności wypożyczalni jest zniwelowanie 
skutków niepełnosprawności i ograniczeń związanych z po-
deszłym wiekiem poprzez właściwy dobór   i dopasowanie 
sprzętu rehabilitacyjnego.

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne. Osoba zaintereso-
wana wypożyczeniem sprzętu składa w wypożyczalni pisem-
ny wniosek o jego użyczenie.

Wypożyczalnia jest czynna w siedzibie GOPS w Łopusznie, 
ul. Strażacka 12 w środy od godziny 10.00 do godziny 13.00 
i w  czwartki  od godziny 11.00 do godziny 15.00.

Regulamin wypożyczalni, wniosek o użyczenie sprzę-
tu wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie ośrodka lub 
na stronie internetowej GOPS  pod adresem:  
https://gops-lopuszno.pl/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilita-
cyjnego/.

ewelina Stachura
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istnieje realna szansa, że w ciągu 6 lat na 72 hektarach 
gruntów położonych na terenie Gmin: Łopuszno, Pieko-
szów i Strawczyn powstanie zbiornik wodny „wierna rze-
ka”. Planowana od 2008 roku inwestycja jest niezbędna, 
aby móc przeciwdziałać skutkom suszy i wzmocnić zasoby 
wód powierzchniowych. o przyspieszeniu prac związanych 
z przygotowaniem do inwestycji, wykupie gruntów i możli-
wych źródłach finansowania wielokrotnie z przedstawicie-
lami władz samorządowych i rządowych rozmawiała wójt 
Gminy Łopuszno Pani irena marcisz, dlatego też w następ-
stwie czynionych starań 3 lutego 2020r. w Urzędzie mar-
szałkowskim województwa Świętokrzyskiego w kielcach 
zorganizowane zostało spotkanie poświęcone przedmio-
towej inwestycji.

 W dyskusji wzięli udział: członkowie Zarządu Województwa: 
p. Marek Jońca i p. Mariusz Gosek, przedstawiciele Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie p. Małgorzata Sikora 
i p. Henryk Kaczmarski, dyrektor Departamentu Nieruchomo-
ści, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach p. Rafał Kosiński, jak również członkowie Za-
rządu Powiatu Kieleckiego: p. Mariusz Ściana i  p. Cezary Maj-
cher, Wójt Piekoszowa p. Zbigniew Piątek, Wójt Strawczyna p. 
Tadeusz Tkaczyk oraz zastępca Wójta Gminy Łopuszno p. Wie-
sław Gałka.

– To niezwykle ważne przedsięwzięcie – powiedział czło-
nek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego p. Marek Jońca. 
Obecnie nadzór nad jego realizacją spoczywa na Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Wracamy do  projek-
tu utworzenia na terenie trzech gmin: Łopuszna, Piekoszowa 
i Strawczyna zbiornika wodnego, który zabezpieczy nas przed 
skutkami ewentualnej suszy. Zbiornik ten zaplanowano na 
72-hektarowe lustro wody, z pojemnością około 1 miliona me-
trów sześciennych wody, o głębokości 1,5 metra. Poza funkcją 
zabezpieczenia retencyjnego, może on pełnić też rolę zbiornika 
przeciwpowodziowego, a także niewątpliwej atrakcji turystycz-
nej – dodał marszałek. 

– „Wierna Rzeka” ma być inwestycją zrealizowaną w myśl 
zrównoważonego rozwoju, łączyć będzie dbałość o dobro czło-

wieka z poszanowaniem 
środowiska naturalnego. 
W planowanej inwesty-
cji wybudowany zostanie 
zbiornik, zapory ziemne, 
ale przewidziana jest też 
przepławka dla ryb, wyspa 
dla ptaków, oczka wodne 
dla płazów, a rzeka Łososi-
na zostanie wyregulowana 
bez pogorszenia walorów 
środowiskowych – wyja-
śniła Małgorzata Sikora, 
dyrektor Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

– Cieszy nas, że wraca 
się do pomysłu utworze-
nia tego zbiornika – po-
wiedział Wiesław Gałka, zastępca wójta Łopuszna. – Zamierza-
my wykorzystać ten teren nie tylko jako źródło wody, ale stwo-
rzyć też ciekawe pod względem rekreacyjnym i turystycznym 
miejsce w naszej gminie. 

Na chwilę obecną, w dobiegającym końca okresie wydatko-
wania unijnych funduszy, nie ma pieniędzy w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na  bu-
dowę zbiorników retencyjnych. Można jednak starać się o pie-
niądze z budżetu państwa, przewidziane między innymi w Mi-
nisterstwie Środowiska i Ministerstwie Rolnictwa. Prognozowa-
na w 2017 roku wartość projektu stanowi około 20 milionów 
złotych. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili konieczność 
znalezienia wsparcia w realizacji projektu zbiornika u święto-
krzyskich parlamentarzystów. 

Źródło: UmwŚ w kielcach

Zbiornik wodny „Wierna Rzeka” coraz bliżej 

Z okazji Dnia Sołtysa składamy Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich wyrazy naj-
wyższego uznania i z serca płynące podziękowania za szlachetną pracę na rzecz so-
łectw i poświęcenie w konsekwentnym realizowaniu potrzeb lokalnej społeczności. 
Proszę jednocześnie przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły w codziennej 
pracy społecznej, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wytrwałości oraz wiele 
ludzkiej życzliwości i zrozumienia.

Niechaj efekty Państwa pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał i pozytywna 
energia pomagają w realizacji doniosłych zamierzeń. 

Z najlepszymi życzeniami  
zdzisława zimna  

Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno
oraz

irena marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Z serca płynące najlepsze życzenia  
dla Drogich Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
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Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łopusznie realizują projekt konkursowy pod nazwą „Fabryka 
Młodości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priory-
tetowa „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 
„Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 
i  zdrowotnych”, Poddziałanie „Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych” .

Dzięki pozyskanym środkom udało się utworzyć na terenie 
Gminy Kluby Seniora w Gnieździskach i Eustachowie, których 
uroczyste otwarcie odbyło się 30 stycznia 2020 roku. w uroczy-
stości otwarcia, na zaproszenie Pani wójt Gminy Łopuszno 
ireny marcisz oraz kierownika Gminnego ośrodka Pomo-
cy Społecznej Pana mariusza Łuszczyńskiego, wzięła udział 
wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Pani rena-
ta Janik, przedstawiciel regionalnego ośrodka Polityki Spo-
łecznej Pan mariusz Brelski oraz kierownicy gminnych jed-
nostek organizacyjnych, Pani Beata Starzyk i Pan Sławomir 
Stelmaszczyk. 

W części oficjalnej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, pre-
zentacja pomieszczeń klubów oraz krótka część artystyczna w wy-
konaniu seniorów. Seniorzy przygotowali dla organizatorów 
i przybyłych gości własnoręcznie wykonane upominki oraz smacz-
ny poczęstunek. kluby te powstały z myślą o osobach powy-
żej 60. roku życia, które nie są już aktywne zawodowo,  a chcą 
ciekawie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania, pasje 
czy poszerzać wiedzę. Nowe placówki są odpowiedzią gminy Ło-
puszno na rosnące potrzeby naszych seniorów. Głównym celem 
powstania klubów było stworzenie miejsca i warunków do spo-
tkań, w trakcie których będą mogli aktywnie spędzać czas. Zada-
niem klubów będzie też promocja zdrowego i aktywnego stylu ży-
cia. W ramach działalności klubów łopuszańscy seniorzy od ponie-
działku do piątku będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju za-
jęciach ruchowych,  kulinarnych, muzycznych i plastycznych, a tak-
że brać udział w spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie rozwoju 
osobistego, zdrowia oraz psychologii.

„Fabryka Młodości”

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu organizowane będą też 
wyjazdy do kina, teatru czy  filharmonii. Władze gminy mają na-
dzieję, że seniorzy będą aktywnie uczestniczyć w działalności 
klubów, korzystając z przygotowanej oferty zajęć.

 wioleta kramarczuk

Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie na utworze-
nie klubu Seniora w miejscowości Piotrowiec w ramach rzą-
dowego Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 
2020 edycja 2019. 

Całkowita wartość brutto inwestycji wyniosła 187.000,00 
złotych, w tym wartość dofinansowania stanowiła 149.600,00 zł. 
Wykonawcą inwestycji była firma „EKO BUD” Hurtownia i Usługi 
Budowlane z siedzibą w Warszawie. 

30 grudnia 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie klubu. 
Mieszkańcy nie kryli radości. Placówka zaspokoi z pewnością 
oczekiwania seniorów i całej lokalnej społeczności.

Pomieszczenia znajdujące się w świetlicy wiejskiej zostały za-
adaptowane na potrzeby klubu. Wykonano gruntowne tynkowa-
nie, malowanie ścian, podłogi pokryto wykładziną, adaptowano 
łazienki i pomieszczenia na zaplecze kuchenne, wydzielono salę 
spotkań i salę integracyjną dla seniorów oraz szatnię. Sale wypo-
sażone zostały w niezbędny sprzęt. 

 damian rozmus

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Piotrowcu
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Budowa strażnicy, która będzie mogła pełnić jednocześnie 
funkcję świetlicy w Dobrzeszowie, nabrała rozpędu. Zainwe-
stowane zostało ponad pół miliona złotych dla użytku miesz-
kańców Gminy Łopuszno. 

Pani wójt irena marcisz składa serdeczne podziękowa-
nia Sołtysowi sołectwa dobrzeszów Panu Tomaszowi ko-
walczykowi za społeczny nadzór nad realizowaną inwe-
stycją.

damian rozmus 

W Dobrzeszowie budują strażnicę

20 stycznia 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy 
z urbanistą p. damianem maleszakiem  reprezentującym 
firmę damkar z siedzibą w Ćmińsku na wykonanie pro-
jektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego za kwotę 45.141,00 złotych brutto. wykonaw-
ca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, opracuje projek-
ty miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go dwóch obrębów na terenie Gminy Łopuszno tj.: Laso-
cina i rudnik (obejmującego miejscowości: rudniki, Huta 
Jabłonowa i naramów). 

Podstawą opracowania przedmiotowych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego są następujące 
uchwały: 

uchwała Nr XIII / 115 / 2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
29 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obrębu Lasocin na terenie gminy Łopuszno;

uchwała Nr XIII / 116 / 2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
29 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obrębu Rudniki na terenie gminy Łopuszno. 

28 stycznia 2020 roku pojawiło się ogłoszenie o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego obrębów: Lasocin i Rudnik w miejscowej 
prasie tj. w „Echu Dnia”, a także obwieszczenie Wójta Gminy 
Łopuszno zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Łopuszno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Łopusznie, jak również na tablicach informacyjnych w so-
łectwach: Lasocin, Rudniki, Huta Jabłonowa i Naramów.  

Zainteresowani mogli składać wnioski do planu i progno-
zy oddziaływania na środowisko  w jednej z następujących 
form: pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na adres e – mail: gmina@lopuszno.
pl w terminie do dnia 26 lutego 2020 roku. 

Wszystkie złożone wnioski zostały niezwłocznie przekaza-
ne urbaniście celem poczynienia szczegółowej analizy mery-

Podpisanie umowy na sporządzenie projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

obrębów Lasocin i Rudniki

torycznej, przygotowania propozycji sposobu rozpatrzenia 
zgłoszonych wniosków. Obecnie trwają prace nad przygoto-
waniem wstępnych projektów miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, które zostaną przedłożone do pu-
blicznego wglądu.

norbert dudek 
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w  związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego zawiadamia się, że od poniedziałku tj. 
16.03.2020 r. do odwołania, pacjenci chcący skorzystać 
z  porady lekarza w SP zoz Goz w Łopusznie są 
zobowiązani   w pierwszej kolejności do kontaktu  telefo-
nicznego pod nr  : tel.  kom.: 509 199 523; 504 124 715; 
tel.:  (41)  391-40-27, (41) 391-41-40; p.o. kierownika To-
masz Jagiełło: 603 380 240, kinga Filipiak: 889 955 186.

  Po telefonicznej konsultacji z lekarzem pacjent zostanie 
poinstruowany o dalszych działaniach. Osoby, które nie za-
stosują się do w/w zaleceń, nie zostaną wpuszczone na teren 
Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W przypadku stwierdzanie przez lekarza o konieczności 
wizyty pacjenta w Gminnym Ośrodku Zdrowia, zostanie on 
umówiony na konkretną godzinę do wskazanego lekarza. 

Recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia będą 
wystawiane telefonicznie.

Bardzo prosimy o przekazywanie powyższych infor-
macji wszystkim pacjentom przynależącym do SP zoz 
Goz w Łopusznie, w szczególności osobom starszym, któ-
rych dostęp do internetu może być ograniczony.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SP ZOZ GOZ W ŁOPUSZNIE
Jednocześnie przypominamy o infoliniach, na które należy 

się zgłaszać w razie wystąpienia niepokojących objawów, tj.:
Pacjenci z objawami ostrej infekcji: wYSoka GorąCz-

ka, kaSzeL, dUSznoŚĆ, ProBLemY z oddYCHaniem, 
którzy przebywali za granicą lub w innym miejscu, gdzie 
występuje koronawirUS   lub  mieli kontakt z osoba-
mi przebywającymi w tych miejscach, powinni zgłosić 
się BezPoŚrednio do oddziału zakaźnego  w kielcach 
ul. radiowa. 

Pacjenci, którzy mieli kontakt z osobami chorymi po-
winni bezzwłocznie zawiadomić wojewódzką Stację Sa-
nitarno-epidemiologiczną  tel. 606 370 108 lub 41 345 46 
22.

* W sprawach dotyczących ginekologii prosimy o kontakt 
bezpośrednio z położną p. Marzeną Staszczyk pod nr tel. 604 
785 342

** W sprawach dotyczących rehabilitacji/fizjoterapii prosi-
my o kontakt z fizjoterapeutką p. Barbarą Kowalczyk-Bernat   
pod nr tel. 660 363 676

w związku z ogłoszonym przez ministra zdrowia 
w  dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicz-
nego w Polsce, co ma skutkować m.in. ograniczeniem do 
niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów osobi-
stych również w instytucjach publicznych, w trosce o Pań-
stwa zdrowie, a także zdrowie pracowników od 16 marca 
2020 r. (od poniedziałku) aż do odwołania budynek Urzę-
du Gminy w Łopusznie będzie dostępny tylko dla jego 
pracowników i będzie działał w trybie wewnętrznym.

Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych 
osobiście w budynku Urzędu Gminy. dokumenty, wnioski 
i podania można przedłożyć:
a) drogą elektroniczną:

-  e-mail: gmina@lopuszno.pl (wraz z ewentualnym prze-
słaniem wniosku / podania podpisanego i zeskanowane-
go w załączniku – szczegóły w poszczególnych procedu-
rach można uzyskać telefonicznie u pracowników refera-
tów),

-  ePUAP: /LOPUSZNO/skrytka;
b) telefonicznie:

- centrala (sekretariat): 41 3914001, 41 3914009, 41 3914054; 
fax: 41 3821250, pracownicy w poszczególnych refera-
tach;

c) w formie papierowej:
-  wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, 

ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno,
-  w sprawach niecierpiących zwłoki do specjalnego po-

jemnika (skrzynki podawczej) umieszczonego przy wej-
ściu do Urzędu Gminy.

W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia 
wniosku/podania/dokumentu, prosimy o wskazanie w jego 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy
treści adresu e-mail lub nr fax Wnioskodawcy. Potwierdzenie 
złożenia zostanie przesłane na wskazany adres e-mail w for-
mie skanu lub formie papierowej na podany nr fax;
d) wyjątkowo osobiście:

wyłącznie w sytuacji rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu 
Cywilnego lub w pilnych sprawach związanych z dowodami 
osobistymi – a więc w sprawach, które wymagają bezwzględ-
nie osobistego stawiennictwa – po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym.

Kasa w  budynku Urzędu pozostaje również nieczynna 
do odwołania – numery rachunków Gminy Łopuszno do in-
ternetowych przelewów bankowych lub wpłat w  banku: 
dochody (np. podatki):  84 8499 0008 0000 0071 2000 
0003;

opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi: 37 8499 0008 0000 0071 2000 0073

Zgodnie z zapowiedzią Premiera RP w wielu przypadkach 
terminy załatwiania różnych spraw mogą zostać przedłużone, 
o czym będziemy informować na bieżąco. 

w związku z sytuacją występowania koronawirusa 
w Polsce w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, 
apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej inspek-
cji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sani-
tarnych.

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszyst-
kich okresie – tylko w taki sposób będziemy w stanie zapew-
nić możliwość funkcjonowania Urzędu Gminy i realizowania 
spraw obywateli choć w ograniczonym zakresie. 

z poważaniem Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno
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rozl ic zenia 
podatkowe-
go w progra-
mie podatni-
cy zachęca-
ni będą do 
przekazywa-
nia 1 % na 
rzecz lokal-
nych organi-
zacji pożytku publicznego z terenu Gminy Łopuszno. W celu 
uzyskania dostępu do systemu i przygotowania prezentacji / 
wizytówki dla Państwa organizacji należy wypełnić stosowny 
formularz dostępny pod linkiem: https://www.iwop.pl/formu-
larz-dla-lokalnych-opp.

