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Dożynki Gminne

18 sołectw przygotowało wieńce dożynkowe. Pięknie
je prezentowali w drodze z kościoła na teren
uroczystości

Ks. Dziekan Ireneusz Jakusik dokonał poświęcenia
wieńców dożynkowych

Starostowie przynieśli do kościoła chleb - symbolem
Uczestnicy uroczystości w drodze do Kościoła Parafialnego wszelkich dóbr niezbędnych do życia

Na czele korowodu dożynkowego w bryczce jechała Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wraz ze Starostami
dożynek

Wystawa płodów rolnych, prezentująca okazy
pochodzące z gospodarstw

Pani Wójt zgodnie z obietnicą dzieli chlebem sprawiedliwie

W powitaniu uczestników dożynek Irenie Marcisz
towarzyszyły dzieci ubrane w piękne tradycyjne stroje

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo!
Jest mi niezwykle miło móc po raz kolejny skierować do Państwa kilka zdań i opowiedzieć, jakie ważne wydarzenia i inwestycje udało nam się zrealizować w minionym kwartale. Jak
zwykle był to czas intensywnej pracy. Nie ustajemy w realizacji
naszych najważniejszych planów, chcemy, by wszystkie podejmowane działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły Państwa
komfort i wprawiały w zadowolenie i dumę z faktu rozwoju naszej wspólnej Małej Ojczyzny.
Budowa oczyszczalni ścieków w Eustachowie jest obecnie
na ukończeniu. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i przygotowanie do uruchomienia obiektu. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni. Największa inwestycja realizowana przez nasz samorząd, w której przygotowanie włożyliśmy ogromny wkład pracy,
o której mieszkańcy naszej gminy marzyli od lat, stała się faktem.
Jest to ogromny krok milowy, pozwalający zadbać o nasze środowisko naturalne i poprawić komfort mieszkańców, którzy zasługują na najlepsze. Trwający przez wiele lat problem Łopuszna i okolicznych miejscowości został rozwiązany. Koszt tej inwestycji był ogromny, bo wynosi około 16 milionów zł, lecz dzięki
otrzymanemu na ten cel dofinansowaniu udało się zrealizować
to strategiczne zadanie. Równolegle do prac przy oczyszczalni ścieków trwa budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Eustachów Duży oraz sieci, która pozwoli odprowadzić ścieki z obecnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Urzędzie
Gminy do nowej oczyszczalni. Prace związane z budową kanalizacji w obecnym etapie będą kosztować około 4 miliony zł i zostaną objęte unijnym dofinansowaniem. Całość prac jest koordynowana tak, by zakończyły się jednocześnie, co pozwoli na odprowadzenie ścieków nową siecią do nowej oczyszczalni. Sfinalizowanie wymienionych zadań pozwoli gminie na dalsze realizowanie inwestycji kanalizacyjnych i podłączanie kolejnych miejscowości i ulic do sieci. Już teraz mogę Państwa poinformować,
że gmina otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej. Tym razem mieszkańcy ul. Leśnej w Łopusznie zyskają podłączenie do takiej infrastruktury. Na tym jednak nie poprzestaniemy. Już planujemy
kolejne działania, które pozwolą nam realizować dalsze etapy inwestycji i podłączenie kolejnych ulic i miejscowości. W obszarze
ochrony wód i gruntów planujemy również zrealizować kolejny
etap gminnego programu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Przeanalizowaliśmy, gdzie instalacja takich oczyszczalni jest uzasadniona i możliwa, zebraliśmy deklaracje mieszkańców i przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie. Oczyszczalnie powstaną w Marianowie, Jasieniu
i części Piotrowca.
Nie rezygnujemy z budowy i remontów dróg. Dokonaliśmy odbioru i oficjalnego otwarcia nowego odcinka jezdni
w Podewsiu, łączącego miejscowość z drogą powiatową i zapewniającego mieszkańcom dodatkowe połączenie z sąsiednim Dobrzeszowem. To bardzo ważne udogodnienie dla mieszkańców tej miejscowości. Dotychczasowy dojazd był bardzo
wąski, co uniemożliwiało bezpieczne wyminięcie się dwóch
pojazdów, a dojazd z drugiej strony miejscowości był tłuczniowy. Dlatego mieszkańcy miejscowości, sołtys oraz radna tego
okręgu zabiegali o realizację tej inwestycji. Gmina otrzymała dofinansowanie oraz ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi

na budowę dróg:
od Rudnik do Huty
Jabłonowej, w Jedlu, w Grabownicy
oraz odcinek od Józefiny do drogi wojewódzkiej nr 786.
Wszystkie wymienione inwestycje zostaną zrealizowane
jeszcze w tym roku.
Wśród wydarzeń
kulturalnych minionego kwartału największym były nasze
sztandarowe Impresje Łopuszańskie.
Liczne atrakcje zaplanowane na dwa
dni przyciągnęły tłumy. Ogromną popularnością cieszyły się
zorganizowane pierwszego dnia Impresje Biegowe. Współorganizatorzy tj. Stowarzyszenie Łopuszno Active Team już
po raz drugi stanęli na wysokości zadania. Dzięki Nim łopuszańska impreza biegowa ma charakter ogólnopolski. Przyjeżdżają do nas ludzie z całego kraju. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano biegi dla dzieci oraz marsz nordic walking.
Jak podkreślali uczestnicy, impreza stała na najwyższym poziomie organizacyjnym. W drugim dniu uroczystości zorganizowano zawody strażackie, wybory miss, pokazy taneczne, sportowe i wiele innych. Gwiazdą tegorocznych impresji był zespół
BOYS z Marcinem Millerem. Występ przyciągnął imponującą
liczbę widzów. Dziękujemy, że byliście na nami. Wymaga podkreślenia, że całkowity koszt zorganizowania tego wydarzenia został sfinansowany przez sponsorów, głównie przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Dziękujemy za Waszą hojność.
Dziękujemy, że przyczyniliście się do zorganizowania tego wydarzenia. Kolejną ważną uroczystością pełną atrakcji były Dożynki Gminne. Tradycyjnie mieszkańcy naszej, w dużym stopniu rolniczej gminy, podziękowali za plony, prezentowali wyhodowane w swoich gospodarstwach dorodne okazy oraz dobra kultury. Imponująca ilość wieńców dożynkowych oraz stoisk kulinarnych przygotowanych przez poszczególne sołectwa,
a także mnogość potraw wystawionych do konkursu kulinarnego przyprawiały o zawrót głowy. Cieszymy się niezmiernie,
że mieszkańcy tak chętnie angażują się w uświetnianie organizowanych uroczystości. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września zorganizowana została uroczystość patriotyczna na Kościółku w Łopusznie. W tym roku z racji 80. rocznicy wybuchu
wojny miała wyjątkowy charakter. Zdecydowaliśmy wydać broszurę informacyjną, która opowiada historię tego symbolicznego miejsca pamięci martyrologii naszej gminy. Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli ją otrzymać nieodpłatnie. Uroczystość
uświetnił również występ chóru Żołnierskie Echa z Kielc.
Życzę Państwu ciekawej lektury.
Z wyrazami szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
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Z sesji Rady Gminy w Łopusznie

12 lipca 2019 roku odbyła się nadzwyczajna IX/2019 sesja
Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz osoby zaproszone. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz złożyła informację z pracy między sesjami.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:
- IX/71/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019-2030,za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych.
- IX/72/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019
roku,za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- IX/73/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W sprawach różnych głos zabierali: mieszkaniec Gminy Łopuszno, Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz oraz radni Sławomir Mariusz Staszczyk i Wiesław Stanisław Mazur.

12 sierpnia 2019 roku odbyła się nadzwyczajna X/2019 sesja Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz osoby zaproszone. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz złożyła informację z pracy między sesjami.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:
Podjęcie uchwał:
- Nr X/74/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych.
- Nr X/75/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- X/76/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
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- X/77/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych.
W sprawach różnych głos zabierali radny Wiesław Stanisław
Mazur oraz Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz.

29 sierpnia 2019 roku odbyła się XI/2019 sesja Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 13 radnych oraz osoby zaproszone. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację z pracy między sesjami. Informację o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkołach,
przedstawili dyrektorzy szkół.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni podjęli następujące uchwały:
- XI/78/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019-2030, za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych.W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XI/79/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019
roku,za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XI/80/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XI/81/2019 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw 3, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością
głosów.
- XI/82/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia zasad
przyznawania sołtysom diet, za podjęciem uchwały głosowało
9 radnych, przeciw 1, 3 radnych wstrzymało się od głosu.W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
- XI/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XI/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy działki nr 994 położonej w Gnieździskach, na okres
10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia tej umowy, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XI/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 1064, położonej w obrębie
Gnieździska, gmina Łopuszno, za przyjęciem uchwały głosowa-

ło 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- XI/86/2019 w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych.W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych głos zabierali: sołtysi Kazimierz Sadowski, Janusz Świercz i Mariusz Woś, mieszkaniec sołectwa Jasień,
mieszkaniec Czałczyna oraz mieszkanka Łopuszna, jak również
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz i Zastępca Wójta Pan
Wiesław Gałka.
Ewa Sztandera

Strefa Aktywności już otwarta!