Szczegółowe informacje i wszelką pomoc w przedmioto-
wej sprawie uzyskać można w pokoju nr 10 Urzędu Gminy 
w Łopusznie (tel.: 41 382 12 52 lub e – mail: damian.rozmus@
lopuszno.pl).

damian rozmus 
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Organizacje pozarządowe stanowią niezwykle ważną część 
społeczeństwa obywatelskiego, dlatego też w trosce o wspie-
ranie wieloaspektowej działalności prospołecznej wójt Gmi-
ny Łopuszno p. irena marcisz postanowiła o wdrożeniu 
do realizacji największego w Polsce projektu instytutu 
wsparcia organizacji Pozarządowych zatytułowanego 
„wspieraj lokalnie”, który  umożliwia efektywne wspieranie 
lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kam-
panii rozliczania podatku dochodowego na terenie jednostek 
samorządu terytorialnego, dzięki czemu Gmina Łopuszno 
znalazła się w gronie ponad 350 nowoczesnych jednostek 
samorządowych. 

w związku z przystąpieniem przez Gminę Łopuszno do 
ww. projektu informujemy o możliwości przygotowania 
dla Państwa organizacji prezentacji / wizytówki w progra-
mie do rozliczeń PiT, który zamieszczony zostanie na stro-
nie internetowej udostępnionej za pośrednictwem Urzę-
du Gminy w Łopusznie oraz instytutu wsparcia organi-
zacji Pozarządowych pod następującym linkiem: https://
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-lopuszno/. W czasie 

„Wspieraj lokalnie”  
Gmina Łopuszno wdrożyła realizację ogólnopolskiego 

projektu dla organizacji pozarządowych
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19 grudnia 2019 roku na terenie Gminnego ośrodka 
Sportowo - wypoczynkowego w Łopusznie z inicjatywy 
młodych samorządowców Gminy Łopuszno  przeprowa-
dzona została i międzygminna konferencja poświęcona 
działalności młodzieżowych rad Gmin. 

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Młodzieżowej Rady 
Gminy Łopuszno III kadencji Bogumiła Krzyżyk, która powita-
ła gości: księdza proboszcza Ireneusza Jakusika, Wójta Gminy 
Łopuszno p. Irenę Marcisz, Przewodniczącą Rady Gminy w Ło-
pusznie p. Zdzisławę Zimną, Przewodniczącego Rady Gminy 
w Strawczynie p. Grzegorza Stępnia, Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy w Strawczynie p. Damiana Gada pełniącego 
funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Strawczyn, jak 
również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
w osobach: p. Eweliny Bernat – dyrektora Żłobka Gminnego 
w Łopusznie, p. Beaty Starzyk – dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łopusznie i p. Sławomira Stelmaszczyka – kierowni-
ka Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Ło-
pusznie, z którymi młodzieżowi radni współpracują przy reali-
zacji swoich innowacyjnych pomysłów. 

Z zaproszenia młodzieżowych radnych Gminy Łopusz-
no skorzystali z przyjemnością przyjaciele z sąsiednich gmin: 
w  imieniu Miasta i Gminy Radoszyce wystąpili radni Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej z przewodniczącym Hubertem Za-
leśnym na czele, natomiast Gminę Strawczyn reprezentował 
przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie Ja-
kub Filipiak wraz z radnymi MRG w Strawczynie oraz opieku-
nami: p. Bogumiłą Titkin, p. Magdaleną Palacz, p. Anną Szy-
mańską oraz p. Krzysztofem Siwkiem. 

Podczas konferencji, której mottem były słowa Seneki 
młodszego: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” omó-
wiono dotychczasowe dokonania oraz perspektywy rozwoju 
młodzieżowych rad gmin: Łopuszna, radoszyc i Strawczyna, 
które pełnią funkcje konsultacyjne wobec organów gminy. 

Oprawę artystyczną konferencji zapewnili w duecie: Bogu-
miła Krzyżyk wraz z Jakubem Ogonowskim. 

Podczas spotkania okolicznościowe przemówienia wygło-
sili: Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz, Przewodniczący 
Rady Gminy w Strawczynie p. Grzegorz Stępień i Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy w Strawczynie p. Damian Gad, gratu-
lując młodzieżowym radnym zdobycia zaufania społeczności 
lokalnych. Zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby młodzi 
samorządowcy mieli zapewnione realne możliwości wyraża-
nia swoich poglądów i realizacji ambitnych pomysłów. 

„Uczymy się, nie dla szkoły, lecz dla życia”

PANI WÓJT CIESZY SIĘ Z AKTYWNOŚCI MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW

Ważny komunikat dla Mieszkańców dotyczący 
odpadów komunalnych

Usługę wywozu świadczy firma: PUK TAMAX, os. Sady 20/2, 
28–340 Sędziszów.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowani sposób nieselektyw-
ny, muszą zmienić deklarację na odpady selektywne – każdy 
z nas musi segregować odpady. 

Uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że podob-
ne spotkania  przedstawicieli młodego pokolenia wpiszą 
się na stałe w tradycje współpracy międzygminnej. 

młodzi radni podziękowali wszystkim, którzy przyczy-
nili się do  przeprowadzenia konferencji i pokazali w ten 
sposób, że wierzą w siłę młodzieży. 

damian rozmus 
opiekun młodzieżowej rady Gminy Łopuszno

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniła się częstotliwość odbio-
ru odpadów.

Odpady nieselektywne od kwietnia do października 2020 
r. będą odbierane z większą częstotliwością (1 raz na dwa ty-
godnie), natomiast odpady selektywne (tworzywa sztuczne,
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8 stycznia 2020 roku w auli Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kielcach odbyło się noworoczne spotkanie świę-
tokrzyskich samorządowców z Ordynariuszem Diecezji Kie-
leckiej Księdzem Biskupem Janem Piotrowskim. W duchu ka-
tolickich wartości, w pełnej życzliwości atmosferze uczestnicy 
złożyli sobie płynące z głębi serca życzenia zdrowia i radości,  
a także realizacji planów zarówno w wymiarze osobistym, jak 
i zawodowym. 

Biskup kielecki, dziękując za obecność, zachęcał do 
wspólnych spotkań i rozmów na rzecz dobra naszego re-
gionu, podkreślał także wagę przeżyć duchowych i po-
trzebę codziennej refleksji w dzisiejszym dynamicznie 
zmieniającym się  świecie. Praca na rzecz lokalnych spo-
łeczności to – jak podkreślił – najpełniejsza realizacja jed-
nej z podstawowych ludzkich potrzeb – potrzeby bycia 
we wspólnocie.

damian rozmus

Świętokrzyscy samorządowcy na spotkaniu  
z Biskupem Kieleckim

metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 1 raz na 
dwa miesiące.

Uwaga !  zmianie uległ numer konta do wpłat za odpa-
dy komunalne. 

Bank Spółdzielczy w Łopusznie
numer rachunku: 

37 8499 0008 0000 0071 2000 0073 
iwona Janik
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25 lutego 2020 roku odbyła się kolejna narada Wójta z soł-
tysami. Głównym tematem narady było omówienie sytuacji 
na terenie gminy po wystąpieniu huraganowego wiatru, któ-
ry spowodował zerwanie dachów z dwóch budynków miesz-
kalnych na terenie gminy oraz uszkodzenie kilku budynków 
gospodarskich. Przy okazji przypomniano o konieczności 
ubezpieczenia budynków gospodarskich i mieszkalnych 
oraz o wymaganych przeglądach instalacji elektrycz-
nej i kominowej. Sołtysi wyszli z inicjatywą pomocy przy 
zbiórce organizowanej przy kościołach na rzecz poszko-
dowanych z miejscowości Jedle, którym wiatr zerwał da-
chy z domów.  

Podczas narady Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz tra-
dycyjnie zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami gminy. 
Następnie w związku ze zbliżającym się „Dniem Sołtysa” dzię-
kowała za dotychczasową pracę oraz wszelką aktywność, któ-
rej efektem jest wiele wyjątkowych przedsięwzięć oraz im-
prez tematycznych na terenie gminy. Sołtys jest gospodarzem 
wsi. Od jego zaangażowania, sumienności oraz otwartości na 
potrzeby mieszkańców oraz działań wpływających na popra-
wę wizerunku miejscowości, a tym samym wzrostu jakości ży-
cia, uwarunkowany jest szybki rozwój sołectwa.

wszystkim sołtysom życzymy dużo radości, optymi-
zmu, pogody ducha, zdrowia oraz satysfakcji z wyko-
nywanej funkcji, a także wytrwałości w  rozwiązywaniu 
wszelkich spraw dotyczących lokalnej społeczności.

ewa Sztandera

Narada Wójta z Sołtysami

28 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w  Łopusznie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów 
Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Łopuszno. 

Spółka zapewnia utrzymanie urządzeń ze składek wnoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości objętych działalnością 
spółki wodnej, sukcesywnie realizując wykonanie prac pole-
gających na czyszczeniu i konserwacji rowów melioracyjnych 
w poszczególnych sołectwach. 

Podczas posiedzenia, które prowadził p. Piotr Maciejew-
ski – Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Łopusz-
nie, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności GSW 
w Łopusznie oraz z pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 
rok. Wskazano prace melioracyjne wykonanie w minionym 
2019 roku, jak również wypracowany został projekt planu za-
dań gospodarczych dla GSW w Łopusznie podczas trwające-
go 2020 roku. 

Walne Zgromadzenie  
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie

w walnym zgromadzeniu delegatów Spółki wodnej 
udział wzięła wójt Gminy Łopuszno p. irena marcisz, któ-
ra podziękowała wszystkim osobom związanym z działal-
nością GSw za społeczną pracę na rzecz rozwoju gminy.  

antoni Lesiak, damian rozmus

Samorządowe Pismo lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji  
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.



Wieści Łopuszna 19

Danuta Mły-
narska, ucznio-
wie: radny MRG 
Paweł Kot i Ni-
kola Mular-
czyk), jak rów-
nież pracow-
nicy Urzę-
du Gminy 
w  Łopusznie, 
gminnych jed-
nostek orga-
n i z a c y j ny c h 
oraz Lokalnej 
Grupy działa-
nia „nad Czar-
ną i Pilicą”. 

zbiórka zakończyła się prawdziwym sukcesem. Uda-
ło się zebrać blisko 150 kg karmy, wiele smakołyków, ak-
cesoriów i koców, które  27 lutego 2020 roku przekazane 
zostały na rzecz zwierząt przebywających w schronisku 
w rytlowie, które  prowadzi Pani magdalena Stojek. wy-
jazd osób zaangażowanych w zbiórkę ufundowany został 
przez wójta Gminy Łopuszno Panią irenę marcisz w nagro-
dę za piękną, godną naśladowania postawę wyrażoną otwar-
tością serc i poczuciem empatii przedstawicieli młodego po-
kolenia. 

damian rozmus  
opiekun młodzieżowej rady Gminy Łopuszno 
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27 lutego 2020 roku w siedzibie Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Łopusznie z udziałem Sekretarza Gminy Łopusz-
no Pani Małgorzaty Barcickiej odbyło się uroczyste pod-
sumowanie zbiórki charytatywnej zatytułowanej „Po-
moC dLa PSiakÓw ProSTo z SerCa” przeprowadzonej 
w dniach 20 stycznia – 20 lutego 2020 roku przez młodzie-
żową radę Gminy Łopuszno pod patronatem honorowym 
wójta Gminy Łopuszno Pani ireny marcisz oraz patrona-
tem medialnym redakcji „Echa Dnia”. Motywem przewodnim 
przeprowadzonej zbiórki były słowa  Anatole’a France’a: „Do-
póki ktoś nie umiłował zwierzęcia, część jego duszy pozostaje 
nieobudzona”.

w zbiórkę z pełnym zaangażowaniem włączyli się 
uczniowie: Powiatowego zespołu Szkół  w Łopusznie 
(opiekunowie zbiórki: Pani Danuta Kotwica i Pan Cezariusz 
Najmrodzki, uczniowie najbardziej zaangażowani: Bogumiła 
Krzyżyk – przewodnicząca MRG w Łopusznie i Michał Kwapi-
siński – radny MRG), Szkoły Podstawowej im. Stefana Że-
romskiego w Gnieździskach (opiekun: Pani Dorota Bała – 
Dudek, uczniowie: radny MRG Piotr Kolasa oraz Igor Szymkie-
wicz), Szkoły Podstawowej w dobrzeszowie (opiekun: Pani 

„Pomoc Dla Psiaków Prosto z Serca”
Sukces zbiórki charytatywnej młodzieżowych radnych

W nocy z 23 / 24 lutego 2020 roku u dwóch rodzin z sołec-
twa Jedle w następstwie wichury zostały zerwane dachy na 
budynkach mieszkalnych. 

niezawodni druhowie z ochotniczych Straży Pożar-
nych z Łopuszna i Gnieździsk okazali nieocenioną pomoc 
w ratowaniu życia i mienia poszkodowanych. Całą noc, 
narażając własne życie i zdrowie, pracowali przy zabez-
pieczeniu budynków.  ich postawa zasługuje na słowa 
najwyższego uznania. 

8 marca 2020 r. w Parafiach rzymskokatolickich na te-
renie Gminy Łopuszno: p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Łopusznie – dodatkowo w kaplicach w: Grabownicy i Pio-
trowcu – oraz p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościo-
ła w Sarbicach Pierwszych (w dniu 15 marca br. zbiórka mia-
ła się odbyć również w Kościołach: p.w. św. Józefa Robotni-
ka w Dobrzeszowie oraz p.w. Najświętszego Serca Jezusowe-
go w Wiernej Rzece, jednak zostały one odwołane w trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na stan epidemii koro-
nawirusa) odbyły się zbiórki charytatywne dzięki uprzejmo-
ści dostojnych księży Proboszczów oraz zaangażowanych 
samorządowców Gminy Łopuszno, wśród których wystąpili:  

Szlachetna akcja pomocy rodzinom poszkodowanym w wichurze
radni rady Gminy w Łopusznie: p. Barbara Fras, p. elżbie-

ta Jarząbek, p. Bożena Sochacka, p. marcin Sobczyk i p. ma-
riusz woś;

Sołtysi z terenu Gminy Łopuszno: p. edyta Łukasik, p. 
angelika Janus, p. elżbieta karykowska, p. ewelina ko-
zieł, p. elżbieta zimna – ordon, p. Justyna walas, p. Ja-
nusz Świercz, p. zbigniew Bąk, p. Paweł Palacz, p. Łukasz 
Pietrzyk i p. Sławomir Pięta. 

Osoby, które licznie wzięły osobisty udział w przeprowa-
dzonej inicjatywie społecznej dały wyraz zbiorowej solidarno-
ści z rodzinami, które znalazły się niezależnie od siebie w trud-
nej sytuacji osobistej. Zebrana kwota blisko 10 tysięcy złotych 
została w całości przekazana na rzecz dwóch poszkodowa-
nych rodzin z sołectwa Jedle. 

wójt Gminy Łopuszno p. irena marcisz oraz obdarowa-
ne rodziny pragną podziękować oraz wyrazić słowa uzna-
nia wobec wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób 
wsparły realizację inicjatywy,  wykazując się w ten spo-
sób prawdziwą otwartością serc oraz poczuciem chrześci-
jańskiej empatii. 

damian rozmus
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4 marca 2020 roku na terenie Gminnego ośrodka Spor-
towo – wypoczynkowego w Łopusznie z inicjatywy wójta 
Gminy Łopuszno p. ireny marcisz przeprowadzony został 
Łopuszański kongres działalności Pożytku Publicznego. 
Spotkaniu przyświecały słowa wybitnego Polaka Papieża 
św. Jana Pawła ii, który podkreślał, że: człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada,  lecz przez to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

kongres stanowił wyraz wdzięczności za podejmowa-
nie pracy pro publico bono przez przedstawicieli ponad 30 
organizacji prowadzących różną działalność w sferze po-
żytku publicznego na terenie gminy. Pani wójt podzięko-
wała każdemu uczestnikowi za piękną postawę życiową, 
urzeczywistnioną realizacją działań przyczyniających się 
do integracji społeczności lokalnej. Wyraziła nadzieję, że 
poświęcony czas zaowocuje skutecznym aplikowaniem przez 
uprawnione podmioty o środki zabezpieczone w budżecie 
Gminy Łopuszno w 2020 roku na realizację zadań publicznych 
w trybie otwartego konkursu ofert trwającego w dniach od 20 
lutego  do 23 marca 2020 r. Pierwsza część spotkania zakoń-
czyła Julia Świercz – wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady 
Gminy Łopuszno III kadencji – odśpiewaniem dwóch utworów 
„Anioły” autorstwa Dominiki Ptak oraz „Riptide” autorstwa 
Taylor Swift.

Część szkoleniowo – informacyjną kongresu poprowadził 
p. Damian Rozmus – pracownik Urzędu Gminy w Łopusznie, 
odpowiedzialny m.in. za współpracę z podmiotami prowa-
dzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Wskazał, 
że wsłuchując się w lokalne potrzeby i w trosce o efektyw-

Łopuszański Kongres  
Działalności Pożytku Publicznego

ne wsparcie działań prospołecznych Wójt Gminy Łopuszno 
p. Irena Marcisz, wykonując uchwałę Rady Gminy Łopuszno 
Nr XIV  /  122 / 2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie 
uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopusz-
no z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 
wydała stosowne zarządzenie Nr 8 / 2020 z dnia 20 lutego 
2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gmi-
nie Łopuszno w 2020 roku przez organizacje pozarządowe 
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczne-
go. Szczegółowa treść ogłoszenia konkursowego stanowi za-
łącznik do powołanego zarządzenia. W celu zachowania trans-
parentności prowadzonego otwartego konkursu ofert –  poza 
umieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ło-
puszno, na stronie internetowej Gminy Łopuszno oraz na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie – została udo-
stępniona wszystkim organizacjom w materiałach szkolenio-
wych wraz ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego 
i wzorem sprawozdania z wykonania zadania, z uwzględnie-
niem objaśnień pomocnych potencjalnym oferentom na eta-
pie sporządzania. Szczegółowo podczas szkolenia omówione 
zostały m.in. rodzaje zadań publicznych; wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadań; cele kon-
kursu i oczekiwane rezultaty realizacji zadań; zasady przyzna-
wania dotacji, termin i warunki realizacji zadań; uznanie kwa-
lifikowalności kosztów zadania; termin, miejsce oraz warunki 
składania ofert;  tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 
oraz termin dokonania wyboru ofert. 

Każda osoba uczestnicząca w kongresie wyrażała prze-
konanie, że podmioty działające w sferze pożytku publicz-
nego stanowią ważną część społeczeństwa obywatelskiego. 
W  podsumowaniu Pani Wójt poinformowała, że postanowi-
ła wdrożyć do realizacji największy w Polsce projekt Instytutu 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych zatytułowany „Wspieraj 
lokalnie” umożliwiający efektywne wspieranie lokalnych or-
ganizacji oraz prowadzenie kampanii rozliczania podatku do-
chodowego na terenie jednostek samorządu terytorialnego, 
dzięki czemu Gmina Łopuszno znalazła się w gronie ponad 
350 nowoczesnych jednostek samorządowych. 

damian rozmus 
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„Wiatr w żagle” – to hasło XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie – zgodnie z chlubnym już zwyczajem – przebie-
gał w pełnym zaangażowaniu organizatorów: dyrekcji szko-
ły, opiekunów Samorządu Uczniowskiego (Katarzyny Korskiej, 
Renaty Polak, Andrzeja Cieślickiego) i Zarządu  Samorządu 
Uczniowskiego oraz uczestników. Do akcji włączyło się 10 lide-
rów WOŚP zarejestrowanych w jej sztabie, około 30 wolontariu-
szy – uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie, którzy z pasją wspierali liderów, między innymi, obdarowu-
jąc darczyńców „wośpowskimi” serduszkami. Nad bezpieczeń-
stwem kwestujących czuwało 32 nauczycieli. 

Przebieg Finału WOŚP w naszej szkole koordynowała Ka-
tarzyna Korska w ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły 
Krzysztofem Kumańskim.  Rada Pedagogiczna Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, pracownicy administra-
cji i obsługi (wraz filiami w Grabownicy i Lasocinie), - włączy-
li się finansowo w osiągnięcie celu akcji, przekazując kwotę 
4867,88 zł. „Wiatru w żagle” dla XXVIII Finału WOŚP dodały też 
łopuszańskie urzędy oraz instytucje. Idąc za przykładem Wój-
ta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz, która już od lat inicjuje bądź 
wspiera podobne akcje pracownicy Urzędu Gminy w Łopusz-
nie zasilili konto WOŚP, przekazując do puszek zebrane przez 
siebie pieniądze.

Swoją solidarność z tak piękną inicjatywą pokazali również: 
Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Goz w Łopusznie, Gmin-
ny ośrodek Pomocy Społecznej  w Łopusznie, łopuszań-
skie apteki, Szkoła Językowa w Łopusznie oraz inne więk-
sze i mniejsze przedsiębiorstwa czy sklepy. W tym roku w 
czasie XXVIII Finału „graliśmy dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej me-
dycynie zabiegowej”.  Łącznie zebraliśmy 21  743,68 zło-
tych, a więc jeszcze więcej niż w ubiegłym roku, mimo, iż ta 
niedziela nie była handlowa.

Wszyscy nasi wolontariusze to prawdziwi bohaterowie 
kwestowania; wśród nich  wiktoria Sobczyk  (uczennica kl. 
VIII b) okazała się liderem wśród „herosów”, zbierając do pusz-
ki 8 228,24 złotych.

Warunki pogodowe nam sprzyjały - nie padało, chociaż 
było chłodno. W niedzielę –  12 stycznia 2020 r. kwestowa-
liśmy w okolicach kościołów i kaplic (Łopuszno, Grabownica, 
Piotrowiec, Sarbice, Mnin, Dobrzeszów), stacji paliw (Orlen, 
BP) oraz przy zajazdach: „Antresola” oraz „Weranda”, zachęca-
jąc mieszkańców gminy do wsparcia tej szczytnej inicjatywy. 
W godzinach wieczornych przekazaliśmy pełne puszki do roz-
liczenia w sztabie mieszczącym się w budynku Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Po przeliczeniu zebra-
nych przez naszych wolontariuszy pieniędzy okazało się, że 
i tym razem nie zawiedliśmy się – nasza społeczność gminna 
znów pokazała, jak bardzo jest hojna.

Podczas sesji rady Gminy w Łopusznie Pani  wójt ire-
na marcisz przekazała symboliczne Listy Gratulacyjne  
na ręce Pana krzysztofa kumańskiego, który jako dyrek-
tor szkoły pełnił funkcję szefa sztabu, jak również wikto-
rii Sobczyk – najskuteczniejszej wolontariuszki.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie: dyrekcji szkoły, na-
uczycielom, pracownikom obsługi i administracji, naszej wspa-
niałej młodzieży, a przede wszystkim – mieszkańcom gminy (z jej 

Wiatr w żagle – XXVIII Finał WOŚP w Gminie Łopuszno
włodarzem na czele) – za „dar serca” złożony do „wośpowskich” 
puszek. A jego najdobitniejszym przykładem stała się złota ob-
rączka, którą anonimowy darczyńca ofiarował na tak szczytny 
cel, jakim jest od 28 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Niech dobro, które niesie ze sobą, „rozlewa się” na każdego z nas.

katarzyna włodarczyk 

WIKTORIA SOBCZYK – NAJSKUTECZNIEJESZA  WOLONTARIUSZKA 
W  WOJEWÓDZTWIE 

W SP W ŁOPUSZNIE NIE BRAK CHĘTNYCH DO POMAGANIA 

MŁODZIEż KWESTOWAŁA TAKżE W URZĘDZIE GMINY
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Zabawa sylwestrowa 2019 / 2020 na Rynku w Łopusznie roz-
poczęła się o godzinie 2230. Oprawę artystyczną zapewnili wspól-
nie przedstawiciele grupy tanecznej działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury  oraz Młodzieżowa Rada Gminy. W czasie zaba-
wy tanecznej przeprowadzone zostały wyjątkowe pokazy tańca, 
jak również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 

Tuż przed północą noworoczne życzenia mieszkańcom 
Gminy Łopuszno oraz wszystkim gościom złożyli samorzą-
dowcy, a mianowicie: wójt Gminy Łopuszno p. irena mar-
cisz, Przewodnicząca rady Gminy w Łopusznie p. zdzi-
sława zimna, radny rady Gminy w Łopusznie p. andrzej 
Cieślicki oraz dyrektor Gminnego ośrodka kultury w Ło-
pusznie p. Beata Starzyk. 

Wójt Gminy podkreśliła, że miniony 2019 rok był korzyst-
ny dla rozwoju Łopuszna, bo udało się m.in. zakończyć budo-
wę oczyszczalni ścieków w Eustachowie stanowiącą najdroż-
szą, największą i najdłużej wyczekiwaną inwestycję o warto-
ści blisko 16 milionów złotych. Nadto określiła ambitne plany 
do zrealizowania na terenie gminy w 2020 roku. ze sceny po-
płynęły życzenia, aby nowy  rok przyniósł zdrowie, opty-
mizm, miłość, pomyślność oraz szczęście, które sprawi, że 
wszelkie podjęte działania zakończą się sukcesem. 

Jak na sylwestrową imprezę przystało, nie mogło zabrak-
nąć wspólnego odliczania czasu do północy. Zgodnie z trady-
cją odliczaniu towarzyszył widowiskowy pokaz fajerwerków. 
Organizatorzy zapewnili dla każdego z gości ciepły poczęstu-
nek oraz symboliczną lampkę szampana, którą osobiście wrę-
czała Pani Wójt. 

„Sylwester pod Gwiazdami” 

Warto podkreślić, że w zapewnienie bezpieczeństwa ak-
tywnie włączyli się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Łopusznie, za co organizatorzy wydarzenia pragną szcze-
gólnie podziękować. 

Beata Starzyk, damian rozmus

Taki tytuł nosi X edycja ogólnopolskiego konkursu Pla-
stycznego dla dzieci Bezpiecznie na wsi, którego organiza-
torem jest KRUS. 

24 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łopusznie odbyło się 
posiedzenie gminnej komisji konkursowej w składzie: Wiesław 
Gałka, Ewelina Obarzanek, Jolanta Barwińska, Jolanta Krzesi-
mowska i Antoni Lesiak. Komisja oceniła prace, które wpłynę-
ły na konkurs. Spośród 166 uczniów z 4 szkół komisja gminna 
wyłoniła następujących laureatów:

i grupa wiekowa – klasy 0-3
i miejsce - michał Barański - kl. I SP  w Dobrzeszowie,
ii miejsce - miłosz dudek - kl. I b SP im. Stefana Żeromskiego 
w Gnieździskach, 
iii miejsce - Patryk kurczyński - kl. II SP w Dobrzeszowie filia  
w Sarbicach Drugich,
iii miejsce - Lena Szymkiewicz – kl. II SP im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.   

ii grupa wiekowa – klasy 4-8
i miejsce -  Sandra zbroszczyk  - kl. VIII SP w Dobrzeszowie,
ii miejsce -  aleksandra ogonowska - kl. VII a SP im. Jana 
Pawła II w Łopusznie,
iii miejsce - natalia Strojewska - kl. V a SP  im. Jana Pawła II 
w Łopusznie

Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz

KOMISJA NIE MIAŁA ŁATWEGO ZADANIA

Wyłonione prace zostaną przesłane do KRUS OR w Kiel-
cach, gdzie będą oceniane w kolejnych etapach konkursu.

zwycięzcom gratulujemy!
Jolanta krzesimowska 
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Setki osób wzięło udział 6 stycznia 2020 roku w barw-
nym „orszaku Trzech króli” w Łopusznie zorganizowa-
nym przez wójta Gminy Łopuszno Panią wójt irenę mar-
cisz, Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia krzyża Świę-
tego w Łopusznie ks. dziekana ireneusza Jakusika oraz 
Gminny ośrodek kultury w Łopusznie. 

Kolorowy pochód poprowadziła piękna bryczka powożo-
na przez białe konie, w której zasiedli: Wójt Gminy Łopuszno 
wspólnie z Księdzem Dziekanem w asyście dzieci przebranych 
za anioły. Za nimi, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
OSP z Łopuszna, ruszyli tłumnie: przebrane w stroje jasełkowe 
dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy Gminy Łopuszno oraz 
goście. 

w role królów wcielili się radni: Pan mariusz woś i Pan 
kazimierz Bernat oraz sołtys Fanisławic Pan aleksan-
der drozdowski. Na scenie plenerowej bogaty program ar-
tystyczny zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrzeszowie. Wystąpił również zespół śpiewaczy z Bielin 
„ECHO ŁYSICY” – laureaci nagrody Grand Prix podczas Pierw-
szego Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, ufundowa-
nej przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz. Podczas 
wydarzenia można było podziwiać także słuchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku z Łopuszna, którzy wystąpili w przepięk-
nych staropolskich szatach i poderwali zgromadzonych do 
wspólnego kolędowania. 

organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszyst-
kim uczestnikom  tradycyjnego wydarzenia. dzieci i mło-
dzież, którzy podczas orszaku przebrali się w stroje jaseł-
kowe, nagrodzono wyjazdem – niespodzianką w okresie 
feryjnym. Szczególne ukłony kierujemy w stronę sponso-
rów oraz wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w orga-
nizację tego wspaniałego wydarzenia, a są nimi: 
Firma eC Poland wraz z dyrektor Panią magdaleną rowińską,
Pan zbigniew kowalczyk,
Gminny ośrodek Sportowo – wypoczynkowy w Łopusznie,
orkiestra dęta oSP z Łopuszna,
ochotnicza Straż Pożarna z Łopuszna.

Beata Starzyk, damian rozmus

Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
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Dzień Babci i Dziadka świętować można na różne sposoby. 
Często  w zaciszu domowym, ale najczęściej w szkole, gdzie naj-
młodsi przygotowują dla kochanych dziadków programy arty-
styczne i  własnoręcznie wykonane upominki. Oto jak świętowa-
no w szkołach naszej gminy: 

21 stycznia odbyła się uroczysta akademia w Szkole Pod-
stawowej w dobrzeszowie. Na wstępie Pani Dyrektor Alicja Ku-
ropatwa przywitała zebranych gości ciepłymi słowami. Najmłod-
sze oraz starsze pociechy przedstawiły humorystyczny program 
artystyczny. Uczniowie prezentowali też wzruszające wiersze 
oraz piosenki tematycznie związane z tym wyjątkowym świętem. 
Wszyscy artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, chcąc w ten 
sposób podziękować swoim najwspanialszym babciom i dziad-
kom za trud włożony w ich wychowanie. 

Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. Na koniec 
babcie i dziadkowie zostali obdarowani przez swoich wnuków 
własnoręcznie wykonanymi upominkami.

mi”, „Głęboka studzienka”, „Z tamtej strony Wisły”. Zatańczyły 
do utworów: „Grozik”, „Koziorajka”, „Hej bystra woda”, „W moim 
ogródecku”, „Zasiali górale”.  Utwory muzyczne przeplecione 
były scenkami ludowymi oraz wierszykami o babci i dziadku. Wy-
stęp wywołał uśmiech na twarzach przybyłych gości. Dodatko-
wo uroku całej uroczystości dodały piękne, ludowe stroje dzie-
ci oraz wychowawców. Po występach przedszkolaków wszyscy 
przybyli skosztowali pysznych ciast przygotowanych specjalnie 
na tę okazję przez rodziców naszych przedszkolaków. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za 
przybycie. Życzymy im długich lat w zdrowiu i miłości i aby za-
wsze cieszyli się szacunkiem ze strony swoich wnuków.

w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieź-
dziskach świętowano 24 stycznia. 

Jako pierwsza zaprezentowała się grupa „Biedroneczki”  pro-
wadzona przez panią Annę Walczak. Maluszki wykonały utwory 
pt.: „Cza, cza, cza dla babci i dziadka” oraz „Wyczaruję dla babu-
ni…”. Chłopcy zatańczyli wspaniały układ do piosenki pt. „Wyma-
rzona…”, dziewczynki  przebrane za babuleńki pokazały swoją 
wizję tańca „Babuszki”.

Grupa „Sówki” kierowana przez panią Karolinę Mędrecką roz-
poczęła występ od taneczno - wokalnych popisów w rytm pio-
senki „Koncert na 102”. Następnie przedszkolaki przeniosły  swo-
ich dziadów do dobrze im znanych ze swojej młodości czasów 
PRL-u, kiedy to niejeden dziadek poznał wymarzoną babcię w 
kolejce do sklepu, by później wybrać się z nią na pierwszą rand-
kę przy dźwiękach piosenki śpiewanej przez Eugeniusza Bodo 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”.

Trzecia grupa „Zeróweczka” nauczana przez panią Magdalenę 
Szymkiewicz  pokazała swój talent taneczny, brawurowo wyko-
nując układ choreograficzny na ludową nutę do piosenki „Polka 
warszawska”. Najstarsze przedszkolaki wyśpiewały także dla ko-
chanych seniorów piosenki: „Dla ukochanej babci”, „Najdroższy 
dziadku”, „Czerwone róże”.

Po skończonych popisach artystycznych wnuczęta wręczy-
ły swoim dziadkom podarunki. Nie był to jednak koniec uro-
czystości, ponieważ dobra zabawa kontynuowana była  przy 
doskonale znanych wszystkim piosenkach  ludowego zespo-
łu pana Marka Kwapisza  „Kapela u Heńka”. Tym razem pan Ma-
rek występował w podwójnej roli – dziadka i lidera zespołu. Przy 
słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców naszych 
maluchów odbywały się wspólne tańce i śpiewy. 

wychowawczynie przedszkolaków

Babciom, Dziadkom z okazji ich święta

dzień Babci i dziadka w Łopusznie obchodzono na ludo-
wą nutę 22 stycznia – relacjonuje p. Marta Machnik. Przedszko-
laki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszo-
nych gości.

Wszystkich zebranych przywitał Pan Dyrektor Krzysztof Ku-
mański. Licznie przybyli  mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta 
w specjalnie dla nich przygotowanym programie artystycznym. 
Tematem przewodnim występu wszystkich grup przedszkol-
nych były ludowe piosenki i tańce. Dzieci zaśpiewały m.in. utwo-
ry: „Stokrotka”, „Jestem sobie mała wnusia”, „Za górami, za lasa-
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…I znaleźliśmy się w wieku trudna rada, 
że się człowiek przestał dobrze zapowiadać, 

ale za to z drugiej strony cieszy się, 
że się również przestał zapowiadać źle.

Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj 
Już szron na głowie już nie to zdrowie a w sercu ciągle maj…

„Kuplety Starszych Panów” - Kabaret Starszych Panów

30 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypo-
czynkowym w Łopusznie odbył się i Gminny Bal Seniorów. Or-
ganizatorami imprezy byli: wójt Gminy Pani irena marcisz, 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, Gmin-
ny ośrodek Sportowo-wypoczynkowy w Łopusznie oraz 
Gminny ośrodek kultury w Łopusznie. W balu wzięło udział 
ponad 150 seniorów z terenu gminy, zaproszeni goście i orga-
nizatorzy. Spotkanie rozpoczął, witając przybyłych, Kierownik 
GOPS Pan mariusz Łuszczyński. Gościem honorowym była 
wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Pani re-
nata Janik, a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kiel-
cach reprezentował Pan mariusz Brelski. 

wójt Gminy gorąco i serdecznie powitała przybyłych oraz 
skierowała wyrazy uznania i  szacunku zarówno do organi-
zatorów, jak i samych seniorów. Po złożeniu życzeń zdrowia, 
pomyślności i  spełnienia najskrytszych marzeń, Wójt Gminy 
uznała bal za otwarty, a seniorzy z Klubów Seniora w Gnieź-
dziskach i Eustachowie Dużym zatańczyli poloneza.