13.09.2019 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się inauguracja Otwartej
Strefy Aktywności dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.
W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Senator RP Pan
Krzysztof Słoń, Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Radny Rady Gminy w Łopusznie Pan Andrzej Cieślicki, Kierownik
Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego Pan Sławo-

mir Stelmaszczyk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Pani Beata Starzyk, a także uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zbaw, elementów małej infrastruktury, ogrodzeniu terenu, wykonaniu podłoża.
Strefa Aktywności umożliwi mieszkańcom Gminy Łopuszno
w różnym przedziale wiekowym aktywne spędzanie wolnego czasu. Koszt inwestycji wyniósł 78.720,00 zł brutto.
Ewelina Obarzanek

Szkoła jak ze snu powstała w Łopusznie

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie rozpoczęli naukę w nowym budynku. Jest to zwieńczenie wielu
zabiegów, starań i trudów realizacji tego przedsięwzięcia i zarazem spełnienie marzeń wielu osób, które o tę inwestycję zabiegały i tych, które z serca ją wspierały. Nowy budynek jest
wspaniały, duży, nowoczesny, wyposażony w niezbędny sprzęt
i udogodnienia na miarę XXI wieku. Oczywiście mury pałacu
Dobieckich, w których dotychczas odbywały się zajęcia posiadały niesamowity klimat, który wyróżniał ucząca się w nim
młodzież, która z dumą stwierdzała że „Pałac to jest to!”, lecz
dziś nikt nie ma złudzeń – nowy budynek to cywilizacyjny
skok w przyszłość, nowe możliwości i lepsze warunki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło się 2 września 2019 roku. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie sprawowaną przez Biskupa Andrzeja

Kaletę. Podczas mszy dokonano uroczystego poświęcenia
nowego sztandaru szkoły, który został sfinansowany z darowizn. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod nową siedzibę szkoły, gdzie miało miejsce uroczyste
przecięcie wstęgi i poświęcenia budynku, którego dokonał Ks. Biskup Andrzej Kaleta. Następnie rozpoczęła się
część oficjalna, w której głos zabrali przybyli goście. Przedstawiono historię budowy szkoły, młodzież zaprezentowała
wspaniały program artystyczny. Nie zabrakło słów uznania
i podziękowań. To ważny dzień dla naszej gminy, która dzięki
staraniom wielu przychylnych osób zyskała nowy wspaniały
obiekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. Placówka z pewnością wykształci szerokie grono absolwentów, którzy w przyszłości rozsławią dobre imię naszej małej ojczyzny
– Gminy Łopuszno
Redakcja
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226 instalacji fotowoltaicznych i nie tylko

Gmina Łopuszno rozpoczyna realizację projektu pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych”. Przetarg wygrała firma INERGIS S.A. z Częstochowy za kwotę 5.597.000,00 zł. Przedstawiciele wykonawcy przedłożyli
wstępny zarys prac. Termin realizacji 226 instalacji fotowoltaicznych, 22 instalacji kolektorów solarnych, 136 instalacji
pomp ciepła C.W.U. oraz 10 instalacji pomp ciepła C.W.U i C.O
przewidziany jest do dnia 30.04.2020r.
W najbliższym czasie przedstawiciele firmy posiadający stosowne identyfikatory będą prowadzili inwentaryzację w poszczególnych gospodarstwach domowych. Prosimy o śledzenie strony Urzędu Gminy celem uzyskania szerszej informacji.
Osoby, które zdeklarowały chęć montażu instalacji w swoim gospodarstwie domowym proszone są o kontakt z Urzędem
Gminy Łopuszno celem poznania kosztu jednostkowego realizacji inwestycji. Konieczne będzie podpisanie umów o współ-

finansowaniu inwestycji oraz dokonanie wpłat należności. Realizacja montażu możliwa będzie dopiero po zawarciu umowy
i dokonaniu wpłaty należności na rachunek urzędu.
Patrycja Jas

Prywatny inwestor chce budować fermę drobiu w Rudnikach
Pod taka nazwą jest prowadzone postępowanie o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 12 kurników
z obsadą 842 280 szt. kurcząt w 7 cyklach produkcyjnych. Co
łącznie daje wartość około 6 mln. szt. zwierząt rocznie z lokalizacją w miejscowości Naramów.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach prowadzone jest po nazwą: ”Ferma Drobiu
Rudniki” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 552,
553/1, 553/2 obręb Rudniki, gmina Łopuszno.
Wójt Gminy działając jako organ administracji jest zobowiązany prowadzić postępowanie zgodnie z ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa,
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowania administracyjnego i te działania są
podejmowane.
Postępowanie jest na etapie uzyskiwania uzgodnień od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz opinii od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach,
Dokumentacja sprawy w dniu 24.09.2019 r. została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
w związku z zażaleniem Inwestora na dopuszczenie organizacji

społecznej na prawach strony pn. „Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wspieranie Inicjatyw Twórczych”
Prowadzenie niniejszego postępowania budzi kontrowersje
i niezadowolenie wśród mieszkańców, jednakże należy odróżnić działania Wójta Gminy jako organu administracji wydającego decyzje, od statusu Wójta Gminy jako organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy obowiązującego
prawa te funkcje wykonuje ta sama osoba, jednakże podejmuje czynności na różnych płaszczyznach prawa. Wójt Gminy ma
obowiązek wysłuchać mieszkańców, wyrazić swoje stanowisko
wobec organu stanowiącego, podejmować czynności związane z postulatami i skargami mieszkańców oraz kontrolować fundusze sołeckie. Ten obszar działalności nie ma bezpośredniego
wpływu na wykonywanie przez Wójta Gminy czynności jako organu administracyjnego wydającego decyzję.
Wyjaśniam: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest
jedynie etapem wstępnym dla postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji i nie upoważnia do rozpoczęcia jakichkolwiek robót budowlanych dla planowanej działalności. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach sprowadza się do ustalenia, czy inwestycja w kształcie opisanym przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy
spełnia wymagania i parametry w zakresie ochrony środowiska.
Iwona Janik

Dofinasowanie na przebudowę drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Snochowicach

29 sierpnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Łopuszno dotyczaca przekazania środków finansowych w kwocie 42 000,00 zł na realizację
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zadania pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Snochowice, odcinek o długości 883 mb’’. Całkowity koszt przebudowy drogi wynosi 127 235,41 zł.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Dumni z budowy oczyszczalni ścieków w Eustachowie

Gmina Łopuszno w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej od dłuższego czasu realizuje wiele zadań inwestycyjnych
celem ochrony środowiska naturalnego.
Od blisko roku w Eustachowie trwa budowa biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600m3/dobę.
W ostatnim czasie realizowane są roboty technologiczne,
a także roboty wykończeniowe w istniejących budynkach. Powstała droga dojazdowa do oczyszczalni wraz z placem manewrowym oraz parkingami. Całość terenu jest ogrodzona, powstały wszystkie sieci międzyobiektowe. Trwają odbiory hydrauliczne i mechaniczne poszczególnych urządzeń, obiektów
i instalacji.
Realizacja zadania powoli dobiega końca. Oczyszczalnia
w najbliższym czasie będzie obsługiwała obszar aglomeracji Łopuszno, który jest równolegle kanalizowany. Po wykonaniu pompowni ścieki z istniejącej kanalizacji zbiorczej kanałem
tłocznym zostaną przekierowane do nowo powstałej oczyszczalni. Wówczas przystąpimy do finalnej fazy, jakim jest rozruch technologiczny i bieżąca praca oczyszczalni.
Koszt budowy oczyszczalni wynosi ponad 15 mln zł,
w tym dofinansowanie z RPOWŚ 2014-2020 wynosi ponad
8,5 mln złotych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Patrycja Jas

Budowa kanalizacji

Zadanie budowy sieci kanalizacyjnej realizuje konsorcjum:
REM- WOD Kielce Sp. z o.o. Sp. Kom. ul. Legnicka 28 25-324
Kielce- lider, „ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Emilian Stawecki ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce- partner.
Koszt budowy kanalizacji dla etapu I część I wynosi ponad
4 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
ponad 2 mln złotych. Gmina wypłaciła już ponad 1 mln. złotych
za wykonane prace.
Nad prawidłowością realizacji inwestycji czuwa zespół inspektorów nadzoru posiadających szeroki wachlarz uprawnień. Poszczególni inspektorzy – branżyści z firmy EKO INWEST z Kielc
przebywają na terenie inwestycji codziennie, gwarantując przy
tym jej należyte wykonanie.
Oddanie do użytku wykonanej sieci planowane jest na przełomie października i listopada bieżącego roku i będzie skoordynowane z uruchomieniem oczyszczalni ścieków w Eustachowie
Dużym. Realizowany obecnie etap prac pozwoli na przerzucenie ścieków z obecnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy

Urzędzie Gminy do nowej oczyszczalni. Nowa sieć powstała również w miejscowości Eustachów Duży.
Jeszcze raz dziękujemy za zrozumienie i Państwa zgody na ingerencję w Państwa posesje. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności wynikające z realizowanych prac przepraszamy.
Iwona Janik

Gmina wybuduje 100 kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Planowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Łopuszno w miejscach poza zwartą zabudową, aglomeracją i w zakresie, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej
jest ekonomicznie nieuzasadniona. Inwestycja planowana jest
w miejscowościach: Marianów, Jasień, Jedle (domy poza zwartą
zabudową), Piotrowiec (poza zwartą zabudową), Czartoszowy
(poza zwartą zabudową).