Był czas na wspólny posiłek i zabawę na parkiecie. Goście 
ruszyli w  tany przy dźwiękach muzyki serwowanej przez DJ 
Michała. Piosenki z  lat młodości, piękne dekoracje, dawno 
niewidziani znajomi, pyszny poczęstunek - każdy senior czuł 
się wyjątkowo. Świętując udowodnili, że tak fantastycznie, 
energicznie i radośnie jak oni, nie bawi się nikt.

Na uczestników balu czekały dodatkowe atrakcje, jakimi była 
fotobudka ufundowana przez organizatorów, przepyszny 
tort od Pani wójt ireny marcisz,  losowanie nagród, w tym 
nagroda główna - zestaw porcelany z Ćmielowa - dar Posła na 
Sejm rzeczypospolitej Polskiej Pana mariusza Goska.

Kolejny bal za rok.  „Będziemy na pewno” – mówili miesz-
kańcy. My już dziś zapraszamy. Wszystkim Seniorom życzymy 

I Gminny Bal Seniora w Łopusznie

przede wszystkim zdrowia, tylko radosnych chwil w codzien-
nym życiu i wielu takich spotkań.

ewelina Stachura

Gminna Biblioteka Publicznaw Łopusznie w ramach upo-
wszechniania czytelnictwa zapewnia czytelnikom bezpłatny 
dostęp do elektronicznych publikacji naukowych i popular-
nonaukowych. Gwarantujemy łatwiejszy dostęp do książek, 
bez konieczności wypożyczania ich w  bibliotece. Ibuk Libra 
to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN z cało-
dobowym dostępem do publikacji z różnych dziedzin.

Nasi czytelnicy mogą po otrzymaniu odpowiedniego kodu 
korzystać zdalnie za pośrednictwem komputerów i urządzeń 
mobilnych z ponad tysiąca publikacji.

Ibuk Libra zapewnia całodobowy dostęp on-line do bogate-
go wyboru publikacji m.in. wydawnictw akademickich z zakre-
su humanistyki, ekonomii, nauk prawnych, przyrodniczo – ma-

Zapraszamy do wirtualnej czytelni 
tematycznych, społecz-
nych, medycyny i  infor-
matyki. Zaawansowane 
narzędzia do pracy z tek-
stem umożliwiają zazna-
czanie fragmentów publi-
kacji, dodawanie zakładek, tworzenie notatek, tagowanie.

Aby wyszukać potrzebne publikacje, należy zgłosić się 
do  GBP w Łopusznie po bezpłatne kody na cały 2020 rok, 
uprawniające do korzystania z książek na platformie www.li-
bra.ibuk.pl.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki!
małgorzata Gawęda
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1 lutego 2020 roku na półmetku tegorocznych ferii w świe-
tlicy Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Ło-
pusznie odbył się bal karnawałowy dla dzieci, młodzieży i ich 
rodziców z terenu gminy. 

Wspaniałą zabawę przy muzyce, z licznymi animacjami 
i  konkursami, poprowadzili przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Gminy. 

Dzieci i młodzież uczyli się tańca pod okiem wykwalifiko-
wanych instruktorów i pracowników GOSW, jak również do-
datkowo brali udział w warsztatach bezpieczeństwa z anima-
torami, chętnie włączając się do zabaw sprawnościowych. 

Dostępne były także inne atrakcje: fotobudka ufundowa-
na przez wójt Gminy Łopuszno p. irenę marcisz, słodkie 
niespodzianki przygotowane dzięki uprzejmości i wspar-
ciu lokalnych darczyńców: p. wójt, Gminnej komisji roz-
wiązywania Problemów alkoholowych, piekarni p. alek-
sandra kozaka, pp. anny i michała Perzów  - delikatesy 
Centrum oraz Pizzerii  roza.

Gościem specjalnym wydarzenia był Minionek oraz Morsik 
z Lasocina, którzy obdarowywali dzieci słodkościami, a także 
z przyjemnością pozowali do zdjęć.

Bal karnawałowy dla najmłodszych 

Rodzice nie kryli zadowolenia, byli bardzo miło zaskoczeni 
piękną inicjatywą. Cieszyli się,  że ich dzieci mogły znakomicie 
spędzić wolny czas, biorąc udział w karnawałowym balu.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować uczestni-
kom balu, jak również wszystkim osobom,   które pomogły 
w organizacji imprezy. 

Sławomir Stelmaszczyk  
damian rozmus 

Brak śniegu tej zimy w większej części Polski – w tym – 
w  województwie świętokrzyskim spowodował zaniechanie 
jakiejkolwiek aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży 
związanej ze śniegiem. Chcąc choć trochę „naprawić” tę sytu-
ację i zrekompensować dzieciom prawdziwie zimowe atrak-
cje, zorganizowaliśmy – w ramach Programu Profilaktyczne-
go - dla uczniów naszej szkoły wyjazdy na lodowisko do Kielc. 
Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie, 
która przeznaczyła na ten cel odpowiednie środki finanso-
we. Pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego młodzież 
uczyła się oraz doskonaliła umiejętność jazdy na łyżwach. 
W  czterech wyjazdach wzięło udział łącznie 191 osób z klas 
IV – VIII. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach profilak-
tycznych prowadzonych przez specjalistów na temat szkodli-
wości palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania sub-
stancji psychoaktywnych.

renata kumańska 

Kiedy śniegu brak …

Nagrodą  za udział w konkursie na najpiękniejsze przebra-
nie jasełkowe, który miał miejsce podczas Orszaku Trzech Kró-
li,  był wyjazd do kina. Wzięło w nim udział ponad 80 uczniów 
ze szkół z terenu gminy Łopuszno. Obejrzeli oni w Multikinie 
najnowszy film przygodowy pt. „Doktor Dolittle”. 

Podziękowania dla opiekunów licznej grupy: rodziców i na-
uczycieli, dyrekcji i pracowników GOK w Łopusznie, a także  
dla Wójt Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz będącej inicjator-
ką i fundatorką wydarzenia.

Beata Starzyk

Uczestnicy Orszaku Trzech Króli nagrodzeni
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W styczniu 2020 r. odbyła się narada dyrektorów szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno. Nara-
dzie przewodniczyła Pani Wójt Irena Marcisz.

Głównym celem spotkania było przeprowadzenie ana-
lizy szkolnictwa pod kątem liczby uczniów w placówkach 
oraz nakładów na oświatę. niektórzy uczniowie mieszkają-
cy w obwodzie danej szkoły nie uczęszczają do niej, wybie-
rają placówkę poza obwodem, często także poza gminą. 

Poszczególni dyrektorzy omawiali sytuację w swojej szko-
le. Stwierdzono, że podejmowane były różne działania 
ze strony kadry pedagogicznej, aby zachęcić uczniów 
do wybierania szkoły, w obwodzie której mieszkają. Na-
dal jednak  ma miejsce odpływ uczniów do ościennych gmin, 
a  nawet Kielc, gdzie dojeżdżają ze swoimi rodzicami, którzy 
tam pracują.     

Pani Wójt zobowiązała dyrektorów, aby wraz  z sołtysami 
i radnymi zorganizowali spotkania z rodzicami dzieci, które 
uczęszczają do szkół poza swoim obwodem.  Dyrektorzy za-
uważyli jednak, że do szkół podległych Gminie Łopuszno rów-
nież uczęszczają dzieci z ościennych gmin, wiodącą pod tym 
względem placówką oświatową jest Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

Pani Wójt stwierdziła, że z każdym rokiem koszty utrzymania 
szkół wzrastają, natomiast uczniów ubywa. W 2019  r. w  celu 
utrzymania wszystkich placówek oświatowych  gmina wy-
datkowała 4.413.233 zł. Ze względu na to, że w 2020 r. koszty 
utrzymania będą znacznie wyższe, nieuniknione jest rozważe-

Narada dyrektorów szkół 
nie likwidacji filii w Lasocinie, która obecnie liczy 4 uczniów i fi-
lii w Sarbicach, do której uczęszcza 8 uczniów. Podkreśliła, że 
warunki w szkołach, do których będą dowożeni uczniowie, są 
znacznie lepsze, sale lekcyjne wyposażone w nowe pomoce 
dydaktyczne, spełniające standardy sale gimnastyczne, dostęp 
do biblioteki szkolnej, możliwość korzystania z obiadów na sto-
łówce szkolnej, a także zapewniona opieka na świetlicy szkolnej 
po ukończonych zajęciach. 

Obecni na naradzie przedstawiciele związków zawodo-
wych również wyrazili swoje opinie dotyczące zamiaru likwi-
dacji filii w Lasocinie i Sarbicach. Pani Wanda Nowak jako pre-
zes ZNP zaapelowała do dyrektorów, aby, w przypadku likwi-
dacji szkół, podejść do tematu spokojnie, podejmując decyzje 
rzeczowe i konkretne. Pan Marek Zimny przewodniczący ZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” podziękował Wójt Gminy p.  Irenie Marcisz, 
że przez pięć lat swojego urzędowania na stanowisku wój-
ta utrzymywała wszystkie szkoły, pomimo iż gmina ponosiła 
znaczne koszty. Opowiedział się przeciwko likwidacji, bo tak 
rozumie swoją rolę jako związkowca. 

wójt Gminy Łopuszno p. irena marcisz zobowiązała dy-
rektorów do zorganizowania zebrań z rodzicami i radny-
mi w Lasocinie i Sarbicach w celu przedstawienia obecnej 
sytuacji we wskazanych placówkach oświatowych. 

Na zakończenie narady Pani Wójt podkreśliła, że promocja 
Gminy Łopuszno w dużej mierze zależy od promocji szkół na 
jej terenie, dlatego ważne jest, aby każda  z nich czymś się wy-
różniała.

Jolanta krzesimowska

18 stycznia 2020 roku tegoroczni wspaniali maturzyści Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie uczestniczyli w nieza-
pomnianym dla siebie Balu Studniówkowym zorganizowa-
nym w hotelu „Markiz”. 

zgromadzonych na sali gości, nauczycieli, rodziców 
i  uczniów powitała dyrektor szkoły pani Teresa Pasow-

Studniówkowe szaleństwo
ska. zaproszona na wyjątkowy wieczór wójt Gminy Ło-
puszno p. irena marcisz złożyła uczestnikom z serca pły-
nące najserdeczniejsze życzenia pomyślnego zdania ma-
tury, a następnie wyboru trafnej drogi życiowej.

damian rozmus
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Pragniemy przedstawić naszym Czytelnikom najwybitniej-
szych uczniów gminy. To laureaci i finaliści konkursów przed-
miotowych. Konkursy organizuje kuratorium oświaty. Od-
bywają się w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wo-
jewódzkim. O ich randze świadczą uprawnienia laureatów 
– zwolnienie z odpowiedniej części egzaminów przy jedno-
czesnym uzyskaniu 100% na zaświadczeniu egzaminacyjnym, 
ocena celująca w klasyfikacji końcowej, pierwszeństwo przy 
przyjęciu do szkoły średniej. Nic więc dziwnego, że co roku 
ogromna liczba uczniów staje w konkursowe szranki. Tylko 
samo uczestnictwo w trzecim etapie to dla każdego z nich 
duży sukces. 

w tym roku najwięcej laurów zdobyła aleksandra du-
dzińska, uczennica klasy Viii b Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła ii w Łopusznie. Triumfowała w konkursie z fizyki, 
chemii i języka niemieckiego. Swoją przygodę z konkursami 
zaczęła jednak dużo wcześniej. Już dwa lata temu jako jedyna  
szóstoklasistka zastała laureatką z języka polskiego. W  ubie-
głym roku powtórzyła sukces, zwyciężając w konkursie z ma-
tematyki. Ma więc na swoim koncie zwycięstwa w pięciu kon-
kursach przedmiotowych! Takim wynikiem nie może po-
chwalić się żaden inny uczeń z województwa świętokrzy-
skiego!

Ola jest uczennicą wybitną. Praca z nią to dla każdego na-
uczyciela wyjątkowa przyjemność, ale także wyzwanie. Bo 
Ola od nauczycieli wymaga. Dobrego przygotowania, dodat-
kowych materiałów, terminowego oddania sprawdzonych 
prac. Ola jest dociekliwa i ciągle  zadaje pytania. Jej wiedza 
nie kończy się na podręczniku, ona od podręcznika często do-
piero się zaczyna. 

Nauczyciele, którzy zetknęli się z Olą, nie mają wątpliwości, 
że to urodzona liderka. Uczennica nie koncentruje się tylko na 

Jesteśmy z nich dumni  
Laureatki i finaliści konkursów przedmiotowych 

nauce. W szkole jest bardzo 
popularna. Pełni funkcję 
przewodniczącej Samorzą-
du Uczniowskiego, działa 
w wolontariacie, uczestni-
czy w akademiach i akcjach 
charytatywnych, w dodat-
kowych zajęciach z angiel-
skiego i rosyjskiego. Wszę-
dzie jej pełno. Jak godzi te 
obowiązki? Jest mistrzynią 
w zarządzaniu czasem. Po-
trafi planować własną pra-
cę. Systematyczności, od-
powiedzialności  i konse-
kwencji w dążeniu do po-
stawionych celów mógłby 
się uczyć od niej niejeden 
dorosły. 

Szkoła w Łopusznie ma 
powody do wielkiej dumy. Z sukcesów Oli cieszą się zwłasz-
cza nauczycielki przygotowujące ją do konkursów. To godziny 
dodatkowej pracy, które opłaciły się z nawiązką. Do konkur-
su z fizyki Ola uczyła się pod kierunkiem p. Wiolety Stachu-
ry, która w swojej pedagogicznej karierze nie miała jeszcze 
tak uzdolnionej uczennicy, w świecie fizyki zdominowanym 
raczej przez mężczyzn. Chemii uczy Olę p. Anna Serafin. Jest 
pod wrażeniem postępów uczennicy i twierdzi, że dziewczyn-
ka mogłaby już dzisiaj zdawać maturę z chemii.  Natomiast ję-
zyka niemieckiego p. Renata Butenko. W tym konkursie Ola 
uplasowała się na pierwszym miejscu listy laureatów! 

Szkoła w Łopusznie może się jeszcze pochwalić laure-
atkami z języka polskiego. To magdalena Biały, uczennica 
klasy Vii b, którą do konkursu przygotowywała p. Agnieszka 
Palacz oraz zuzanna Pięta z klasy Vii a, podopieczna p. Be-
aty Iwanek.  Większość uczestników konkursu to ósmoklasiści, 
tym większy jest więc sukces Madzi i Zuzi. Musiały przeczy-
tać wiele lektur z klasy ósmej i „przerobić” treści z podstawy 
programowej przewidziane na cały etap edukacyjny. Są więc 
przykładem ogromnej pracowitości i systematyczności.

Madzia to urodzona humanistka. Kocha czytać, interesuje 
się filmem. Pięknie recytuje wiersze. Jest zwyciężczynią wie-
lu konkursów recytatorskich. Cechuje ją polonistyczna wraż-
liwość, cecha, którą obserwuje się u uczniów coraz rzadziej. 
Ma wyczucie słowa, łatwość w formułowaniu myśli. To o ta-
kich użytkownikach języka pisał Słowacki: Chodzi mi o to, aby 
język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. 

Zuzia to także artystyczna dusza, utalentowana nie tylko 
polonistycznie. Oprócz języka polskiego interesuje się mu-
zyką i śpiewem, a w wolnym czasie umiejętności te rozwija. 
Często bierze udział w szkolnych uroczystościach jako solist-
ka. Jest dziewczynką wrażliwą i skromną, a przy tym ambitną. 

Nie sposób zostać  laureatką konkursu z języka polskiego, 
jeśli nie ukochało się słowa pisanego. Obie uczennice miłość te

OLA DUDZIŃSKA

LAUREATKI KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO Z POLONISTKAMI
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posiadają. Dobrze czują się w światach wykreowanych przez 
pisarzy i poetów. Zaglądają tam z przyjemnością, a ich wiedza, 
także teoretycznoliteracka, pozwala na rozumienie tych świa-
tów, a w przyszłości może na takich światów tworzenie. 

Gabriela nowak z klasy Viii b została z kolei finalistką 
konkursu z matematyki. To także duży sukces, zwłaszcza że 
przedmiot ten należy do najtrudniejszych w szkole. W drodze 
do finału Gabrysia  rozwiązała dziesiątki zadań. Ten wysiłek na 
pewno się opłacił i jest gwarancją na sukces w wybranej szko-
le średniej. Gabrysia przygotowywała się do konkursu pod 
okiem p. Andrzeja Cieślickiego. 

Sukcesy w konkursach przedmiotowych odnieśli także 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskie-

go w Gnieździskach. maria Syska, uczennica Viii klasy, zo-
stała finalistką dwóch konkursów przedmiotowych: I Woje-
wódzkiego Konkursu z Biologii, do którego  przygotowywała ją 
p. Anna Leśniak, i III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskie-
go, nauczycielka przedmiotu to p. Marianna Gawrońska. 

david karliński – uczeń klasy Vii, został z kolei finali-
stą i wojewódzkiego konkursu z  Historii. Uczył się pod kie-
runkiem p. Anety Bienias. Uczniowie sumiennie pracowali na 
swój sukces, a podczas konkursu wykazali się rzetelną wiedzą 
– chwali swoich wychowanków dyrektor p. Małgorzata Trela. 
Jesteśmy z nich dumni - dodaje.

Naszym laureatkom i finalistom gratulujemy. Gratulujemy 
także ich rodzicom i nauczycielom. 

agnieszka Palacz

Organizacja imprezy artystycznej  mającej na celu prezen-
tację  dzieł literackich i promocję własnej twórczości młodych 
artystów to już tradycja w naszej gminie.

13 lutego 2020 r. w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym  
w lopusznie sympatycy i miłośnicy literatury uczestniczyli 
w III  Łopuszańskim czytaniu zatytułowanym „Siła jest kobie-
tą”. Tematem spotkania był portret literacki kobiety i jej relacje 
z mężczyznami.  Kobieta i kobiecość od najdawniejszych cza-
sów są przecież wątkiem przewodnim w literaturze i sztuce.

Spotkanie rozpoczęła Pani Wójt Irena Marcisz, czytając 
fragment wiersza Juliana Tuwim pt. ewa  -  
…A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, 
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, 
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła, 
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza... 
I anioł i demon, i upiór i cud, 
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna. 
Początek i koniec - kobieta - to ja. 

Wizerunek kobiety w literaturze  na przestrzeni wieków  za-
prezentowali: Bogumiła Krzyżyk, Barbara Nalepa, Barbara Wy-
ciszkiewicz, Sylwia Lisowska-Stępień, Elżbieta Jarząbek, Mał-
gorzata Gawęda, Anna Skrzypczyk, Renata Gołuch oraz Ma-
riusz Brelski  i Damian Rozmus. Zebrani mieli możliwość  wy-
słuchania  fragmentów prozy: „Lalki”,  „Anny Kareniny”,  „Krzy-
żaków”, „Chłopów”,  „Nany”,  „Przeminęło z wiatrem”, „Ludzi 
bezdomnych”,  „ Dziennik  Bridget Jones”  oraz wiersza A. Mic-
kiewicza – „Kobieto! puchu marny!”.

imprezę na podstawie własnego scenariusza poprowa-
dziły Panie elżbieta Barańska i katarzyna włodarczyk 

„A Kobieta ma różne oblicza. Raz Matka Polka, raz Cza-
rownica” to motyw przewodni kolejnej odsłony spotkania, 
podczas której  zebrani goście wysłuchali  wierszy Pani Mał-
gorzaty Guz i Pani Eweliny Lubeckiej 

Spotkanie uświetnił występ jazzowy młodego artysty Ja-
kuba Kowalskiego, który zachwycił wszystkich przepiękną in-
terpretacją  utworów Franca Sinatry i Zbigniewa Wodeckiego.

Organizatorami iii Łopuszańskiego Czytania byli: Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny 
Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy w Łopusznie.

zuzanna woś

„Kobieta jest siłą...”
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Mam przed sobą wspomnienia spisane przez pana Kazi-
mierza Kumańskiego. Prawie 200 stron maszynopisu i zawar-
te w nich ludzkie życie. Zupełnie niepowtarzalne, wypełnione 
po brzegi pracą. Świetny materiał na książkę lub film. Bo to ży-
cie jest przykładem, jak wyrwać się z biedy, jak spełnić swoje 
ambicje i plany, jak osiągnąć sukces. Dziś, zwłaszcza młodzi lu-
dzie, chcą sukcesu, jakkolwiek by go nie definiować, szybko i 
bez specjalnych nakładów.  Tymczasem ich dziadowie, którzy 
wyrośli w biedzie i nędzy, do wszystkiego dochodzili ciężką 
pracą. Na społeczny awans musieli sobie zasłużyć.  Dorabiali 
się wszystkiego powoli, od jednej łyżki, od jednego garnituru. 

Powiedział o sobie, że jest człowiekiem czterech epok. 
Dzieciństwo przypadło na lata II Rzeczpospolitej, potem była  
wojna i okupacja, a po II wojnie światowej PRL. Ostatnie dzie-
sięciolecia życia to już III Rzeczpospolita. 

Śledząc dzieje tego wyjątkowego życia, którego też w ja-
kiejś części byłam świadkiem, przeżywałam różne emocje. 
Podziw. Radość. Ciekawość. Współczucie. Nie ukrywam, że 
z największym wzruszeniem czytałam o mizernym wiejskim 
chłopcu, który, odchodząc z rodzinnego domu na służbę do 
obcych ludzi, z trudem przełykał łzy. Tej  najkrótszej części ży-
ciorysu mojego bohatera poświęcam więc w tym tekście naj-
więcej uwagi. 

Niektórzy przeżywają życie, ciągle stojąc z boku, biernie 
przyglądają się toczącej się historii, niechętni do jej współtwo-
rzenia. Inni chcą się angażować, ale czekają, by ich ktoś po-
prowadził. Są też tacy, którzy historię tworzą. Historię wielką 
i małą. Bohater tego tekstu bez wątpienia historię tworzył. Lo-
kalne dzieje łopuszańskiej ziemi, ale przecież z  historii takich 
małych ojczyzn składa się historia naszego kraju.

dzieciństwo 
Urodził się 26  grudnia 1929 w Piotrowcu jako trzecie z kolei 

dziecko  Władysława i Józefy Kumańskich. Opisuje tę ubożuch-
ną wieś przedwojenną z niezwykłą drobiazgowością. Nie było 
w Piotrowcu ani jednego budynku murowanego, chaty kryte 
strzechą, niektóre tylko gontem. Liche ziemie piątej klasy z tru-
dem  żywiły wielodzietne i wielopokoleniowe rodziny. Warun-
ki mieszkalne nie do wyobrażenia dla współczesnych pokoleń: 

W domu było nas osiem osób – rodzice i sześcioro rodzeństwa. 
Mieszkaliśmy w dwuizbowym domu, z czego dziadkowie z dziećmi 
zajmowali jedną izbę, a my drugą. W izbie postawiona była kuch-
nia do gotowania, piec do pieczenia chleba, przy którym częścią 
składową był tzw. „murek”, w którym stała zawsze „garcynka” do 
kiszenia barszczu, a obok niej wygrzewał się kot. Na piecu w okresie 
zimowym zawsze suszyło się drewno do palenia w kuchni i piecze-
nia chleba (węgla kamiennego nikt nie widział na oczy) Z mebli- 
o ile można te przedmioty nazwać meblami - stał stół, dwa łóżka, 
ławka ustawiona przy piecu, dwa, trzy składane krzesła i dość dłu-
go potrzebna i wykorzystywana kolebka. 

Dziś trudno jest sobie wyobrazić, w jaki sposób można było 
tam mieszkać, a szczególnie spać, nie mówiąc o odrabianiu przez 
rodzeństwo lekcji.

Do szkoły zaczął uczęszczać w Piotrowcu. Była to szkoła 
czteroklasowa. Izba o brudnych nieobielonych ścianach wy-

Człowiek czterech epok
Kazimierz Kumański (1929 – 2017)

najmowana u jednego z gospo-
darzy. Aby wypełnić obowiązek 
uczęszczania do szkoły siedem lat, 
czyli do 14 roku życia,  uczeń do 
trzeciej klasy chodził dwa lata, a do 
czwartej 3. Ale w praktyce spełnia-
nia obowiązku szkolnego nie pilno-
wał na wsi nikt. W szkole był tylko 
jeden nauczyciel, pan Czuba. Od 
godziny 8 do 12 chodziły dzieci do 
klas trzeciej i czwartej, od godziny 
12 klasy pierwsza i druga:

W programie nauczania dużo 
uwagi poświęcano wychowaniu patriotycznemu. Mimo że 
w  młodszych klasach nie było historii, to wszyscy musieli znać 
daty ważniejszych wydarzeń, takich jak rozbiory Polski, daty po-
szczególnych powstań, uchwalenia Konstytucji 3 Maja(...). Świę-
ta  państwowe (3 maja, 11 listopada) obchodzone były bardzo 
uroczyście. 3 maja każdego roku z chorągiewkami w ręku szliśmy 
całą szkołą na mszę do kościoła w Łopusznie. Związek szkoły z 
kościołem, religią był wyczuwalny na co dzień. Lekcje rozpoczy-
nały się i kończyły  modlitwą.(...) W szkole na najbardziej widocz-
nym miejscu wisiało godło państwowe, a po bokach z jednej stro-
ny portret marszałka Piłsudskiego, a z drugiej portret prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego. Nad drzwiami wisiał krzyż.

W listopadzie 1937 roku drogą Kielce – Częstochowa przejeż-
dżał Marszałek Polski Edward Rydz- Śmigły. Na powitanie tak 
ważnego przedstawiciela Polski wszystkie dzieci z naszej szko-
ły i ze Snochowic wyszły  z chorągiewkami na drogę.(...) Przejeż-
dżający goście pokiwali nam przez uchylone okna samochodów 
i pojechali dalej. Prześcigaliśmy się między sobą, kto widział mar-
szałka w jego marszałkowskiej czapce.

Jak każde wiejskie dziecko od najmłodszych lat pracował 
na swoje utrzymanie, pasając krowy u rodziców, u babci Kraw-
czyńskiej w Eustachowie , u Ceska pod Czubaczem i Władysła-
wa Gorzelaka w Kuźniakach. Gdy rozpoczął służbę u Gorzela-
ka, miał 11 lat:

Do mnie należał cały szereg prac w gospodarstwie(...) rżnię-
cie sieczki, rąbanie drewna, ścielanie pod bydło i konia, noszenie 
wody, mielenie w żarnach żyta na chleb- to stałe obowiązki w 
okresie zimowym, natomiast w okresie letnim było o wiele więcej. 
Trzeba było pracować przy sianokosach, żniwach, sadzeniu i  ko-
paniu ziemniaków. Najbardziej ciężką i  dokuczliwą  pracą była 
praca przy żniwach i kopaniu ziemniaków. Przede wszystkim dla-
tego, że w okresie letnim chodziło się boso. Nie da się zapomnieć 
odbierania za kosiarzem zboża, znoszenia snopków, zagrabywa-
nia ścierniska, gdy chodziło się boso. Podobnie było z kopaniem 
ziemniaków, gdyż na polu u Gorzelaków przy rozkopaniu moty-
ką grządki, więcej było kamieni niż ziemniaków i co chwila ude-
rzało się nogą w kamień. Niełatwe też było dla mnie podawanie 
snopków na wóz, a potem zrzucanie z wozu do stodoły.  

Służba u Gorzelaków przypadła na czas okupacji. Niełatwe 
życie na wsi stało się jeszcze trudniejsze. Oto jak zapamiętał je 
kilkunastoletni Kazik:
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Niewiele było osób żyjących w tamtym czasie, które nie przeży-
łyby same lub ich bliscy momentów strachu, grozy, represji, a także 
biedy wynikającej z trudności zaopatrzenia w żywność, leki, opał, 
nie mówiąc o środkach higieny. (...)Niemiec mógł strzelić do Pola-
ka, Żyda czy Cygana jak myśliwy do kaczki lub zająca.(...)

Obowiązkiem objęto dostawy żywca wieprzowego lub woło-
wego, mleka, jaj, zboża czy ziemniaków. Okupant nie pytał, czy 
w polu się urodziło, czy w oborze jest inwentarz, czy po odebra-
niu kontyngentu pozostało coś do jedzenia dla rodziny chłop-
skiej. (...) Do przemiału zboża były wytypowane młyny. Za prze-
miał 100 kg zboża trzeba było pozostawić w młynie 10 kg zboża, 
stąd też mało kto przemielał we młynie, tylko w żarnach (...)Żarn 
nie wolno było mieć w gospodarstwie. Dlatego przemiału w żar-
nach dokonywało się w nocy i to jeszcze przy pilnowaniu na ze-
wnątrz przez inną osobę.

Służbę u Gorzelaków, za którą zapłatą było miejsce do spa-
nia, wyżywienie i ubranie, zakończył Kazik pod koniec 1944r. 
Wrócił wtedy do rodzinnego domu:

Dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spakowałem 
swój „dobytek” w torbę (a były to dwie koszule lniane  i wytarta, 
szczupła już bluza harcerska) pożegnałem się serdecznie z rodzi-
ną Gorzelaków i opuściłem ich dom.

Pieszo przez zamarznięte łąki po czterech latach wróciłem 
ze służby do domu.(...) Było nas w sumie 10 osób, to jest rodzice 
i ośmioro już rodzeństwa. Do jedzenia było 10 osób, a w oborze 
nie było nic takiego, z czego by można było przygotować coś, co 
by odróżniało te dni od dnia powszedniego.(...)Ostatecznie tato 
kupił gdzieś barana. Zabił, trzy ćwiartki sprzedał, aby zwróciły się 
koszty, pozostała jedna ćwiartka, dudki (płuca i wątroba), łeb no 
i tłuszcz z całego barana (mówiło się łój).  Ta baranina plus ka-
pusta, chleb żytni żarnowy, kasza gryczana i suszone śliwki sta-
nowiły podstawowe produkty do przygotowania świąt. (...) Po 
południu Jaśka (siostra) umyła podłogę, przyniesiono trochę sło-
my i rozściełano(...). Rozściełanie słomy na podłodze należało do 
tradycji wigilijnej. Przed samym wieczorem przynieśliśmy z Miet-
kiem snopek słomy, następnie robiąc z niej postronki, wbijaliśmy 
je za belki. Na stole położono jasiek wypełniony sianem, a na nim 
chleb i opłatek. Tak przystrojony dom sprawiał wrażenie prawdzi-
wej stajenki. (...) mama postawiła na ławie – żeby mieli wszyscy 
dostęp – kaszę gryczaną z kompotem ze śliwek, kapustę z gro-
chem okraszoną baranim łojem z cebulą i chleb, tato wziął opła-
tek(...) podchodziliśmy kolejno według wieku i łamaliśmy się po 
kawałku. (...)rozpoczęła się wieczerza. Każdy nakładał sobie na 
miskę najpierw kaszę, nalewał do garnuszka kompotu osłodzo-
nego sacharyną, siadał gdzie mógł i jadł ze smakiem, bo przez 
cały dzień był post. Po zjedzeniu kaszy kto chciał, dokładał sobie 
kapusty, przygryzając żytnim żarnowym chlebem.

Była to Wigilia bardzo skromna, żeby nie powiedzieć biedna, 
ale wesoła, bo byliśmy wszyscy(...) W wielu rodzinach i tej biednej, 
ale wesołej kolędy nie było, bo wielu mężczyzn – ojców czy bra-
ci zginęło z rąk okupanta bądź zostało wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych.

Rodzina Kumańskich z Piotrowca w komplecie doczekała 
końca wojny.

kariera zawodowa
Po zakończeniu wojny stanął przed wyborem, jak zapraco-

wać na siebie, a  w przyszłości na rodzinę. Nie było co liczyć, 
że z siedmiu hektarów lichej ziemi wyżywi się cała rodzina. Oj-

ciec postanowił, że Kazik będzie uczył się zawodu. Początko-
wo myślano o szewstwie, także o nauce gry na akordeonie, 
o takiej karierze dla syna marzył ojciec. Ostatecznie Kazik po-
szedł w ślady starszego brata Mietka i zaczął uczyć się kra-
wiectwa. Pracował z bratem do 1950 roku, kiedy to zaczęto 
w Polsce eliminować prywatne zakłady rzemieślnicze.

Pierwszym zakładem pracy okazał się rejon Dróg Publicz-
nych w Kielcach, a miejscem droga państwowa od Rudy 
Strawczyńskiej do Snochowic:

Była to zwykła praca fizyczna, wykonywana zwykłymi ręczny-
mi narzędziami(...)ta ciężka i prymitywna praca, oprócz niewiel-
kiego wynagrodzenia, dała mi coś więcej. Zmusiła do myślenia, 
że trzeba szukać innego zajęcia(...) W późniejszych latach, kiedy 
już miałem zupełnie inny zakres prac, oczywiście nieporówny-
walnie lepszy i częsty kontakt z ludźmi różnych profesji, te pierw-
sze doświadczenia zawodowe przypominały i nakazywały, aby 
ludzi wykonujących nawet najprostsze prace traktować z odpo-
wiednim szacunkiem.

Drugim zakładem pracy była Gminna Spółdzielnia Samo-
pomoc Chłopska w Rudzie Strawczyńskiej, gdzie pan Kumań-
ski przepracował ponad 15 lat, w tym 14 lat na stanowisku wi-
ceprezesa zarządu:

Przed pobraniem pierwszych poborów (a było tego 460zł) tro-
chę ze wstydem i niepokojem poszedłem do sklepu tekstylnego, 
w którym pracowała pani Zofia Stelmaszczyk i poprosiłem ją, aby 
na konto przyszłej pensji dała mi na kredyt materiał na ubranie 
i koszulę. (...)Pamiętam do dziś ten materiał i garnitur uszyty z nie-
go. Był jasnopopielaty w paski(...) Marynarkę z zakupionego ma-
teriału uszył mi brat Mietek, spodnie uszyłem sobie sam.

W spółdzielni, którą po latach nazywa „szkołą życia”, zajmo-
wał się skupem i obrotem rolnym, ale już wówczas miał nieco 
inne ambicje: 

Nie ukrywam, że moim zainteresowaniem zawsze była praca 
w księgowości i finansach. Pracując w GS zazdrościłem osobom, 
które pracowały w księgowości, a ten dział był zawsze oczkiem 
w  głowie całego kierownictwa GS.