Obecnie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania,
w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020.
Iwona Janik
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Wszystko dla seniorów w Piotrowcu

Gmina Łopuszno podpisała porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim Panią Agatą Wojtyszek na utworzenie
w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020 Edycja 2019 Klubu Seniora w miejscowości Piotrowiec.
W ramach całego projektu zostaną zaadaptowane pomieszczenia w świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie polegało na
gruntownym remoncie 2 sal, zaplecza kuchennego oraz łazienek. Następnie sale zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 187 tys. złotych.
Ewelina Obarzanek

Artyści z wielu krajów świata w Łopusznie
39. Plener Malarski 29.08.2019 – 8.09.2019

Gmina Łopuszno to miejsce o długoletniej tradycji malarsko
– artystycznej. Nieprzerwanie od wielu lat przyjeżdżają do nas
malarze zarówno z Polski jak i zagranicy. W bieżącym roku gościliśmy dziesięciu artystów. Byli to:
1. Tamara Denisowa z Białorusi
2. Grażyna Mucha
3. Marzanna Stróżyk Wojda
4. Aleksandra Nyga
5. Teresa Sochacka
6. Wacław Makocki
7. Władysław Sadłocha
8. Jerzy Sadłocha
9. Fred Anioł
10. Jarosław Khanko z Ukrainy
Gościnnie odwiedzili nas podczas uroczystego wernisażu także inni artyści: Roman Kornecki, Agnieszka Sztandera oraz Grażyna Szlęk , która przekazała piękne płótna z wizerunkiem Pałacu
Dobieckich.
Wielu z wymienionych malarzy to uznane osobowości w świecie artystycznym. Ich prace zdobią galerie w całej Europie, bywają zapraszani na liczne plenery, wystawy, spotkania, ale, jak
twierdzą, w żadnym z odwiedzanych przez nich miejsc nie ma
tak wyjątkowej, gościnnej i rodzinnej atmosfery jak w Łopusznie.
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Dlatego wracają do nas chętnie co roku, niektórzy np. Pan Wacław Makocki jest z nami od początku istnienia plenerów.
Efektem finalnym plenerów są przepiękne prace upamiętniające krajobrazy i architekturę Ziemi Łopuszańskiej oraz przedstawiające inną dowolną tematykę. Dużym zainteresowaniem
cieszą się prace Jarosława Khanko znanego w całej Europie karykaturzysty, ciepłe i słoneczne płótna Freda Anioła czy pejzaże w wykonaniu Tamary Denisowej znanej artystki tworzącej dla
galerii w Mińsku. Wszystkie obrazy można podziwiać podczas
wernisażu poplenerowego oraz w czasie Dożynek Gminnych. Na
co dzień uświetniają one galerię znajdującą się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
Nieodzownym elementem wizyty malarzy stanowią warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łopuszno. Uczestnicy zajęć mają wówczas możliwość doskonalenia swoich umiejętności plastycznych pod okiem
profesjonalnych „mistrzów pędzla”. Powstałe dzieła, a także ich
autorów, można było zobaczyć podczas wernisażu, na którym
obecna była również Pani Wójt Irena Marcisz. Dzieci i młodzież
ze szkół przygotowały piękne akwarele o różnorodnej tematyce
począwszy od martwej natury przez architekturę, pejzaże czy wizerunki zwierząt. Wystawa zachwyciła wszystkich zaproszonych
gości. Artyści nie szczędzili pochlebnych słów uznania, twierdząc, że Ziemia Łopuszańska kryje wiele wyjątkowych talentów plastycznych, wartych rozwijania. Spotkania tego typu konfrontujące doświadczonych artystów z młodymi wschodzącymi
gwiazdami malarstwa są niezwykle cennym doświadczeniem,
pozwalającym odkrywać pasje i zdolności oraz motywujące do
ich rozwijania. Możliwość taka istnieje nie tylko podczas plenerów plastycznych, ale na co dzień w Gminnym Ośrodku Kultury,
gdzie odbywają się zajęcia malarskie w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo, na które serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy gorąco wszystkim uczestnikom warsztatów
i pleneru. W przyszłym roku przypada 40. rocznica wydarzenia
w związku z powyższym zaplanowana została z tej okazji wyjątkowa niespodzianka.
Beata Starzyk

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Wsparcie dla OSP Lasocin
29 sierpnia 2019 roku w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Będkowskiego oraz Członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Marka Jońcę a Gminą Łopuszno reprezentowaną przez Wójta Gminy
Łopuszno Panią Irenę Marcisz przy kontrasygnacie skarbnika Pani Teresy Poświat w obecności przedstawiciela OSP
Lasocin Pana Jana Dziedzica w sprawie przekazania dotacji
na realizację projektu pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lasocinie”. Jego całkowity koszt wynosi 25 530,74
złotych.
W Lasocinie były i nadal są realizowane projekty - zarówno
ze środków krajowych i unijnych, między innymi: wybudowano i urządzono plac rekreacji, powstało boisko do piłki plażowej wraz z pełnym doposażeniem, wybudowano wiatę/altanę (miejsce integracji mieszkańców), zamontowano nowoczesną saunę zewnętrzną, zjazd linowy czy wybudowano punkt
widokowy/molo, które wykorzystywane jest przez lokalnych
wędkarzy, a w sezonie zimowym – przez lokalnych „morsów”.
W ramach pozyskanych środków przez Gminę Łopuszno wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków i dwie oczyszczalnie zbiorcze, które przyczynią się do zachowania środowiska naturalnego w niezmienionym stanie, zaś wody gruntowe
i powierzchniowe zyskają nową formę ochrony.
Dzięki wszystkim realizowanym projektom (tym większym
i tym mniejszym) Lasocin powoli zmienia swoje oblicze – na
„ładniejsze”, nowocześniejsze, przyjazne mieszkańcom.
Po tamtych inwestycjach przyszedł czas na wsparcie OSP
Lasocin. Wdrażany projekt będzie polegał na doposażeniu jej
w najpilniejszy sprzęt.

Jednostka straży pożarnej w Lasocinie działa od wielu lat,
ma swoją remizę i wielu członków. W tym roku OSP w Lasocinie otrzymało samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy
STAR 226. Jednak brak pełnego umundurowania i sprzętu powodują, że nie może ona brać udziału w poważnych akcjach
ratowniczych.
Wóz strażacki i doposażenie jednostki przyczynią się do
wzrostu bezpieczeństwa gminy, gdyż obok OSP Łopuszno,
OSP Gnieździska, OSP Dobrzeszów powstanie nowa alternatywa zabezpieczenia przeciwpożarowego. Otrzymana dotacja pozwoli na zakup ubrań ochronnych, butów, rękawic, kominiarek. Zakupiony zostanie także aparat powietrzny i motopompa pływająca.
Dziękujemy władzom Województwa za zrozumienie i przychylność.
Małgorzata Barcicka

Kolejne milionowe dofinansowania do budowy dróg
gminnych i powiatowych

Gmina Łopuszno do dłuższego czasu realizuje wiele zadań
inwestycyjnych, także tych dotyczących dróg gminnych, powiatowych.
W najbliższym czasie gmina rozpoczyna realizację zadań
współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych:
1. Przebudowę drogi gminnej nr 001591T na odcinku od
Józefiny do drogi wojewódzkiej nr 786.
2. Przebudowę drogi gminnej nr 001589T
Rudniki –
Huta Jabłonowa.
3.	Rozbudowę drogi powiatowej nr 0396T na odcinku
Łopuszno – Wierna Rzeka (Powiat Kielecki wspólnie
z Gminą Łopuszno).
Ponadto w sierpniu gmina aplikowała o kolejne wsparcie
rządowe na :
1. Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 140 obr. Wielebnów na dł. 411mb – szacowany koszt wynosi 205.000,00 zł
(planowane dofinansowanie – 164.000,00 zł, 41.000,00 zł
budżet gminy).

2. Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 79/13 obr. Łopuszno na dł. 335mb szacowany koszt wynosi - 223.000,00 zł
(planowane dofinansowanie – 178.400,00 zł, 44.600,00 zł budżet gminy).
3. Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 931 obr. Gnieździska dł. 577mb szacowany koszt wynosi - 259.000,00 zł
(planowane dofinansowanie – 207.200,00 zł, 51.800,00 zł
budżet gminy).
Dodatkowo wspólnie z Powiatem Kieleckim gmina przystąpiła do wspólnego aplikowania celem „Rozbudowy drogi
powiatowej nr 0402T od km 3+700 do km 5+000 oraz od km
6+800 do km 9+025” .Kwota całkowita rozbudowy drogi wynosi 5.494.000,00 zł, zaś kwota planowanego dofinansowanie
wynosi 4.395.200,00 zł, pozostałą kwotę w podziale 50/50 poniesie Powiat Kielecki (549.400,00 zł ) oraz Gmina Łopuszno
(549.400,00 zł ).
Patrycja Jas
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Szkoły przygotowane na piątkę do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
W sierpniu 2019r. odbyła się narada dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno.
Po oficjalnym przywitaniu Pani Irena Marcisz - Wójt Gminy
Łopuszno, przystąpiła do uroczystego wręczenia aktów powołania nowo wybranym, w drodze konkursu, dyrektorom: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, którym został
Pan Krzysztof Kumański oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Gnieździskach, którym została Pani Małgorzata Trela oraz zastępcom: Katarzynie Włodarczyk i Teresie Mazur.
Po złożonych gratulacjach poszczególni dyrektorzy zdali relację z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
2019/2020.
Dyrektorzy dołożyli wszelkich starań, aby wzorowo przygotować podległe im szkoły do przyjęcia uczniów w nowym
roku szkolnym 2019/2020, przy równoczesnym zapewnieniu
wymogów bezpieczeństwa.
Ze względu na wygaszenie gimnazjum zmniejszyła się liczba uczniów w placówkach, w których były klasy gimnazjalne,
zwiększyła się natomiast liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie z tego względu, że w wyniku reformy
oświaty nastąpiło przekształcenie szkoły z sześcio- na ośmioklasową.
Wszystkie szkoły dysponują oddziałami przedszkolnymi,
w których zajęcia prowadzą doświadczeni opiekunowie.
Kadra pedagogiczna pozostała na podobnym poziomie
lub w niektórych szkołach uległa zmianie ze względu na odejście osób, które nabyły uprawnienia emerytalne.
Do wszystkich szkół wzorem lat ubiegłych będą dowożeni uczniowie, jednak na nieco innych zasadach. Nadal będą
panie sprawujące opiekę nad dojeżdżającymi dziećmi, każdy uczeń będzie posiadał bilet miesięczny, takie zasady wprowadziły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie
i Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, natomiast dojazd dzieci do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach pozostał na zasadach z lat ubiegłych. Dojazd dzieci
do szkół na zasadzie biletów miesięcznych daje w przypadku
Szkoły Podstawowej w Łopusznie oszczędności roczne około
100tys. zł.
Dzięki negocjacjom i staraniom Wójt Gminy -Pani Ireny
Marcisz, do autobusów przewożących dzieci, w miarę wolnych miejsc i za dodatkową opłatą dla przewoźnika, będą zabierani mieszkańcy okolicznych wiosek.
Podczas wakacji w szkołach przeprowadzono prace porządkowe i remontowe. W wyniku tego placówki oświatowe
dysponują odświeżonymi salami lekcyjnymi, świetlicami, salami gimnastycznymi, pracowniami komputerowymi z pełnym
wyposażeniem. Zwiększyła się w porównaniu do ubiegłego
roku szkolnego ilość pomocy dydaktycznych, w tym: komputerów z pełnym oprogramowaniem, tablic interaktywnych.
Stało się to możliwe ze względu na korzystanie z projektów
unijnych oraz przy jednoczesnym wsparciu finansowym Gminy Łopuszno.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie od października 2018 roku biorą udział w projekcie finansowym z środków unijnych „Rozwijamy kompetencje kluczowe
w Gminie Łopuszno”, którego wartość wynosi 1 761 800,40zł.
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Oprócz dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających
szkoła pozyskała pracownię integracji sensorycznej wspomagającą dzieci z dysfunkcjami, wartościowy sprzęt multimedialny i wyposażenie sali. Zakupiono wiele nowoczesnych pomocy, utworzono nową pracownię komputerową, rozbudowano
szkolną sieć komputerową z wyposażeniem.
W roku szkolnym 2018/2019 realizowany był projekt Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu. Beneficjentami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie oraz filii
w Sarbicach Drugich. Realizacja projektu umożliwiła pozyskanie środków na zakup kolejnych pomocy dydaktycznych oraz
nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dokonano zakupu
12 zestawów komputerowych na kwotę 44.400 zł., 10 laptopów
na kwotę 30900 zł., mobilny zestaw interaktywny - 8443zł, kserokopiarkę - 4200 zł. Utworzono pracownię geograficzną i chemiczną oraz doposażono sale lekcyjne w nowoczesne pomoce
dydaktyczne opiewające na kwotę ponad 68 tys. zł. Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie i filia w Sarbicach Drugich zakwalifikowały się do programu rządowego Aktywna tablica, którego koszt całkowity wyniósł 35tys. zł, gdzie 20% wkładu finansowego tj. 7 tys. zł dopłaciła Gmina Łopuszno.
Szereg remontów wykonano we własnym zakresie, mając do
dyspozycji pracowników obsługi czy pomoc rodziców. Jednak
większość środków finansowych pozyskano dzięki harmonijnej
współpracy z Wójtem Gminy Łopuszno – Panią Ireną Marcisz
oraz ze środków zaplanowanych w budżecie szkoły.
W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, w jednej z sal wymieniono podłogę, w tym; wykonano wylewkę, a starą wykładzinę zastąpiono wykładziną z tworzywa PCV, jak również odświeżono ściany. Prace te
zostały wykonane przez pracowników obsługi, co znacznie
zmniejszyło ogólne koszty, które i tak wyniosły około 6000zł.
Plany inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Gnieździskach na
bieżący rok szkolny przewidują wykonanie przy szkole trawiastego boiska, którego koszt całkowity będzie opiewał na około 70 tys. zł. Projekt został zakupiony ze środków funduszu sołeckiego wsi Gnieździska na kwotę 8610zł.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie podczas wakacji wykonała szereg prac remontowych, które zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów oraz pracowników. Wymalowano kilka sal lekcyjnych, wymieniono
wykładzinę na tarket w bibliotece szkolnej, w sali biologiczno-chemicznej, komputerowej i do zajęć integracji sensorycznej.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, wyremontowano szkolną
kuchnię i stołówkę, wymieniono oświetlenie w klasach i na korytarzach, wyremontowano schody, dokonano zakupu mebli.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 87.146zł.

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie wykonała drobne remonty wewnątrz i na zewnątrz budynku: naprawa urządzeń
sanitarnych, malowanie łazienek i korytarzy, założenie lamp
oświetleniowych z osłonami na sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie filia w Sarbicach Drugich wykonała remonty we własnym zakresie, pomalowała
klasy lekcyjne, wykonała czynności porządkowe wokół szkoły,
posadzono kwiaty, drzewka.

Szkoła Podstawowa w Łopusznie filia w Grabownicy wykonała podczas wakacji drobne prace remontowe i porządkowe
w budynku i na zewnątrz szkoły, a także remont łazienki, którego koszt wyniósł około 3000zł. Materiały do remontu zakupiono przez Urząd Gminy w Łopusznie, natomiast remont wykonano przy pomocy rodziców.

Szkoła Podstawowa filia w Lasocinie – wykonała wszystkie prace związane z estetyką i drobnymi naprawami wynikającymi z codziennej eksploatacji. Odnowiono częściowo sale
lekcyjne, pomalowano urządzenia na placu zabaw oraz wykonano prace porządkowe przy pomocy pracowników obsługi.

Po raz kolejny i zarazem ostatni odbyły się w szkołach egzaminy gimnazjalistów,a także po raz pierwszy zostały przeprowadzone egzaminy ósmoklasistów. Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, wypadły zadawalająco w stosunku do powiatu, województwa czy kraju. Najlepsze
wyniki w Gminie Łopuszno osiągnęła Szkoła Podstawowa im.
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, zarówno z egzaminów
gimnazjalnych jak i ósmoklasistów.
Urząd Gminy w Łopusznie ogłosił konkurs pod nazwą „Najbardziej ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno”, do którego
przystąpiło 10 instytucji publicznych, w tym placówki oświatowe. Pierwsze miejsce zdobył Żłobek Gminny w Łopusznie,
drugie miejsce Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Gnieździskach, trzecie miejsce Gminny Ośrodek Sportowo
-Wypoczynkowy w Łopusznie. Były również dwa wyróżnienia,
które otrzymali: Szkoła Podstawowa w Łopusznie filia w Grabownicy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie.
Pani Wójt Irena Marcisz, kończąc naradę, podziękowała zebranym uczestnikom i zaapelowała do kadry pedagogicznej:
„STAŃCIE SIĘ WZOREM DLA WYCHOWANIA I MISTRZAMI
W ZAWODZIE”
Jolanta Krzesimowska
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w % 2019r
Lp. Nazwa szkoły

Nazwa przedmiotu Liczba zdających
j. angielski PP
17
j.angielski PR
17
17
SP Gnieździska Historia WOŚ
j. polski
17
matematyka
17
przyrodnicze
17
j. angielski PP
81
j. angielski PR
81
j. niemiecki
1
SP Łopuszno
Historia WOŚ
82
j. polski
82
matematyka
82
przyrodnicze
82

1.

2.

Szkoła
61%
40%
59%
63%
51%
50%
55%
42%
90%
56%
58%
34%
45%

Gmina
56%
41%
57%
59%
37%
46%
56%
41%
90%
57%
59%
37%
46%

Powiat
62%
46%
57%
62%
42%
48%
62%
46%
55%
57%
62%
42%
48%

Szkoła
34%
25%
76%
68%
54%
79%
54%
58%
42%
64%

Gmina
52%
40%
69%
52%
40%
69%
52%
58%
40%
69%

Powiat
55%
45%
65%
55%
45%
65%
55%
41%
45%
65%

Województwo
66%
50%
58%
63%
42%
49%
66%
50%
49%
58%
63%
42%
49%

Kraj
68%
53%
59%
63%
43%
49%
68%
53%
51%
59%
63%
43%
49%

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w % 2019r
Lp. Nazwa szkoły
1.
2.

3.

Nazwa przedmiotu Liczba zdających
j. angielski
13
SP Dobrzeszów matematyka
13
j. polski
13
j. angielski
11
SP Gnieździska matematyka
11
j. polski
11
j. angielski
41
j. niemiecki
2
SP Łopuszno
matematyka
43
j. polski
43

Województwo
57%
44%
63%
57%
44%
63%
57%
42%
44%
63%

Kraj
59%
45%
63%
59%
45%
63%
59%
42%
45%
63%

Promesy na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych

16 września Gmina Łopuszno otrzymała
z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek promesy na realizację zadań w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach naboru, który odbył się na przełomie marca i kwietnia br., Gmina Łopuszno
ubiegała się o środki finansowe na realizację
dwóch zadań:
1. Przebudowę drogi gminnej nr 001591T
na odcinku od Józefiny do drogi wojewódzkiej nr 786 ,
2. Przebudowę drogi gminnej nr 001589T
Rudniki – Huta Jabłonowa.
Obie inwestycje szacowane są na łączną
kwotę 1,5 mln złotych. Obecnie czekamy na
wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia robót to 30.11.2019r.
Ponadto dzięki ścisłej współpracy Pani
Wójt Ireny Marcisz z Cezarym Majcherem –
Członkiem Zarządu Powiatu w Kielcach, Panem Krzysztofem Soboniem - Radnym Powiatu Kieleckiego udało się pozyskać dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej nr 0396T na odcinku Łopuszno – Wierna Rzeka o dł. 11 km.408 m. Wartość robót budowlanych obejmująca wykonanie nowej nawierzchni oraz budowę chodników jednostronnych od Łopuszna – do Eustachowa Dużego
do lasu oraz od Fanisławic przez Rudę Zajączkowską do mostu
na Wiernej Rzece szacowana jest na kwotę 17 193 385 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 50% wynoszące 8 596 692 zł.