Ambicje te miały się spełnić. Na początku czerwca 1967 
roku Jan Sobczyk, prezes Spółdzielni Oszczędnościowo – Po-
życzkowej w Łopusznie proponuje panu Kumańskiemu funk-
cję kierownika tej instytucji.  

Od lipca 1967 roku pan Kumański rozpoczyna pracę na 
stanowisku kierownika Banku Spółdzielczego w Łopusznie 
(wcześniejsza nazwa Gminna Kasa Spółdzielcza w Łopusznie). 
Wprowadza nowoczesny styl zarządzania, porządkuje doku-
menty, ale jego największym wyzwaniem jest budowa no-
wej siedziby banku. Dotychczasowy mieści się w ciasnych po-
mieszczeniach wynajętych od pana Ptaka. Pan Kumański stara 
się o pozyskanie działki oraz odpowiednich pozwoleń na bu-
dową, następnie o pożyczkę na przeprowadzenie inwestycji. 
26 kwietnia 1970r. bank rozpoczął działalność w nowej siedzi-
bie przy ulicy Przedborskiej, jak na tamte czasy nowoczesnej 
i funkcjonalnej.

Oprócz dbania o placówkę w Łopusznie – kierownik rozwi-
ja oddziały banku w Strawczynie, Piekoszowie, a później także 
w Słupi Koneckiej. Cały czas też stara się, aby bank, którym za-
rządza, miał coraz więcej samodzielności i coraz szersze kom-
petencje, i coraz lepszą opinię w środowisku: 

Moim celem i ambicją było doprowadzenie do takiego stanu 
organizacyjnego, aby wszyscy korzystający z usług bankowych
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w naszych jednostkach byli zadowoleni i zachęcali innych do 
współpracy z naszym bankiem. Na ile nam wszystkim – całemu 
zespołowi – to się udało, czas pokaże.

Czas pokazał, że się udało. I nie chodzi tu tylko o rozwój 
banku, ale o to, że mieszkańcy naszej gminy i ościennych trak-
towali go jako „swój”, że klientów życzliwie i fachowo obsługi-
wano, co w czasach PRL – u w różnych instytucjach nie zawsze 
było normą. Myślę, że pan Kumański narzucał swoim pracow-
nikom pewien sposób bycia. Szanował ludzi. Bez względu na 
to, czy miał do czynienia z urzędnikiem czy spracowanym, 
nieobytym rolnikiem, był tak samo kulturalny. Nigdy nie zapo-
mniał, że był chłopskim dzieckiem, które zaznało w życiu wie-
le biedy i upokorzeń. Nie wstydził się swojego pochodzenia. 
Nigdy nie odciął się od swoich korzeni, co przecież zdarza się 
wielu ludziom, którzy awansują społecznie. 

Był pomocny, wielokrotnie angażował się w sprawy zwy-
kłych ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Zawsze bardzo 
wdzięczna była mu moja ciocia, Helena Kwapisińska z Józe-
finy, której pomógł w uregulowaniu spraw spadkowych po 
śmierci męża. Zrobił to zupełnie bezinteresownie, imponując 
cioci swoim obyciem w załatwianiu urzędowych spraw. 

Pracownicy banku – w większości panie – wspominają swo-
jego dyrektora z wielkim sentymentem i wzruszeniem. Ceniły 
go za to, że potrafił stworzyć dobrą atmosferę w pracy. Wyma-
gał w pierwszej kolejności od siebie. Potrafił je zmotywować do 
pracy. Również za to, że nigdy nie przestał być przede wszyst-
kim człowiekiem, że po przyjacielsku i po ojcowsku intereso-
wał  się, jak im się powodzi, co w rodzinie i czy nie potrzebu-
ją pomocy. Pamiętał o imieninach, karpiu na Boże Narodzenie, 
o kwiatach w Dniu Kobiet. W ogóle był bardzo szarmancki wo-
bec pań. Całował je w rękę, nawet te dużo od siebie młodsze i 
nawet wtedy, gdy zachowanie takie wyszło z mody. Swoją po-
stawą,  nienagannym ubraniem, niewymuszonym, życzliwym  
uśmiechem przypominał amantów ze Starego Kina. 

Po czterdziestu czterech latach pracy i osiągnięciu wieku 
emerytalnego pan Kumański decyduje o przejściu na emery-
turę, z żalem żegnany przez swoich pracowników. Do lutego 
1998r. pracuje jeszcze na pół etatu jako wiceprezes zarządu. 
Pożegnanie z miejscem pracy nie oznacza jednak dla pana 
Kumańskiego pożegnania ze swoimi pracownikami, z który-
mi wciąż utrzymuje kontakty i którzy często odwiedzają go 
w domu, przede wszystkim z okazji imienin. 

wykształcenie  
Edukacja, która przypadła na lata wojny i okupacji, była dla 

wszystkich Polaków trudna, ale w szczególności  dla dziec-
ka wiejskiego. Wielu było na wsi Andrzejów Radków, którzy 
chcieli skosztować tej nauki, która jest jak niezmierne morze 
i im więcej się jej pije, tym bardziej jest się spragnionym, ale 
nie mieli ku temu możliwości. Tak pan Kumański wspomina 
szkołę pod okupacją:

(...) z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że całą edukację 
z zakresu szkoły podstawowej zakończyłem z chwilą rozpoczęcia 
wojny, zaliczając trzy klasy. Bo czy uczęszczanie w okresie okupa-
cji przez niecałe pół roku do klasy czwartej, gdzie cała nauka po-
legała na czytaniu z książki pod tytułem „Ster” , w której czytanki 
podobne były do bajek, a z przedmiotów ścisłych cztery podsta-
wowe zadania z rachunków, można uznać za pogłębienie wia-
domości?

Po zakończeniu wojny wykształcenie jednak uzupełnia. Za-
wdzięcza to swojemu uporowi. Nie ma wsparcia w rodzicach, 
którzy nie wierzą w obietnice nowej władzy:

Tato ciągle powtarzał: „Uczcie się konkretnego zawodu, to 
z tego coś będziecie mieć, bo ta szkoła w Piotrowcu nic wam nie 
da. Nie wierzcie, że teraz po tej wojnie będzie inaczej niż po I woj-
nie światowej, że szlachta pozwoli, aby chłopskie dzieci mogły 
uczyć się dalej i że pozwolą wam dostać jakąś posadę. Nam też 
obiecywano, jak brali nas na wojnę (ojciec był na wojnie polsko – 
bolszewickiej), że dostaniemy pracę w zakładach w mieście, w ko-
palniach. Skończyło się na obiecankach. Obiecanki były potrzeb-
ne, żeby iść na ruskich. Później o wszystkim zapomniano.

Syn jednak nie do końca wierzy ojcu. Potrzebę kształcenia 
dostrzega szczególnie ostro, gdy rozpoczyna pracę w  Gmin-
nej Spółdzielni w Rudzie Strawczyńskiej. Kiedy wkrótce awan-
suje, wie, że musi poszerzać swoją wiedzę. Uczestniczy w kur-
sach na temat spółdzielczości. Nie wszystkie zagadnienia re-
alizowane podczas kursu „pasują” synowi polskiego chło-
pa. Tak wspomina swój trzymiesięczny  pobyt w Krasiczynie 
w Przemyskiem (rok 1952/53):

Po południu trzeba było posiedzieć nad notatkami(...) nie-
zależnie od własnego stosunku do niektórych tematów, trzeba 
było wszystkie traktować jednakowo. Tych nielubianych trze-
ba było tym bardziej się uczyć, aby nie dać odczuć swojego sto-
sunku do tego tematu. Na przykład „Socjalistyczna przebudowa 
wsi”. Wszyscy wiemy, my starsi, jaki stosunek do tej socjalistycznej 
przebudowy mieli Polacy. To nie była przebudowa, to była kolek-
tywizacja. Temat ten był wrażliwy nie tylko na naszym kursie, to 
był „upiór”, z którym rolnicy i osoby związane z obsługą rolnic-
twa musieli truć się co najmniej do 1956 roku – do czasu dojścia 
do władzy Władysława  Gomułki.

Próbuje uzupełnić swoje wykształcenie. Wspólnie z kolegą 
uczy się zaocznie w technikum w Kutnie. Niestety, nie jedzie 
na końcowe egzaminy po pierwszej klasie. Po latach nazywa 
rzeczy po imieniu: nie wierzyłem  w siebie, stchórzyłem. Tymcza-
sem jest inteligentnym i mądrym człowiekiem, który zdaje so-
bie sprawę z tego, jak ważne jest wykształcenie:

Zdawałem sobie sprawę z braków wiedzy, które zdobywa się 
przede wszystkim w szkole. Brak przygotowania ogólnego mu-
siałem nadrabiać zdobywaniem tej wiedzy, obserwując zacho-
wanie się innych. Dość długo musiałem być ostrożny, aby w cza-
sie rozmowy czy dyskusji z innymi nie popełnić jakiejś gafy. Świa-
domość braku wykształcenia nie dawała mi spokoju.(...) Tak się 

W KRASICZYNIE, 1953R.
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składało, że wśród towarzystwa, w jakim się obracałem, więk-
szość miała już to średnie wykształcenie. Moja dziewczyna za-
poznana pamiętnego (i trzeba przyznać szczęśliwego) 1 czerwca 
1953r. także. 

Kiedy dziewczyna staje się już żoną, pan Kumański sam 
próbuje zorganizować swoje kształcenie. Prosi dyrektora LO 
w Łopusznie pana Sobestę o zorganizowanie takiej zaocznej 
klasy:

Początkowo uczęszczali wszyscy (22 chętnych). Pod koniec 
roku szkolnego zostało nas zaledwie 8 osób. I tu znowu pech. 
Okazało się, że ta nasza klasa nie została zgłoszona do Kurato-
rium Oświaty w Kielcach. Po pewnych zabiegach dyrektora Sobe-
sty  pozwolono nam zdawać ten egzamin w Kielcach. 26 czerw-
ca 1960 roku do egzaminu przystąpiło nas 8 osób, wszyscy zdali 
i otrzymali świadectwa. Było to pierwsze w moim życiu świadec-
two szkolne (ze szkoły podstawowej nie mam żadnego, ponie-
waż nie było pieniędzy, by za nie zapłacić).

Po ukończeniu tej VIII klasy LO postanowiłem od razu szukać 
jakiejś szkoły, aby wreszcie dojść do zakończenia jej egzaminem 
maturalnym.

Tą szkoła okazało się Technikum Handlowe przy ulicy Ko-
pernika w Kielcach. 1 grudnia 1965 roku pan Kumański zdaje 
egzamin maturalny i otrzymuje świadectwo dojrzałości. 

Żałował potem jeszcze, że nie studiował. Zupełnie niepo-
trzebnie. Należał bowiem do tych ludzi głodnych wszelakiej 
wiedzy, którzy uczą się ustawicznie, niekoniecznie w  akade-
mickich aulach. Jego samokształcenie w wielu dziedzinach – 
bankowej, prawnej, rolniczej, politycznej nawet - sprawiło, że 
cieszył się autorytetem w swoim środowisku. Posiadał umie-
jętności i kompetencje, których nie zastąpiłby dyplom żad-
nej uczelni. Przede wszystkim jednak potrafił współpracować 
z ludźmi, którzy od razu dostrzegali w nim lidera. 

miłość do ziemi 
Był wychowany w szacunku do pracy i w miłości do zie-

mi. Sprawując kierownicze stanowisko w banku, nie musiał 
uprawiać roli. Nie musiał przejmować się pogodą, terminem 
jesiennej orki, kupnem nawozów, ceną truskawek w skupie. 
A  jednak postanowił spróbować i sadownictwa, i ogrodnic-
twa. Między innymi uprawiał pietruszkę. Nie wyszedł na tym 
biznesie:

Zerwane liście wiązane były w pęczki po 5 dkg, pakowane 
w  worki i dostarczane do Kielc. Nie mając żadnego własnego 
transportu, brałem po dwa worki, zatrzymywałem jakiś okazyj-
ny, ciężarowy samochód i woziłem do Kielc. Nie do rzadkości na-
leżało, że te worki musiałem nieść 200 – 300 metrów.

Jaki to był biznes na tej pietruszce może świadczyć powiedze-
nie pani Ciułek z Jasienia, która pomagała przy plewieniu i obser-
wowała pracę przy tej pietruszce, powiedziała do mnie: „Ale się 
pan, panie kierowniku, zapieprzył tą pietruszką”.

I sad, i ogród nie przynosiły może zysku, ale dawały mnó-
stwo owoców na potrzeby własne i bliskiej rodziny. Pamiętam, 
że nawet ja, choć nie z rodziny, jako mała dziewczynka byłam 
w sadzie pana Kumańskiego. Kończył się właśnie sezon tru-
skawek, ale między jabłoniami rosły krzaki czerwonych porze-
czek i agrestu. Zrywałyśmy je z Kasią, bratanicą pana Kumań-
skiego. Miałam może 10 lat, na tyle jednak dużo, by zapamię-
tać panujący tam porządek. Bez wątpienia pan Kumański, nie-
naganny w stroju, nienagannie zadbane miał także obejście. 

Na Włoszczowskiej hodowano także zwierzęta. Pan Ku-
mański zachęcony podpowiedzią p. Stanisława Matuszczy-
ka – kierownika służby rolnej w gminie, późniejszym wójtem 
gminy Łopuszno- decyduje się hodować owce i nutrie, jako że 
panuje wówczas moda na kożuchy i futra. W latach 90. w go-
spodarstwie pana Kumańskiego można było zauważyć kozy. 
Zwierzęta te hodował dla swojego wnuczka Darka, który uro-
dził się jako wcześniak i lekarze zalecali karmienie go kozim 
mlekiem. 

Pod koniec życia, będąc już na emeryturze, zakłada pasie-
kę, a w foliowym tunelu pielęgnuje pomidory i ogórki. 

Jest ekonomistą, na co dzień liczy zyski i straty i wie, że zy-
sku z gospodarstwa nie ma, ale nie o zysk  chodzi, ale o sza-
cunek do ziemi i etos pracy. Wartości dziś już zapomniane. 
Może nawet brzmią śmiesznie. Ziemia, matka żywicielka, któ-
rej świętokrzyski chłop wiecznie pożądał, nie może leżeć ugo-
rem, niezaorana i nieobsiana. A najważniejszą powinnością 
człowieka jest praca, która stanowi o wartości tego człowieka, 
daje poczucie spełnienia i szacunku do siebie. 

działalność społeczna
Od początku swojej pracy zawodowej angażuje się w dzia-

łalność wielu organizacji społeczno – politycznych. 
Pierwszą taką organizacją były Kółka Rolnicze i ich związki. 

Przystąpił do niej w 1950r. i pracował nieprzerwanie do 1978 
roku, pełniąc w niej wiele odpowiedzialnych funkcji. Należał 
także do partii politycznych, początkowo był w Zjednoczo-
nym Stronnictwie Ludowym, następnie w PZPR.

W 1972 roku stał się jednym z założycieli klubu sportowego 
LKS „Zryw”. Zasiadał w zarządzie klubu, pełniąc funkcje skarb-
nika ponad 30 lat. 

W latach 1973 – 1990 był radnym Gminnej Rady Narodowej, 
a w ostatnich dwóch kadencjach jej przewodniczącym. 

Działał także w społecznych komitetach budowy Ośrodka 
Zdrowia i Szkoły Podstawowej w Łopusznie.

Najdłuższa i najbardziej owocna okazał się praca w Ochot-
niczej Straży Pożarnej, do której pan Kumański wstąpił w li-
stopadzie 1957r.  Początkowo pełnił w straży funkcję skarbni-
ka, od 1978r. do 2006  był prezesem Zarządu Gminnego OSP. 
Zasiadał również w Zarządzie Wojewódzkim Związku OSP 
w Kielcach do 2007r. 

W 1974 powstaje inicjatywa uruchomienia stałego kina 
w  Łopusznie, pan Kumański nadzoruje to przedsięwzięcie - 
adaptację pomieszczeń remizy na ten cel.  I tak 22 czerwca 
1974 w kinie „Jagienka” (nazwa pochodzi od jednej z bohate-

2006R., UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 80 LATA OSP, 25 LAT ORKIESTRY 
DĘTEJ
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rek „Krzyżaków”) odbywa się pierwsza projekcja filmu. Kino 
działało do 1989 roku. 

W 1980 roku zakłada Orkiestrę Dętą OSP. Jest sercem tego 
przedsięwzięcia. Poszukuje chętnych do zespołu, gromadzi fi-
nanse na zakup instrumentów, zatrudnia kapelmistrza. Pierw-
szy występ orkiestry ma miejsce w Wielkanoc 1981r., po czte-
rech miesiącach nauki. Tak o orkiestrze pisze po latach: 

Od początku powstania orkiestry – z racji inicjatywy jej założe-
nia, a także sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu OSP byłem jej 
takim niepisanym opiekunem. (...)Nie ukrywam, że mam satys-
fakcję z tego, że  całej grupie zaangażowanej w  funkcjonowanie 
tej orkiestry mnie przypadło przewodniczyć(...)Nie mogę jednak 
zawłaszczyć sobie, że wszystko, co związane z tym zespołem to 
wyłącznie moja zasługa. Bo to nieprawda. Było i jest wiele osób, 
które żyły tym zespołem. Między innymi Stanisław Maciejewski, 
Jacek Palacz, Zdzisław Kozioł, Jan Witold Ptak. Nie mówiąc już 
o kapelmistrzach Henryku  Kupiszu i Michale Leśniku. Nie mogę 
też pominąć niezaprzeczalnego faktu, że chyba nikt nie dopingo-
wał mnie tak do opiekowania się tą orkiestrą jak moja małżonka. 
Ona zawsze pamiętała, kiedy jest próba, czy z okazji jakiejś uro-
czystości kupiłem dla orkiestry słodycze, lody czy napoje”.