12

Wieści Łopuszna

pochodzić będzie z rządowych środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę w podziale 50/50 poniosą Powiat Kielecki i Gmina Łopuszno. Termin wykonania całego zadania to październik 2022r.
Patrycja Jas

z życia gminy

Sprzęt rehabilitacyjny? Możesz wypożyczyć!
Zdarza się, że osoby po różnych zabiegach, urazach, a także ludzie starsi i schorowani wymagają specjalistycznej opieki we własnym domu. W takich sytuacjach wiele ułatwia korzystanie z profesjonalnego sprzętu medycznego. Niestety,
zakup takiego wyposażenia nie należy do małych wydatków.
Wypożyczalnia to doskonałe rozwiązanie w sytuacjach, gdy
wiemy, że po prostu nie stać nas na zakup dobrego wyposażenia. Wypożyczając nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny mamy
pewność, że oszczędzamy dużo pieniędzy. Jednakże najważniejsze jest to, że w ten sposób troszczymy się o nasze zdrowie, komfort życia, a także poprawę samopoczucia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Łopuszno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, będąc partnerem projektu „Centrum Usług –
Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,

Oś 9 – Włączenie
społeczne i walka z
ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, pozyskał środki
i uruchomi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Z wypożyczalni będą mogli korzystać mieszkańcy Gminy Łopuszno, a także mieszkańcy gmin - partnerów projektu.
Szczegółowe informacje na temat wypożyczalni można będzie uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12 lub pod numerem telefonu
41 39 14 282
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.
Ewelina Stachura

Tu Radio Kielce. Dziś nadajemy z Łopuszna

19 sierpnia 2019 roku wóz transmisyjny Radia Kielce zaparkował na łopuszańskim Rynku, skąd przez około 2 godziny redaktor Ewa Okońska prowadziła audycję radiową Letnie Echa
Dnia. Słuchacze mogli wysłuchać kilku wejść antenowych
dotyczących naszej gminy, w tym rozmowy z gospodarzem
naszej gminy panią Ireną Marcisz. Wójt przybliżyła słuchaczom nasze okolice, opowiedziała o tym, jak gmina Łopuszno zmieniła się w ciągu ostatnich lat dzięki realizowanym inwestycjom. Słuchacze mogli usłyszeć o realizowanej budowie
oczyszczalni ścieków w Eustachowie, budowie sieci kanalizacyjnej, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, zrealizowanych i planowanych inwestycjach drogowych. W swojej
wypowiedzi Pani Wójt wspomniała również o nowo powstałej
siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół oraz o prawdopodobnych dalszych losach łopuszańskiego pałacu.
Gośćmi na antenie radia w tym dniu byli również kierownik Gminnego Ośrodka Kultury pani Beata Starzyk oraz kie-

rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Mariusz
Łuszczyński, którzy opowiedzieli o działalności zarządzanych
przez siebie instytucji, w tym o organizowanych uroczystościach oraz o sytuacji społecznej naszych mieszkańców.
Redakcja

Budynek Urzędu Gminy z nowymi instalacjami ekologicznymi
Gmina Łopuszno przystąpiła do realizacji projektu pn.
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w Łopusznie” współfinansowanego z RPOWŚ 2014-2020. W ramach zadania budynek Urzędu Gminy zostanie zmodernizowany, zakres robót obejmuje:
- modernizację przegród budowlanych, w tym ścian w gruncie, ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją,
wymianę zewnętrznej stolarki okiennej oraz wykonanie robót dodatkowych wynikających z zakresu,
- modernizację instalacji grzewczej,
- modernizację oświetlenia wewnętrznego,

- instalację wewnętrznej ogrzewczej grzejnikowych oraz kotłowni na paliwo stałe,
- klimatyzację pomieszczenia serwerowni,
- instalację oświetlenia i gniazd wtykowych,
- instalację siły i zasilania odbiorników technologicznych,
- instalację fotowoltaiczną ,
- instalację odgromową,
Szacunkowy koszt całego zadania wynosi 967.097,82 zł,
z czego dofinansowanie 886.937,62, wkład gminy
80.160,20 zł.
Patrycja Jas
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z życia gminy

Dożynki Gminne w Łopusznie – 8 września 2019
8 września odbyły się Dożynki Gminne w Łopusznie. Rozpoczęły
się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym, podczas której miało miejsce poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych. Następnie
kolorowy korowód składający się z delegacji wieńcowych, ubranych
na ludowo dzieci, zespołów ludowych i zaproszonych gości udał się,
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP, na teren Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego. Na czele barwnego pochodu nie zabrakło
atrakcji w postaci pięknie ustrojonej dwukonnej bryczki, w której zasiedli starostowie dożynek: Pani Mirosława Bętkowska i Pan Sławomir
Pięta oraz Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno.
Pomimo pesymistycznych prognoz po godzinie 13 – stej, na niebie usłanym dotąd deszczowymi chmurami, zabłysło piękne słońce.
Ku radości zgromadzonych można było kontynuować przygotowany program artystyczny i dożynkowe atrakcje.
Na scenie w tym dniu zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina, Snochowic, Klub Seniora z Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem z Józefiny, Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno. Na
zakończenie wystąpiła Kapela Heńka z Małogoszcza oraz zespoły
B&B i Veto. Ten ostatni bawił zgromadzonych aż do północy , „serwując” popularne utwory muzyki tanecznej.
Plac wokół sceny zdominowały przepiękne stoiska sołeckie, które w tym roku wyjątkowo licznie wzięły udział w uroczystości. Dwadzieścia stoisk sołeckich, trzydzieści zgłoszonych do konkursów potraw, osiemnaście wieńców dożynkowych, trzynaście prezentacji
twórczości sołeckiej, osiemnaście konkursowych nalewek oraz siedemnaście imponujących dyń… tegoroczne konkursowe statystyki
wypadły wyjątkowo korzystnie.
Największe w tym sezonie nagrodzone dynie: 1. Sołectwo Fanisławice, 2. Żłobek Gminny w Łopusznie, 3. Michał Szymkiewicz, 4.
Jan Paszewski.
W konkursie na najsmaczniejszą nalewkę sołtysówkę na podium
stanęli: 1. Barbara Fras, 2. Zbigniew Nowacki, 3. Aleksander Drozdowski, 4. Zbigniew Bąk.
Stoiska i udział w konkursie na najsmaczniejszą potrawę zaprezentowały następujące sołectwa: Czałczyn, Czartoszowy, Eustachów, Fanisławice, Fanisławiczki, Gnieździska, Grabownica, Jasień, Józefina, Lasocin, Łopuszno, Marianów, Olszówka, Piotrowiec, Sarbice II wraz ze
Stowarzyszeniem Razem dla Sarbic, Snochowice oraz KGW Snochowice, Wielebnów oraz Klub Seniora z Uśmiechem z Józefiny
Wszyscy uczestnicy konkursów, bez względu na miejsce, otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.
Na uwagę i podziękowania zasługują następujące sołectwa, które uwiły wspaniałe wieńce dożynkowe: 1. Antonielów, 2. Czałczyn, 3.
Dobrzeszów, 4. Eustachów, 5. Fanisławice, 6. Fanisławiczki, 7. Gnieź-

Najlepsi rolnicy w gminie Łopuszno odebrali nadane przez
Ministra odznaczenia Zasłużony dla rolnictwa
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dziska, 8. Grabownica, 9. Jedle, 10. Józefina, 11. Lasocin, 12. Łopuszno, 13. Marianów, 14. Olszówka, 15.Piotrowiec, 16. Sarbice II, 17. Snochowice, 18. Klub Seniora z Uśmiechem z Józefiny.
Każdy uczestnik konkursu został doceniony i nagrodzony dzięki hojności naszych sponsorów, wśród których znaleźli się: Firma EC
Poland, Bank Spółdzielczy Łopuszno, Firma Petrobos, Uniwersytet III
Wieku z Łopuszna, Madeleine Pracownia Rękodzieła Magdalena Rowińska oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan
Mariusz Gosek- fundator nagrody głównej w loterii dożynkowej – roweru, a także indywidualni darczyńcy.
Dożynki Gminne w Łopusznie to również czas wystawy poplenerowej, kończącej 39. Plener Malarski odbywający się przy udziale artystów z Polski i zagranicy m.in. z Ukrainy i Białorusi. Dzieła malarzy,
uwieczniające wspaniałe zakątki architektury i krajobrazu Ziemi Łopuszańskiej były do nabycia i obejrzenia na terenie placu dożynkowej biesiady.
Niezwykle ważny punkt programu to uhonorowanie odznaczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pięciu rolników z terenu Gminy Łopuszno. Dariusz Szymkiewicz, Grzegorz Tkacz, Andrzej
Czupryński, Rafał Mazur, Sylwester Chruściak otrzymali z rąk Pani
Wójt Ireny Marcisz odznaki przekazane przez ministra Krzysztofa Ardanowskiego.
Wyróżnieni zostali również aktywni sołtysi: panowie Mirosław
Śliwka oraz Sławomir Pięta, nagrodę otrzymał też rolnik roku pan
Dariusz Szymkiewicz i jego żona Ewa za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz czołowe miejsce wśród najlepszych hodowców bydła mlecznego. Przepiękny rower wręczyła Dyrektor
Magdalena Rowińska przedstawiciel firmy EC Poland oraz prezes
Banku Spółdzielczego w Łopusznie Pani Elżbieta Węgrzyn.