W 1984 roku rozpoczyna budowę remizy przy ulicy Konec-
kiej, jednak cztery lata później naczelnik gminy jako formal-
ny inwestor, zmienił cel przeznaczenie budynku dla potrzeb 
administracji Urzędu Gminy, która przenosi się tam w 1993r.:

Strażakom i mnie osobiście pozostała jednak satysfakcja, że 
to my byliśmy inicjatorami tej budowy i my przygotowaliśmy i fi-
nansowaliśmy wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia bu-
dowy – łącznie z pozyskaniem działki budowlanej. Myśmy rozpo-
częli budowę i przepracowaliśmy na tej budowie dziesiątki dni ro-
boczych. 

W latach dwutysięcznych zabiegał o modernizację i rozbu-
dową budynków OSP. Zadanie te zakończono w 2006r., w któ-
rym uroczyście obchodzono 80 – lecie istnienia OSP w Ło-
pusznie i  jubileusz 25 – lecia orkiestry. 

Będąc już na emeryturze, w 1998 roku zdecydował o kan-
dydowaniu w wyborach samorządowych do Rady Powiatu. 
Otrzymał mandat. Wygrana w wyborach była dla pana Ku-
mańskiego swoistym plebiscytem popularności w środowi-
sku lokalnym. Przekonał się, że cieszy się autorytetem i zaufa-
niem społecznym.

Wyrazem uznania dla pracy zawodowej i społecznej są 
otrzymane przez pana Kumańskiego medale i odznaczenia: 

Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Za Zasługi dla Kielecczyzny, Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony dla Bankowości PRL, Brązo-
wy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty 
Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Był urodzonym społecznikiem, który w cokolwiek się anga-
żował, robił to z wielkim sercem i oddaniem, któremu nie było 
wszystko jedno. Jego wkład w życie społeczne, kulturalne, 
sportowe trudno przecenić. Zostawił po sobie dużo dobrego 
następnym pokoleniom. Wiele z jego dzieł  wciąż żyje  i służy 
mieszkańcom Łopuszna. 

Pozostawił po sobie także wartości niemierzalne, niemate-
rialne, które wyrażają się w tym, jak oddziaływał na innych, 
czego uczuł swoją postawą, jaki stanowił wzór. Wzór pracowi-
tości, uczciwości, szlachetności, lokalnego patriotyzmu, sza-
cunku dla każdego człowieka.  

rodzina
Wybranką jego serca była Helena Malaga z Łopuszna. Na-

zywał ją „czerwcową” tancerką. Bawił się z nią pierwszy raz na 
zabawie strażackiej.  Dzień, w którym ją poznał, nazywa naj-
ważniejszym w życiu:

I tak od pierwszego spotkania z Helą 1 czerwca 1953 roku na-
sza znajomość i przyjaźń utrwalała się z każdym następnym – jak 
na razie najczęściej przypadkowym spotkaniem.

Z żONĄ HELENĄ

JAKO RADNY RADY POWIATU Z HENRYKIEM MILCARZEM

Pobrali się 20 października 1957roku. Zamieszkali początko-
wo u rodziców żony, potem wynajmowali mieszkanie w Ryn-
ku. Urodzili im się synowie – Krzysztof i Włodzimierz. W latach 
sześćdziesiątych przeprowadzili się do nowo wybudowanego 
domu przy ul. Włoszczowskiej. Żona pana Kazimierza praco-
wała już wówczas  w GS w Łopusznie. Jak większość ludzi z ich 
pokolenia dorabiali się powoli, kształcili dzieci. Pan Kumański 
zawsze mocno podkreślał, że to żona była organizatorką ży-
cia rodzinnego, na niej głównie spoczywał ciężar wychowania 
dzieci. Szanował ją za to i cenił. 
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Synowie ożenili się, urodziły się wnuki: Michał, Monika i Da-
rek – dzieci Krzysztofa i Krystyny, Karolina i Mariusz – dzieci 
Włodzimierza i Renaty. Państwo Kumańscy ani się obejrzeli, 
jak przeżyli wspólnie 50 lat. A potem  mijały jeszcze kolejne, 
mniej hucznie obchodzone rocznice. I codzienność wypełnio-
na wzajemną troską o zdrowie, gospodarska krzątanina od 
wschodu do zachodu słońca, praca nad kroniką strażacką, spi-
sywanie wspomnień, tworzenie genealogii rodziny.

Prowadzili dom otwarty, w którym przystań znajdowała ro-
dzina i znajomi. Ale i obcy często tam zaglądali, gdy potrzebo-
wali wsparcia.  

W ostatnich latach najczęściej widywałam państwa Ku-
mańskich w kościele na niedzielnej sumie. Zajmowali zawsze 

to samo miejsce pod amboną. Pewnego września 2017r. jedno 
z tych miejsc opustoszało na zawsze.

*
Pan Kazimierz Kumański zmarł 5 września 2017r. Spoczął 

8 września na łopuszańskim cmentarzu żegnany przez rodzi-
nę, przyjaciół, władze samorządowe, przedstawicieli łopu-
szańskich instytucji, koleżanki i kolegów z pracy, rzesze miesz-
kańców Łopuszna. W ostatniej drodze towarzyszyli  mu wierni 
druhowie z OSP Łopuszno i innych  zaprzyjaźnionych jedno-
stek oraz kompania reprezentacyjna. A zagrała orkiestra, któ-
rej przecież był ojcem. 

agnieszka Palacz

Imponujący rozwój Orkiestry Dętej OSP w Łopusznie
Początki Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Łopusznie sięgają 1980 r., kiedy z inicjatywy p. ka-
zimierza kumańskiego, p. Jana witolda Ptaka, p. zdzisła-
wa kozła oraz p. Józefa Jarząbka został złożony wniosek 
o utworzenie orkiestry. Pierwszym kapelmistrzem orkie-
stry został p. Henryk kupisz, który prowadził ją przez 19 
lat. za rok powstania orkiestry przyjęło się 1981, w któ-
rym podczas Świąt wielkanocnych odbył się pierwszy pu-
bliczny występ. Po zaledwie roku istnienia orkiestra zdoby-
ła pierwsze miejsce na I Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr 
w Jędrzejowie. Kolejny sukces odniosła w Piotrkowie Trybu-
nalskim na Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych, 
co otworzyło drogę do zaprezentowania swoich umiejętno-
ści  na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Koszalinie. 

obecnym kapelmistrzem orkiestry jest p. michał Leśnik, 
który funkcję tę sprawuje nieprzerwalnie od 2000 r. Od kil-
ku lat może liczyć na pomoc swojego wnuka Piotra Wójcika, 
który pełni funkcję tambormajora orkiestry i z powodzeniem 
kieruje orkiestrą podczas licznych imprez. Młodszy brat Piotra, 
Mateusz także idzie w ślady dziadka, grając na saksofonie. 

 Obecny skład orkiestry OSP w Łopusznie to około 
30 członków. Zrzesza głównie dzieci i młodzież, jednak wśród 
muzyków jest kilka osób, które grają już od wielu lat. Najstar-
szym stażem muzykiem jest p. Jacek Palacz – obecny pre-
zes orkiestry, grający na tubie. Swą przygodę z orkiestrą za-
czął w 1982 r.,  początkowo grając na tenorze. Następnie p. 
krzysztof zawadzki, który od wielu lat gra na klarnecie, 
a  ostatnio także  na puzonie. 

Nie wszyscy zaczynali przygodę z orkiestrą od gry na in-
strumencie. Pani karina Ptak początkowo nosiła tablicę z 
logo orkiestry podczas imprez wyjazdowych, dziś gra na 
trąbce.  Dwie jej koleżanki trębaczki – p. Jowita kozak oraz 
p. dorota Samburska, zaczynały jako werblistki w 2002 r. 
Pięć wymienionych osób stanowi  „fundament” orkiestry. 
Pomimo przybywających im obowiązków tj. studia, następnie 
praca oraz dzieci, znajdują czas na muzykowanie, a także dzia-
łają wspólnie w celu dalszego rozwoju orkiestry.

orkiestra wielokrotnie uświetnia uroczystości lokalne, 
gminne oraz kościelne (dożynki, WOŚP, igrzyska LZS, obcho-
dy 100 – lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II,  Boże Cia-
ło, Wielkanoc i święta Bożego Narodzenia, Wszystkich Świę-

tych) oraz wyjazdowe (60 – lecie Zarządu Głównego Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr w Licheniu). Odnosiła sukcesy 
w licznych powiatowych przeglądach orkiestr dętych w Dale-
szycach, a obecnie przygotowuje repertuar na wyjazd do Wa-
dowic. 

rokrocznie orkiestra bierze udział  we wspólnym kon-
cercie orkiestr podczas ogólnopolskiego zlotu orkiestr 
dętych w wadowicach „Janowi Pawłowi ii w darze”. 

dzień 20 lutego 2020 r. na długo zapadnie w pamięć 
członków orkiestry oSP w Łopusznie. Tego dnia po 15 la-
tach orkiestra wróciła do odbywania prób w remizie stra-
żackiej w Łopusznie.

W 2005 r. rozpoczął się remont i przebudowa remizy OSP. 
Dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Kumańskiego – dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Łopusznie, próby orkiestry mogły od-
bywać się w budynku szkoły. Miało to być rozwiązanie krótko-
terminowe, niestety, z roku na rok mnożyły się trudności unie-
możliwiające powrót orkiestry do remizy. Dopiero w 2014 r. 
zdecydowano, że nowo wybudowane pomieszczenie na pię-
trze remizy strażackiej będzie stanowić salę prób. 

W 2015  r. Komendant Główny PSP przekazał kwotę 50 ty-
sięcy zł, która jednak okazała się niewystarczająca do całkowi-
tego wykończenia sali. Po 5 latach, podczas spotkania przed-
stawicieli straży oraz orkiestry udało się dojść do wzajemnego 
porozumienia. Sala została podzielona na dwie części, z któ-

z życia gminy

ORKIESTRA SUKCESYWNIE UŚWIETNIA UROCZYSTOŚCI
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rych jedna jest przeznaczona na wyłączny użytek orkiestry. 
muzycy postanowili własnymi siłami dokończyć remont 
sali celem oddania jej do użytkowania. Zakupili farby, lam-
py, meble biurowe, wieszaki, tablicę suchościeralną oraz zle-
cili naprawę instalacji elektrycznej. Udało się także pozyskać 
wykładzinę dźwiękochłonną. Młodzi muzycy pomagali w mia-
rę swoich możliwości w malowaniu oraz sprzątaniu. Po kilku 
miesiącach pracy do sali wnieśli swoje instrumenty, głośniki, 
zestaw perkusyjny oraz pulpity i rozpoczęli pierwszą próbę. 
Wszystko zabrzmiało znakomicie!

ambicją muzyków  i kapelmistrza jest dalsze kulty-
wowanie lokalnych tradycji, propagowanie kultury mu-
zycznej, aktywizacja oraz integracja mieszkańców gminy, 
wspólne spędzanie wolnego czasu, a zwłaszcza promo-
wanie Gminy Łopuszno. 

Dziękujemy wszystkim członkom Orkiestry Dętej działają-
cej przy OSP w Łopusznie za podejmowanie sukcesywnych 
działań przyczyniających się do pielęgnowania pięknych tra-
dycji międzypokoleniowych. Życzymy dalszych sukcesów 
w wymiarze osobistym i artystycznym.

orkiestra ogłasza nabór nowych członków. oferta skie-
rowana jest do już grających muzyków oraz osób, które 
chcą nauczyć się gry na: klarnecie, saksofonie, trąbce, pu-
zonie, sakshornie. 

Próby odbywają się w każdą sobotę o godz. 17. w remi-
zie w Łopusznie, sala na pierwszym piętrze, wejście od le-
wej strony zewnętrznymi schodami. zapytania proszę kie-
rować do kapelmistrza p. michała Leśnika, tel. 503 443 299.

damian rozmus  
we współpracy z członkami orkiestry dętej oSP

Podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych dużą popu-
larnością cieszyły się zajęcia organizowane  przez Gminny 
Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie.

W łopuszańskim ośrodku sportu i rekreacji dzieci wzięły 
udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych, które przygo-
towała i przeprowadziła, pod okiem pracownika GOSW p. Ju-
styny Marszalik, Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno. Jej prze-
wodniczącą jest Bogumiła Krzyżyk. 

Ośrodek wspólnie ze Szkołą Tańca „BAILA” zorganizował 
warsztaty taneczne dla najmłodszych, natomiast w piątek na 
boisku obywał się trening z piłki nożnej. Oczywiście nie za-
brakło wyjazdów do kina w Kielcach czy na basen w Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnym „Olimpic” w Strawczynie.

W trakcie spotkań odbyły też się warsztaty – pogadanki 
związane z profilaktyką uzależnień oraz poświęcone zasadom 
bezpiecznego zachowania podczas spędzania czasu wolnego.

Sławomir Stelmaszczyk 

Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Sportowo – Wypoczynkowym

KUltURa i ośWiata

WYREMONTOWANA W CZYNIE SPOŁECZNYM SALA ORKIESTRY W REMIZIE 
STRAżACKIEJ
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Pod takim tytułem odbył się koncert w  Fil-
harmonii Świętokrzyskiej, na który 28 lute-
go 2020r. wyjechało 50 aktywnych seniorów 
z terenu Gminy Łopuszno. Nostalgiczne i peł-
ne miłości piosenki zaśpiewała Danuta Błażej-
czyk. Artystce towarzyszył zespół instrumen-
talny oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.

Dla seniorów był to wyjątkowo udany wie-
czór, pełen wspomnień i artystycznych wzru-
szeń.

wyjazd zorganizowany został przez: 
wójta Gminy Łopuszno Panią irenę mar-
cisz, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminny ośrodek Sportowo - wypoczynko-
wy  oraz Gminny ośrodek kultury w Łopusz-
nie. Jest to znakomity przykład dobrej współ-
pracy pomiędzy organizacjami w ramach reali-
zacji projektu pn. „Liderzy kooperacji”.
mariusz Łuszczyński, Sławomir Stelmaszyk

Wieczór pełen artystycznych wzruszeń

21 lutego 2020 roku w Żłobku Gminnym w Łopusznie odbył 
się wspaniały Bal Karnawałowy. Maluchy uczestniczyły w wie-
lu zabawach tanecznych oraz zaprezentowały swoje kolorowe 
stroje na czerwonym dywanie. 

Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku na zakończe-
nie wspólnej zabawy.

ewelina Bernat 

W karnawale same bale! 

KUltURa i ośWiata
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Łopuszańskie Panie świętowały 7 marca 2020 r. w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Im-
preza okazała się dużym sukcesem, ponieważ na zaprosze-
nie organizatorów: Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Mar-
cisz oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych: 
Szkoły Podstawowej  w Łopusznie, Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świętowało ponad 
400 osób.

Uroczystość  zaszczycili swoją obecnością: Senator rP Pan 
krzysztof Słoń, Poseł na Sejm rP Pan mariusz Gosek oraz 
wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Pani re-
nata Janik, zgodnie podkreślając, że z sentymentem wra-
cają zawsze do Łopuszna, albowiem współpraca z wójtem 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”

MALI MĘżCZYŹNI ZE żŁOBKA GMINNEGO Z żYCZENIAMI U PANI WÓJT

zarząd Uniwersytetu Trzeciego wieku w Łopusznie 
zorganizował 23 stycznia 2020 roku w Gminnym ośrod-
ku Sportowo – wypoczynkowym w Łopusznie wyjątkowe 
i pełne dobrej zabawy spotkanie karnawałowe. 

Podczas imprezy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie 
-  Filia w Grabownicy zaprezentowały uczestnikom bardzo cie-
kawe występy artystyczne. Następnie przesympatyczna far-
maceutka Kasia poprowadziła interesujący wykład o tym,  co 
powinno się wiedzieć na temat e – recepty. Potem odbyła się 
biesiada przy akompaniamencie uniwersyteckiego zespołu 
muzycznego. 

Warto podkreślić również, że 9 stycznia 2020 roku wójt Gmi-
ny Łopuszno p. irena marcisz na zaproszenie grupy słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego wieku w Łopusznie wygłosi-
ła niezwykle zajmującą prelekcję pod tytułem „Przepis na 
szczęście”.  Seniorzy miło i ciekawie spędzili czas.

Barbara nalepa, damian rozmus

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie 
inicjatorem aktywności seniorów

PANI WÓJT Z PREZES UTW BARBARĄ NALEPĄ

Gminy Łopuszno Panią ireną marcisz na każdej płaszczyź-
nie działań samorządowych od lat układa się wzorcowo.

Organizatorzy zapewnili dla uczestników szereg atrakcji: upo-
minek dla każdej z pań, słodki poczęstunek, występ kabaretu 
NAŻARTY w satyrze pt.: „Nam mężczyznom jest gorzej”, imponu-
jący pokaz mody filmowo – baśniowej w wykonaniu uczniów ze 
szkół podstawowych z terenu gminy Łopuszno, losowanie atrak-
cyjnych nagród rzeczowych oraz tort okolicznościowy.

Organizatorzy przedsięwzięcia pragną z serca podzięko-
wać za wsparcie pod każdą postacią wszystkim, którzy przy-
czynili się do przeprowadzenia imprezy, a w sposób szcze-
gólny wszystkim szlachetnym darczyńcom cennych nagród 
i kwiatów.

KUltURa i ośWiata

NIEZAWODNI SOŁTYSI
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organizatorzy dziękują sponsorom i fundatorom na-
gród: Sponsor główny firma eC Poland wraz z dyrektor 
magdaleną rowińską, wójt Gminy irena marcisz, restau-
racja weranda - Łukasz Gołuchowski, Szachownica Sma-
ku - agnieszka Bednarczyk, Sławomir Stelmaszczyk, ma-
riusz Łuszczyński, dorota Pawłowska, Studio Figura ma-
łogoszcz- aneta Jarząbek – kryszczak, zakład fryzjerki 
małgorzata wnuk, Lewiatan w Łopusznie- kamil Cedro 
i  Paweł Gabryś, restauracja markiz w Łopusznie, Salon 
Fryzjerski “emilia” emilia wojda Łopuszno, Salon kosme-
tyczny wioletta wódkowska - Tkacz, Studio Urody Beata 
wawrzeńczyk, Salon kosmetyki Profesjonalnej diana ko-
walczyk - Palacz, Szkoła Tańca Baila- aneta węgrzyn, de-
likatesy Centrum i sklep kuferek w Łopusznie -anna i mi-
chał Perz, krzysztof Smolarczyk - fundator tortu; fun-
datorzy kwiatów dla Pań: mariusz Gosek-Poseł na Sejm 
rP,  mariusz woś, andrzej Cieślicki, krzysztof Błachucki, 
aleksander drozdowski, Sławomir Pięta, Grzegorz Tkacz, 

WIOSENNE TULIPANY OD RADNYCH RADY GMINY

Nie tylko w Łopusznie spotkały się panie, aby cieszyć się 
8 marca. Także w kilku sołectwach Dzień Kobiet stał się okazją 
do spotkań integracyjnych mieszkańców. 

W Gnieździskach  Aktywne Kobiety Gnieździsk obdarowa-
ne zostały przez  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ło-
pusznie Pana Krzysztof  Błachuckiego oraz sołtysa Pana Mi-
chała Kowalskiego. Z inicjatywy nowo wybranej sołtys Pani 

Święto Kobiet w sołectwach

SNOCHOWICE RUDNIKI

EUSTACHÓW GNIEŹDZISKA

Justyny Walas i Rady Sołeckiej odbyło się  spotkanie w świe-
tlicy wiejskiej w Eustachowie.  Z kolei w Snochowicach Dzień 
Kobiet zorganizował sołtysa Pan Zbigniew Nowacki. Pięknie 
bawiły się także panie w Rudnikach. Inicjatorem spotkania był 
sołtys Pan Kazimierz Sadowski.  

Uczestnicy uroczystości są wdzięczni Pani Wójt, która z ra-
dością przyjęła ich zaproszenia. 

z życia gminy

krzysztof Piotrowski, Tomasz kowalczyk, mariusz Stęp-
nik, marcin Sobczyk, zbigniew nowacki, Łukasz Pietrzyk.

Beata Starzyk, damian rozmus
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mateusz wosiński -  lat 18 - to talent sportowy – dwu-
krotny mistrz Polski w kickboxingu formuła oriental ru-
les, dwukrotny wicemistrz Polski w muay thai iFma oraz 
zdobywca Pucharu Polski w muay thai.

Mieszka wspólnie z rodzicami p. Renatą i p. Zbigniewem 
w Eustachowie Małym. Jest absolwentem Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie. Aktualnie uczy się w II klasie Zespo-
łu Szkół Mechanicznych w Kielcach  na profilu technik logistyk 
(klasa mundurowa). Od poniedziałku do piątku zamieszkuje  
w internacie w Kielcach, dzięki temu uczestniczy w regular-
nych treningach. 

zainteresowania 
Bieganie, jazda na rowerze, psychologia sportu oraz gra 

na keyboardzie i gitarze basowej.

Początki kariery sportowej
Mateusz przed rozpoczęciem trenowania muay thai był pił-

karzem grupy juniorskiej Gminnego Klubu ŁKS w Łopusznie, 
wcześniej trenował karate. Na pierwszy trening zaprowadził 
go trzy lata temu brat Michał i od tej pory nieustannie rozwi-
ja swoje umiejętności sportowe  w klubie „KLINCZ” – Sekcja 
Sportów Walki Kielce pod okiem wybitnych trenerów:   p. Ra-
fała Maciaszka oraz p. Karola Siwoni, dodatkowo nad rozwo-
jem jego umiejętności bokserskich czuwa p. Wojciech Jaros, 
zaś opiekę fizjoterapeutyczną zapewnia   p. Oskar Żechowski. 
Mateusz jest wszechstronnie uzdolniony sportowo, albowiem 
w Zespole Szkół Mechanicznych występuje w reprezentacji 
biegowej.

motywacja:
Sporty walki stanowią dla mateusza nie tylko pasję, ale 

przede wszystkim determinują jego  styl życia. Jak sam 
podkreśla, do wytrwałości i podjęcia starań o wygraną skłoni-
ły go uwagi ze strony starszych kolegów. Dla Mateusza najważ-
niejszy jest wieloaspektowy rozwój osobisty, dlatego też w wol-
nych chwilach zgłębia problematykę psychologii sportu. 

Ulubiony aforyzm życiowy
„Miej odwagę podążać za sercem i intuicją. One już wie-

dzą, kim naprawdę chcesz się stać” (Steve Jobs). 

dotychczasowe osiągnięcia sportowe:
2018 rok

•	 Mistrzostwa	Polski	w muay thai IFMA organizowane w Kiel-
cach:2. Miejsce oraz tytuł wicemistrza Polski w kategorii 

Talenty Gminy Łopuszno 
wagowej do 60 kg ju-
nior;

•	 Puchar Polski w muay 
Thai organizowany 
w  Krakowie: 2.   miej-
sce w kategorii wago-
wej do 60 kg junior;

•	 Polska liga w muay 
thai oraz Turniej 
Pierwszych walk: 
zwycięstwo w katego-
rii do 63,5 kg junior;

•	 Mistrzostwa	 Polski	
w  kickboxingu for-
muła oriental rules 
organizowane w Stara-
chowicach: 1. miejsce 
oraz tytuł mistrza Pol-
ski w kategorii do 60 kg 
junior młodszy.

2019 rok:
•	 Championship w muay thai – ogólnopolska Liga i Turniej 

Pierwszych walk: 1. miejsce w kategorii do 60 kg junior;
•	 Mistrzostwa	 Polski	 w muay thai IFMA organizowane 

w Żarach: 2. Miejsce oraz tytuł wicemistrza Polski w kate-
gorii do 63,5 kg;

•	 Muay	thai	Kingdom	League	w	Warszawie:	zwycięstwo	w ka-
tegorii do 67 kg junior;

 •	Puchar Polski w muay thai organizowany w Krakowie: 
1. miejsce w kategorii 63,5 kg junior;

•	 Mistrzostwa	 Polski	 w kickboxingu formuła oriental rules 
organizowane w Starachowicach: 1. miejsce oraz tytuł mi-
strza Polski, wy-
różnienie dla naj-
lepszego Juniora 
Turnieju w kate-
gorii do 63.5 kg ju-
nior starszy;

•	 Mistrzostwa	 Pol-
ski Szkół Średnich 
w lekkiej atletyce 
zorganizowane w 
Kołobrzegu: dru-
żynowe wicemi-
strzostwo Polski 
w ramach repre-
zentacji kieleckie-
go Zespołu Szkół 
Mechanicznych. 

Cele na przyszłość 
Mateusz chciałby zapisać się na sportowych kartach histo-

rii. Pragnie zdobywać tytuły mistrzowskie na arenie między-
narodowej, natomiast w chwili obecnej przygotowuje się do 
najbliższych zawodów. 

damian rozmus  
w porozumieniu z bohaterem artykułu 

z życia gminy
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Proponujemy Państwu lekturę kilku anegdot autora, które-
go twórczość często gościła na naszych łamach. Tym razem 
ukrywa się pod artystycznym pseudonimem Jose Bell. Czy 
domyślacie się Państwo, o kogo chodzi? 

Co trzeba zrobić, by iść do nieba?
Katechetka pyta dzieci na lekcji religii, co trzeba zrobić, 

żeby dostać się do nieba. Padają różne odpowiedzi. Jedne 
dzieci mówią, że trzeba być dobrym, grzecznym, pomagać in-
nym i słuchać rodziców, a inne, że trzeba się modlić, chodzić 
do kościoła, przyjmować komunię.

- A ty, Jasiu, co myślisz? – Jaś powstał i mówi: 
- Ja myślę, że trzeba najpierw umrzeć. Bez śmierci nie ma nieba.

na egzaminie
Po kilku zadanych pytaniach na egzaminie profesor mówi 

do studenta:
- Leje pan wodę.
- Panie profesorze, cóż robić, skoro temat jak rzeka.

Córka pyta mamy
- Mamo, co się dzieje z miodem miodowego miesiąca? 

Mama odpowiada:
- Wsiąka w męża i tak powstaje stary piernik.

zazdrość
Zazdrosna żona wypomina swojemu mężowi, że przed ślu-

bem miał wiele kobiet.
- Tak, to prawda – odpowiada mąż. Ale czy to nie cudowne, 

że ty właśnie zakwalifikowałaś się do finału?

właściwa informacja
Starsi panowie wchodzą do nocnego klubu, z którego wy-

chodzi grupa młodych panienek.
-A dokąd to idą panienki? – zaczepiają zalotnie starsi pa-

nowie.
A dziewczyny odpowiadają z humorem:
- Idziemy do domu zawiadomić babcie, że i dla nich jest to-

warzystwo.
anegdoty i żarty pochodzą z książki: Jose Bell, Ex Alte-

ra natura

Uśmiechnij się

Pani Leokadia Salwa z Piotrowca obchodziła  11 lute-
go 2020 roku piękny jubileusz 95. urodzin. Z tej okazji  wy-
razy najwyższego uznania i najserdeczniejsze życzenia  zdro-
wia, wielu łask Bożych, szczęścia i dalszych lat życia wypeł-
nionych miłością, radością oraz szacunkiem ze strony bliskich 
i  społeczności lokalnej składali: ks. proboszcz Ireneusz Jaku-
sik, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej / Oddziału w Łopusznie na czele z prezesem p. Stani-
sławem Komisarczykiem. Wójt Gminy Łopuszno Panią Irenę 
Marcisz  reprezentował pracownik Urzędu Gminy w Łopusz-
nie p.  Damian Rozmus. Podczas jubileuszu licznie zgromadzi-
ła się  wdzięczna rodzina i przyjaciele. 

Pani Leokadia Salwa jako zasłużona działaczka ŚzŻak 
/ oddziału w Łopusznie swoją godną naśladowania co-
dzienną postawą życiową jest źródłem życiowej mądrości 
oraz jej najprawdziwszym drogowskazem.

damian rozmus 

100 lat to za mało!

z życia gminy

SZCZĘŚLIWA JUBILATKA ZE SWOIMI GOŚĆMI

W dniu 29 lutego 2020 roku przeprowadzone zostało ze-
branie wiejskie sołectwa Eustachów wskutek złożenia rezy-
gnacji przez dotychczas pełniącą funkcję sołtysa p. Renatę Ja-
chimczyk. 

wójt Gminy Łopuszno p. irena marcisz skierowała sło-
wa uznania i podziękowania wobec ustępującej sołtys 
p. renaty Jachimczyk za pełną zaangażowania pracę na 
rzecz rozwoju Gminy Łopuszno oraz jednocześnie pogra-
tulowała p. Justynie walas wyboru na zaszczytną funkcję 
sołtysa sołectwa eustachów w trwającej kadencji życząc 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i służbie samo-
rządowej. 

damian rozmus 

Witamy w zacnym gronie 
Sołtysów Gminy Łopuszno!
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Tematem tekstu, którym chciałam zainteresować Czy-
telników, miał być przednówek. Kiedyś słowo często uży-
wane na wsi, na szczęście dziś nieznane, zwłaszcza mło-
dym ludziom. Nie istnieje bowiem zjawisko, które ten 
wyraz nazywa. Przednówek przypadający wiosną był 
najtrudniejszym okresem na wsi. Zjedzono już wszystkie 
zapasy zimowe, a „nowe” jeszcze się w polu nie urodziło.

Moją intencją było skłonienie do refleksji, w jak wspa-
niałych czasach żyjemy. Nie brakuje nam chleba. Wielka-
nocne stoły uginają się pod obfitością jedzenia. Chciałam 
zestawić dzisiejszy dobrobyt i konsumpcjonizm z niedo-
statkiem, który dotykał naszych pradziadów. W stodole 
brakowało siana,  krowy karmiono więc słomą ze strze-
chy. W żarnach oprócz żyta mełło się korę z drzew, żeby 
mąki było więcej. Chleb gospodyni kładła wysoko na 
szafie, by zbyt szybko go nie zjedzono. 

Tymczasem życie pisze zaskakujące scenariusze, a każ-
de pokolenie ma swój własny przednówek. Naszym do-
świadczeniem staje się pandemia koronawirusa. I jest 
to doświadczenie bardzo trudne. Kiedy piszę ten tekst, 
a jest niedzielny poranek 29 marca,  licznik koronawiru-
sa pokazuje: 1717 zachorowań, 19 przypadków śmierci. 
Wiem, że licznik nie zatrzyma się, niewiadomą jest tylko, 
jak szybko się będzie kręcił. 

Wysłuchałam już niedzielnej mszy św. ze świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. Oprócz celebransów, 
organisty i operatora kamery żadnych wiernych. Nie jest 
to jednak przygnębiający widok, jeśli uświadomię sobie, 
że tworzymy być może kilkumilionową wspólnotę, która 
modli się w swoich domowych kościołach. 

Dłużej i częściej niż zazwyczaj siedzę przed telewizo-
rem. Wszystkimi kanałami zawładnął koronawirus. Rze-
czywistość znana dotąd jedynie z literatury i filmów scien-
ce fiction od kilku tygodni staje się naszym światem.  

Pokazują przerażające obrazy z Włoch, gdzie odcho-
dzą  ludzie nieżegnani przez nikogo. Oglądam wielkie 
miasta z wyludnionymi ulicami.  Bombardują nas infor-
macjami o  nadchodzącym bezrobociu, przyszłych ban-
kructwach, spadkach na giełdzie. Zwyczajnie zaczynam 
się bać. O siebie, moją rodzinę. Lękam się, jak będzie wy-
glądało życie po pandemii. 

Na całe szczęście są także newsy, które napawają  
optymizmem, które umacniają wiarę w człowieka. Oto 
para policjantów tańczy na ulicy dla dzieci w kwarantan-
nie, harcerze robią zakupy seniorom, 103 – latka z Włoch 
wyzdrowiała, starszy ksiądz rezygnuje z  respiratora na 
rzecz młodszego pacjenta, ludzie wychodzą na balkony, 
by bić brawo lekarzom. 

Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno
Koronawirus uwięził 

nas w domach. Mamy 
więcej czasu, by zwy-
czajnie ze sobą po-
być, porozmawiać, po-
przyglądać się sobie, 
zrobić coś razem, na 
co wcześniej nie było 
czasu. Czy zatopieni 
w smartfonach jeszcze 
to potrafimy? Poczy-
tać książkę, upiec cia-
sto, poukładać ubra-
nia w szafie, przejrzeć 
stare fotografie. Być ze 
sobą, a nie obok sie-
bie. Ten czas dany jest nam być może po to, by uświa-
domić sobie, co w życiu jest najważniejsze. Życie i zdro-
wie.  Rodzina. Poczucie bezpieczeństwa. Możliwość co-
dziennego wychodzenia do pracy. 

Podczas narodowej kwaranntany szczególnie doce-
niam to, że mieszkam na wsi i mam dom z ogrodem. Co-
dziennie obserwuję budzące się na nowo życie. Trawnik 
w jednej chwili zaroił się stokrotkami. W gałęziach drzew 
i krzewów buzują soki. Tulipany lada moment wystrze-
lą żółtymi i czerwonymi pąkami. Na parapecie okna wy-
grzewa się kot. Zazdroszczę mu tej beztroskiej nieświa-
domości. Przyroda żyje swoim rytmem głucha  na tele-
wizyjne i internetowe wiadomości. 

Koronawirus zagościł u nas przed Wielkanocą. Uda-
remnił parafialne rekolekcje, przystępowanie do sakra-
mentów. Co wcale nie znaczy, że nas pokonał. Bo może 
w  tym roku przeżywamy nasze najlepsze rekolekcje. 
W obliczu realnego zagrożenia przemieniamy serca. Sku-
piamy się na istocie Zmartwychwstania. Będzie mniej 
tego, co powierzchowne, mniej zakupów, rytuałów, po-
śpiechu,  hałasu.  To może być piękna Wielkanoc.

Jest taki wiersz ks. Jana Twardowskiego, w którym 
mówi, że także nieszczęścia, te wielki i te małe, są czło-
wiekowi potrzebne. Paradoksalnie, potrzebujemy ich  do  
szczęścia. Bo dopiero doświadczając trudności, jesteśmy 
w stanie docenić to, co mamy.  Ten wiersz jest także o za-
ufaniu. Bóg nie zostawi człowieka: nie ma sytuacji na zie-
mi bez wyjścia.  Tej ufności dziecięcej, bezgranicznej te-
raz potrzebujemy. Niech nam się nie wydaje, że stoimy 
przed zamkniętymi drzwiami. Kiedy Bóg drzwi zamyka to 
otwiera okno.

agnieszka Palacz

Felieton
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dzień kobiet w Gminie Łopuszno
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orszak Trzech króli