Zwycięzcy dożynkowej loterii wraz ze sponsorami nagród
Wójtem Gminy Łopuszno Ireną Marcisz i Członkiem Zarządu
Województwa Mariuszem Goskiem

z życia gminy
Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych miał również miejsce
V Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łopuszno, w którym
wzięło udział 6 sołectw.
Drużyny startowały w 4- osobowych zespołach z zachowaniem
równowagi damsko-męskiej, a odwagą do wspólnej zabawy w sportowej rywalizacji wykazały się sołectwa: Lasocin, Wielebnów, Grabownica, Eustachów, Józefina, Snochowice.
Pomimo iż turniej miał na celu wspólną zabawę, to nie brakło
sportowej rywalizacji, a zgromadzona publiczność jak na prawdziwych zawodach sportowych dopingowała swoje drużyny.
Konkurencie w tym turnieju były następujące:
- picie mleka przez słomkę, w której to konkurencji zaprezentowali
się sołtysi poszczególnych sołectw,
- kręgle,
- rzut ziemniakami do celu.

Po podsumowaniu poszczególnych konkurencji najwięcej punktów uzyskało sołectwo Józefina, które wygrało rywalizację i tym samym obroniło tytuł z roku poprzedniego. Dalsze miejsca na podium wyglądały następująco: Lasocin, Wielebnów, Snochowice,
Grabownica, Eustachów.
Sołectwu, które wygrało rywalizację, wręczono puchar ufundowany przez Wójta Gminy Łopuszno oraz nagrody rzeczowe. Ponadto
wszystkie sołectwa uczestniczące we wspólnej zabawie otrzymały
dyplomy, statuetki i upominki.
Organizatorzy oraz Wójt Gminy Łopuszno dziękują sołtysom,
którzy zmobilizowali mieszkańców do wspólnej zabawy połączonej
ze sportową rywalizacją oraz wszystkim uczestnikom tegorocznych
Dożynek Gminnych.
Beata Starzyk
Sławomir Stelmaszczyk

Stoiska sołeckie nagrodzone w konkursie kulinarnym

Sołectwo Czałczyn za Żeberka

Sołectwo Fanisławiczki za Smalec z Borowikiem

Sołectwo Czartoszowy za Grochówkę

Sołectwo Grabownica za DrożdżówkĘ z żurawiną

Sołectwo Eustachów za Prazoki z barszczem z grzybem

Sołectwo Jasień-Barycz za Pasztet z królika

Sołectwo Lasocin za Gołąbki

Sołectwo Piotrowiec za Roladę ze szpinakiem i Łososiem

Sołectwo Marianów za Byki Marianowskie

Sołectwo Snochowice za Kapustę ciapka

Sołectwo Łopuszno za Sałatkę ziemniaczaną

Sołectwo wielebnów za Barszcz biały

Sołectwo Olszówka za Leczo

Sołectwo Fanisławice za Boczek z cebulką

Sołectwo Józefina za Pieczonego barana

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic

Stoisko stowarzyszenia Aktywne Kobiety Gnieździsk
nagrodzeni za pierogi z grzybami

Stoisko Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie
nagrodzeni za bigos

Stoisko Stowarzyszenia na rzecz rozwoju RAZEM dla Sarbic
Drugich Nagrodzeni za pyzy

Koło gospodyń Wiejskich ze Snochowic podczas tradycyjnego
ośpiewania wieńców

Koło Gospodyń Wiejskich z Lasocina przedstawiło fragment
widowiska pn. Pieczenie chleba

Tradycyjna zagroda wiejska prezentowała dawne wyposażenie
gospodarstw

z życia gminy

KOŚCIÓŁEK – WZGÓRZE TRZECH KRZYŻY
Łopuszno – Kościółek

Kościółek to nazwa wzgórza znajdującego ok. 700 m
na południe od centrum Łopuszna, tak w przeszłości, jak
obecnie znanego jako urokliwe miejsce spacerów.
Wzniesienie Kościółek leży na wysokości 289,4 m n.p.m. we
wschodniej części Wyżyny Przedborskiej. Należy do Wzgórz
Łopuszańskich, rozciągających się od Padołu Strawczyńskiego do Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Tworzą je skały jurajskie oraz górnotriasowe. Pierwotny kształt wzgórza nie zachował się do naszych czasów. Eksploatacja kamienia po zachodniej stronie znacząco je zniekształciła. Dziś możemy tylko domyślać się, że ta część miała kiedyś charakter ekspozycji
skalnej.
Nazwa wzgórza, jako jedna z niewielu w naszym województwie, stanowi odbicie kultury duchowej. Pochodzi bowiem od małego kościoła. Prawdopodobnie właśnie tutaj
wzniesiono w XIV w. pierwszy łopuszański kościół. Dlaczego
tu? Odpowiedź nie jest oczywista. Papież Grzegorz I zalecał
budowanie kościołów chrześcijańskich w miejscach kultu pogańskiego, znajdujących się często na wzgórzach i górach.
Czy tak było i u nas? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy, ale
liczne przykłady wskazują na stosowanie w Polsce tej zasady. Istotne mogą być też wyjaśnienia teologiczne dotyczące
miejsc budowy kościołów. To na górze Synaj Bóg przekazał
Mojżeszowi Dekalog, a na jerozolimskim wzgórzu Golgocie
(łac. Kalwaria) dokonała się Męka Pańska – cierpienie i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.
W znanych źródłach historycznych teren ten występuje
pod nazwą pola lub gruntu „Kościółek”. Był to obszar ziemi
przyznany Kościołowi (probostwu łopuszańskiemu) w czasie
pierwszej znanej jego fundacji. W akcie erekcyjnym z 8 grudnia 1425 r. nie pojawia się jednak nazwa „Kościółek”, co można uznać za naturalne – w końcu stał tam kościół. Na mocy
tego aktu dobra parafii stanowił teren od Wielebnowa do wsi
Dąbrowa; na wschodzie od lasu Dąbrowa (obecnie okolice
ul. Żwirowej), a na zachodzie do drogi z Łopuszna do Woli Łopuszańskiej (obecnie Jedle).
Nazwa „Kościółek” powstała zapewne po zbudowaniu kościoła łopuszańskiego w centrum wsi. Przeniesienie świąty-

poświęcenie krzyźy w 1991 r.
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ni nastąpiło prawdopodobnie w latach dwudziestych XVI w.
Jan Łaski w „Księdze beneficjów archidiecezji gnieźnieńskiej”
(1520 r.) opisał nowy drewniany, choć nie do końca jeszcze
zbudowany, kościół w Łopusznie.
W źródłach po raz pierwszy nazwa „Kościółek” pojawiła
się w dokumencie powiększenia dóbr kościoła w Łopusznie
z 7 czerwca 1624 r. Dokument ten, napisany po polsku, znajdował się w aktach kolegiaty w Kurzelowie; stanowił umowę
o rozgraniczeniu dóbr spisaną między proboszczem Bartłomiejem Chrząstawą a dziedzicem Łopuszna Zygmuntem Łąckim. Kolejny raz nazwa pojawia się w wykazie dokumentów
znajdujących się w łopuszańskiej kancelarii parafialnej. Tutaj
przy roku 1788 umieszczono następujący zapis: „księga komplementacji zamiany za grunt Kościółek zwany”. To właśnie
wtedy teren o nazwie „Kościółek” przeszedł na własność rodziny Dobieckich.

Wzgórze Trzech Krzyży

Obecnie słowo „Kościółek” funkcjonuje jako nazwa wzgórza z trzema krzyżami. Część mieszkańców nazywa je także
Golgotą. Taką nazwę podają też niektóre mapy. W 1946 r. z ini-

Stanisław Matuszczyk – ówczesny Wójt Gminy Łopuszno
wraz ze swym zastępcą Ryszardem Krawczyńskim oraz Janem
Witoldem Ptakiem – członkiem Zarządu Gminy w Łopusznie
podczas uroczystości odnowienia Krzyży w roku 1991

z życia gminy
cjatywy ks. kanonika Aleksandra Jankowskiego oraz pod jego
bezpośrednim nadzorem umieszczono na wzgórzu trzy dębowe krzyże oraz tablicę jako wotum dziękczynne od ocalałych z gehenny wojennej. Wykonawcami byli dwaj więźniowie

Ks. Aleksander Jankowski

Ryszard Kuźniar - zdjęcie
ze strony: https://ompio.pl

Bronisław i Helena Adamscy.
Zdjęcie ze zbiorów
K. Jasiowskiego

Oświęcimia, sąsiedzi z Grabownicy, Ryszard Kuźniar i znający
się na stolarce Bronisław Adamski.
Przypomnijmy, że ks. proboszcz A. Jankowski został aresztowany 19 marca 1942 r. przez funkcjonariuszy gestapo i policji SS z Kielc przy współpracy żandarmów z Łopuszna. Oprócz
proboszcza parafii łopuszańskiej aresztowano m.in. wójta
gminy Łopuszno Władysława Kaczmarczyka, sekretarza gminy Romana Przeniosło, kierownika Szkoły Powszechnej w Łopusznie Jana Rubika, urzędników Stefana Rutkiewicza (Rudkiewicza) i Albina Nowakowskiego oraz przedstawiciela zarządu gminy żydowskiej Jankiela Gancarskiego. Wszystkich
wywieziono do więzienia w Kielcach (obecnie Wzgórze Zamkowe), a następnie część z nich trafiła do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (Auschwitz). Jankiela Gancarskiego rozstrzelano na kieleckim kirkucie. Ks. A. Jankowski wrócił z kieleckiego więzienia do parafii 8 września 1943 r., Jan Rubik także został zwolniony. Z wymienionych wyżej po wojnie wrócił
z obozów Oświęcim i Buchenwald tylko wójt W. Kaczmarczyk.

Ryszard Kuźniar, syn wieloletniego kierownika szkoły w Grabownicy Michała Kuźniara oraz Bronisław Adamski
(właściciel wiatraka w Grabownicy) zostali aresztowani przez
Niemców wraz z 5 mieszkańcami Marianowa 27 października
1943 r. Najpierw przetrzymywano ich w kieleckim więzieniu.
Następnie, 19 grudnia 1943 r., trafili do obozu w Oświęcimiu.
W latach 1944-1945 r. przebywali w obozie Buchenwald.
Czterdzieści pięć lat później, 6 sierpnia 1991 r., w obliczu postępującej dewastacji krzyży i tablicy Zarząd Gminy Łopuszno
powołał 26-osobowy Komitet Organizacyjny ds. obchodów
52. rocznicy wybuchu II wojny światowej, postawienia krzyży
i wmurowania tablicy pamiątkowej. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli wójt Stanisław Matuszczyk i Jan Witold Ptak.
W skład Komitetu oprócz wymienionych wchodzili m.in.: Ryszard Krawczyński (z-ca wójta), Bogumił Dąbek (kier. GOZ),
Wiesław Wódkowski (przew. Rady Gminy), ks. proboszcz Mieczysław Milewski, dyr. LO Anna Jarosińska. Ważną rolę odegrał
także Jerzy Kuźniar (syn Ryszarda), który wielokrotnie rozmawiał z władzami gminy o odnowieniu krzyży i tablicy.
1 września 1991 r. ks. Tadeusz Palus – dziekan piekoszowski odprawił na Kościółku uroczystą mszę świętą. Podczas niej
poświęcono trzy metalowe krzyże i okolicznościową tablicę oraz nowo oddaną wieżę ciśnień. Na pamiątkowej tablicy
umieszczono napis:
„Krzyże te, jako symbol cierpień, które przeżywał lud
tych okolic i cały nasz naród w latach 1939–1945 podczas
napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, ku pamięci przyszłych pokoleń wznieśli ocaleni z gehenny więzień i obozów
koncentracyjnych męczennicy sprawy narodowej”.
W 1994 r. trzy krzyże z Kościółka znalazły jeszcze jedno symboliczne miejsce. Umieszczono je na tarczy herbowej gminy
Łopuszno. W uchwale Rady Gminy Łopuszno z 27 kwietnia
1994 r. napisano:
„(…) na złotym tle – trzy czarne krzyże symbolizujące
martyrologię przodków oraz hołd dla odwagi i bohaterstwa poległych”.
Od 2010 r. z inicjatywy ks. dziekana Ireneusza Jakusika co
roku we wrześniu odprawiane są na Kościółku uroczyste msze
święte, upamiętniające ofiary II wojny światowej. Uroczystości
te wpisały się na trwałe w tradycję naszej parafii i gminy.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Jodła” oraz przedstawiciele
łopuszańskiego oddziału SZŻAK na czele ze Stanisławem
Komisarczykiem
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Tomasz Zbróg – Radny Sejmiku woj. świętokrzyskiego,
Krzysztof Soboń i Krzysztof Smolarczyk – Radni Powiatu
Kieleckiego, Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno, Zdzisława
Zimna – Przewodnicząca RG oraz Zofia Kozubek – Radna RG
Łopuszno podczas uroczystości w 2016 r.

Ks. Kanonik Ireneusz Jakusik – proboszcz parafii Łopuszno

Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno, Stanisław Komisarczyk
wraz z pocztem sztandarowym ŚZŻAK Koło Łopuszno wraz z
przedstawicielami rodzin żołnierzy zamordowanych w 1943 r.

16 grudnia 2018 r. odbyła się na Kościółku pierwsza w historii Łopuszna uroczystość patriotyczna z okazji 75. rocznicy rozstrzelania na ziemi łopuszańskiej kilkunastu żołnierzy II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”
pod dowództwem ppor. Waldemara Szwieca pseud. „Robot”,
cichociemnego. Uczestnicy tej uroczystości upamiętnili rozstrzelanych 13 grudnia 1943 r., tj. ppor. Karola Niedzielskiego
pseud. „Dobosz”, kwatermistrza II Zgrupowania Zgrupowań
Partyzanckich AK „Ponury”, Tadeusza Baruka pseud. „Semafor”, Franciszka Siudka pseud. „Gajowy”, aresztowanych podczas obławy w Wielkiej Wsi, oraz 12 innych mężczyzn zatrzymanych w okolicach Wzdołu Rządowego w powiecie kieleckim. Wszyscy zostali osadzeni w więzieniu w Kielcach, a następnie rozstrzelani przy drodze, w młodym wówczas lesie,

kilkaset metrów za cmentarzem w Łopusznie. Zbiorowa mogiła znajdowała się obok dzisiejszego parkingu, naprzeciwko
ulicy Zakładowej. Zamordowanych ekshumowano w 1945 r.
Trzech wymienionych z nazwiska rozpoznały rodziny. Karol
Niedzielski został pochowany na cmentarzu w Niekłaniu, natomiast Franciszek Siudek, Tadeusz Baruk i pozostali spoczęli
na cmentarzu w Łopusznie.
Pierwszego września 2019 r. obchodziliśmy osiemdziesiątą
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kościółek jest obecnie
nie tylko bardzo dobrym punktem widokowym oraz symbolem wspólnoty chrześcijańskiej, trwającej od XIV w. na ziemi
łopuszańskiej, lecz przede wszystkim miejscem uroczystości
patriotycznych, miejscem, które każe pamiętać o tych, co cierpieli i zginęli za Ojczyznę.
Zbigniew Iwanek

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Ewa Sztandera, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Historia magistra vitae est – Historia jest nauczycielką życia
80. rocznica wybuchu II wojny światowej
W niedzielę 1 września br. w 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej mieszkańcy ziemi łopuszańskiej oddali hołd pomordowanym w czasie okupacji. Uroczystość ta miała miejsce na
łopuszańskim Kościółku.
O godzinie 12.00 spod kościoła parafialnego wyruszyła procesja w kierunku Kościółka, gdzie przy obelisku i trzech krzyżach
symbolizujących martyrologię mieszkańców gminy Łopuszno odbyła się msza św. sprawowana przez ks. Krzysztofa Patrzałka.
O oprawę artystyczną zadbał chór Gloria oraz Orkiestra Dęta OSP
z Łopuszna. Po mszy św. miał miejsce uroczysty Apel Poległych, podczas którego upamiętniono ofiary i żołnierzy walczących na wojennych frontach. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pamięci przed tablicą pamiątkową.
W obchodach rocznicowych uczestniczyły władze samorządowe z Panią Wójt Ireną Marcisz, przewodniczącą Rady Gminy
Zdzisławą Zimną, kierownicy jednostek organizacyjnych UG, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz okoliczni mieszkańcy. Wśród zaproszonych gości byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Mariusz Gosek, Wójt Gminy Słupia Robert Wielgopolan. Obecne
były poczty sztandarowe szkół z terenu gminy oraz Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jerzego Popiełuszki w Cieślach, poczet OSP w Łopusznie i ŚZŻAK w Łopusznie.

Na zakończenie obchodów uczestnicy spotkania wysłuchali
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Żołnierskie
Echa z klubu przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach.
W związku z obchodami rocznicowymi Gminna Biblioteka Publiczna wydała broszurę zawierającą podstawowe informacje
o Kościółku-Wzgórzu Trzech Krzyży, którą mieszkańcy otrzymali po zakończonych uroczystościach.
Organizatorzy

Pamięć o bohaterach
W sierpniu br. na terenie naszej gminy odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, które są ważnym elementem
rozbudzania i utrwalania świadomości narodowej i poczucia
przynależności do swojego kraju oraz dumy z jego historii.

Na zakończenie Wójt Gminy p. Irena Marcisz podziękowała
mieszkańcom oraz gościom za udział w tej doniosłej religijnopatriotycznej uroczystości.

Fanisławice

18 sierpnia oddano hołd powstańcom styczniowym przy
pomniku w Ewelinowie. Jak podają źródła, podczas powstania w lasach w okolicach Ewelinowa zginęło 43 powstańców.
Obchody rozpoczęły się polową mszą św., którą sprawował
ks. Krzysztof Patrzałek z parafii w Łopusznie.
Po zakończonej mszy Dominik Szustak odczytał Apel Poległych, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz
zapaliły znicze pamięci.
W uroczystości brali udział liczni mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych gminy Łopuszno i Słupi Koneckiej, organizacje kombatanckie.
Całość uroczystości uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Gloria oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocina.

4 sierpnia br. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna w Fanisławicach przy pomniku upamiętniającym zamordowanych mieszkańców. Na miejscu pamięci zgromadziły się
potomkowie rodzin pomordowanych, władze samorządowe,
kombatanci, poczty sztandarowe, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, społeczność lokalna.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców, którzy zginęli przez niemieckiego okupanta w gajówce ,,Konrad”.
Nabożeństwo sprawował proboszcz tutejszej parafii ks. Wiktor Walocha. Zebrani wysłuchali homilii, w której kapłan podkreślił wartości i znaczenie pokoju. Po odczytaniu Apelu Poległych
przy pomniku złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny ,,Wiernianki’’.

Ewelinów
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Rządowe wsparcie linii komunikacyjnych

Od września bieżącego roku Gmina Łopuszno uruchomiła linie
komunikacyjne na trasie: Łopuszno - Nowek – Łopuszno przez:
Wielebnów - Snochowice - Podewsie - Dobrzeszów - Nowek
- Dobrzeszów - Sarbice Pierwsze - Olszówka - Józefina – Wielebnów (godz. odjazdu z Łopuszna 7:00, 14:10) oraz Ruda Zajączkowska - Łopuszno - Ruda Zajączkowska przez: Gnieździska - Michalą Góra - Czartoszowy – Grabownica (godz.
odjazdu z Rudy Zajączkowskiej 8:30, godz. odjazdu z Łopuszna
13:10) . Linie komunikacyjne kursują od poniedziałku do piątku.
Należy podkreślić, iż w/w linie komunikacyjne zostały utworzone
w ramach Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ułatwią one dojazd mieszkańców Gminy Łopuszno do pracy, szkół, placówek zdrowia.

Przebudowa drogi w Podewsiu

Dzięki staraniom mieszkańców Podewsia, Pani Sołtys Marii
Szymkiewicz oraz Radnej Gminy Danuty Łukasik Wójt Gminy
Łopuszno Irena Marcisz wspólnie z pracownikami 22 lipca uroczyście odebrała zmodernizowany odcinek drogi wewnętrznej na odcinku Podewsie – Dobrzeszów liczący 339mb. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,00 m, pobocze o szerokości 2x0,75m. Wykonawcą robót
była firma PHU „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa. Koszt robót wyniósł ponad 122
tys. złotych.
Patrycja Jas

U progu dorosłości – spotkanie 18-latków
20 września pięćdziesięciu osiemnastolatków z terenu gminy Łopuszno przybyło na uroczyste spotkanie na Ośrodek
Sportowo- Wypoczynkowy na zaproszenie pani Wójt Ireny
Marcisz. Była to okazja do poznania zainteresowań młodzieży, planów na przyszłość, oczekiwań wobec władz samorządowych. Pani Wójt przedstawiła młodzieży plany inwestycyjne przewidziane dla młodych.
W części artystycznej wystąpiła absolwentka Gimnazjum
w Łopusznie, uczestniczka warsztatów organizowanych przez
Wojewódzki Dom Kultury Aleksandra Pięta. Zaśpiewała kilka
piosenek, zaś para taneczna: Weronika Kowalczyk i Jakub Ogo-

nowski ze szkoły tańca Baila, prowadzonej przez panią Anetę
Węgrzyn, zatańczyła dla swoich rówieśników efektowny taniec.
Wszyscy 18 – latkowie otrzymali listy gratulacyjne, monografię Łopuszna oraz drzewko upominkowe.
W spotkaniu z młodymi uczestniczył senator Krzysztof
Słoń, który wszystkich uczestników obdarował pamiątkowym
breloczkiem.
Spotkanie zakończył poczęstunek. Był tort i pamiątkowe zdjęcia.
Mamy nadzieję, że to popołudnie wszyscy miło spędzili, bo
„najpiękniejszy dzień to ten, w którym ktoś o nas pamięta”.

Ponad 50 osób przybyło na spotkanie zorganizowane przez
Panią Wójt

Taka uroczystość nie mogła się obyć bez tortu

22

Wieści Łopuszna

z życia gminy

50 lat razem – Złote Gody w Łopusznie

Uroczystość z okazji 50 – lecia związków małżeńskich odbyła się 22.09.2019 r. Rozpoczęła się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie mszą św., którą celebrował ks. dziekan Ireneusz Jakusik w intencji Jubilatów
i ich rodzin. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie. Uroczystość
Jubileuszową uświetnili swoją obecnością: Senator RP Pan
Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik, Doradca Wojewody Świętokrzyskiej Pan Wiktor Kowalski, Radny Powiatu Kieleckiego Pan Krzysztof Soboń.
Wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP dla 20
par Jubilatów z naszej gminy dokonała Pani Irena Marcisz
– Wójt Gminy Łopuszno. Po uhonorowaniu Jubilatów przyszedł czas na odśpiewanie tradycyjnego „Sto lat” i wzniesienie
toastu lampką szampana.
Wójt Gminy Irena Marcisz skierowała do Jubilatów serdeczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania za piękny
wzór wspólnego życia w zgodzie, z poszanowaniem wartości rodzinnych i wzajemnej serdeczności, który stanowi dobry
przykład do naśladowania dla społeczności naszej gminy.
Uroczystość umilił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie przygotowany przez Panią Wiesławę Król.
Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto półwiecza szczęśliwego pożycia nazwano

właśnie złotymi godami. 50 lat wspólnego kroczenia przez życie zasługuje zatem na prawdziwe świętowanie.
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczone zostały pary: Zdzisława i Leszek Barciccy, Teresa i Adam Bernatowie, Teresa
i Władysław Biały, Irena i Eugeniusz Brożkowie, Krystyna i Adam Chruściakowie, Marianna i Piotr Janiszewscy,
Janina i Tadeusz Klimczakowie, Jadwiga i Wacław Łuszczowie, Krystyna i Zygmunt Maciejewscy, Leokadia i Józef Mularczykowie, Elżbieta i Ryszard Palaczowie, Danuta
i Stanisław Palaczowie, Teresa i Kazimierz Piotrowscy, Cecylia i Stanisław Przepiórowie, Cecylia i Antoni Sobczykowie, Maria i Stanisław Stęplewscy, Zuzanna i Jan Strojewscy, Jadwiga i Andrzej Sułkowscy, Zdzisława i Marian
Szwarcowie, Leokadia i Stanisław Wojdowie.
Małgorzata Barcicka

Dwudniowy biwak
z Gminnym Ośrodkiem Sportowo-Wypoczynkowym
W dniach 29-30 lipca 2019 Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zorganizował dla dzieci dwudniowy biwak. Grupa 25- osobowa odwiedziła malownicze miejsca naszego województwa. Biwak miał miejsce w osadzie
„Gród Pędzików” koło Chęcin. Nie każdy wie, że tak niedaleko
nas jest takie miejsce, w którym możemy przenieść się do średniowiecza.
Gospodarz oprowadził grupę po osadzie, przybliżył nam
historię, pokazał rekwizyty, sprzęt średniowieczny oraz piękną kuźnię. Ten gród to żywa lekcja historii. Następną atrakcją
przygotowaną dla dzieci była nauka strzelania z łuku. Potem
przyszedł czas na zakwaterowanie w rycerskich domkach letniskowych i namiotach.
Kolejnym punktem programu była biesiada przy ognisku,
którą na chwilę przerwał niespodziewany deszcz. Przeczekaliśmy go w pięknej altanie, bawiąc się i śpiewając. Biesiada trwała bardzo, bardzo długo i zamieniła się w dyskotekę
pod gwiazdami. Noc upłynęła spokojnie i wesoło, albowiem
kto spał, ten spał JJ, a inni woleli spędzić tę noc na harcach
i nocnych opowieściach.
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała naszej podróży. Następnego dnia po śniadaniu pożegnaliśmy się z gospodarzami i wyruszyliśmy do Chęcin, by z przewodnikiem zwiedzić za-

mek. Ostatnim punktem zwiedzania był Rynek w Chęcinach,
na którym podziękowaliśmy przewodnikowi i udaliśmy się na
posiłek.
Wybraliśmy się także do ZOO Leśne Zacisze, które mieści się
na malowniczo położonym terenie otoczonym lasem, w miejscowości Lisów. Mogliśmy zobaczyć około 90 gatunków zwierząt oraz wyszaleć się na placu zabaw.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z biwaku, co
miło nam było słyszeć.
J. Marszalik
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Pierwsze Trzy Parki Nordic Walking w Łopusznie

Dzięki współpracy w partnerstwie 8 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego, między innymi w gminie Łopuszno, realizowany jest projekt „Marsz po zdrowie”.
Projekt zakłada wytyczenie oraz oznakowanie tras do uprawiania nordic walking wraz z przeszkoleniem instruktorów
nordic walking oraz przeprowadzenie szerokiej i spójnej kampanii promocyjnej. Przewiduje również zwiększenie mody na
aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców, podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych oraz promocję turystyczną obszaru. Powstanie nowy gotowy produkt turystyczny –
Park Nordic Walking. Wytyczone trasy będą wykorzystywane
nie tylko do uprawiania nordic walking, ale także jako ścieżki
biegowe, rowerowe, biegówki narciarskie, itp. Mam nadzieję,
że będą atrakcyjne zarówno dla odbiorców indywidualnych,
tj. mieszkańców, turystów jak i odbiorców grupowych (organizowanie biegów, zawodów, rajdów pieszych).
Nordic walking, czyli marsz z kijami, jest to tani i prosty sposób na aktywność fizyczną dla ludzi w każdym wieku, który
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Prostota tego
sportu polega na tym, że mogą uprawiać go osoby w każdym wieku, również te mniej sprawne fizycznie. Dodatkowo,
nie jest to sport mocno wysiłkowy, za to uprawiany w bardzo
przyjemnych okolicznościach – trasy biegną przez atrakcyjne
tereny, z wykorzystaniem zasobów turystycznych, przyrodniczych, historycznych, kulturowych i produktów lokalnych.
W ramach projektu wyznaczono oraz oznakowano trasy do
nordic walking. Łącznie wytyczonych zostało 36 parków Nordic Walking. W Gminie Łopuszno powstały trzy parki o długości
7,1 km (trasa zielona), 10,7 km (trasa czerwona) oraz 12,7 km
(trasa czarna). Na każdej z tras zamontowano tablice informacyjne, na których znajdą się dane dotyczące zasad oraz techni-
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ki uprawiania nordic walking. Można je zobaczyć przy altanie
na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie, przy altanie w miejscowości Barycz, przy Zajeździe Antresola w Snochowicach oraz przy altanie w Jedlu (z pomiarem tętna). Trasy
oznaczono dwustronnie - charakterystycznymi znakami malowanymi w ilości 240 sztuk - 8 znaków/kilometr. Tablica wielkości 200 x 125 cm z mapą szlaków znajduje się w Rynku w Łopusznie, ponieważ z tego punktu wychodzą wszystkie trasy.
Integralną częścią projektu jest jego promocja, w ramach
której przeprowadzony zostanie cykl imprez prezentujących
Nordic Walking Park pod nazwą „Cztery Pory Roku”. Jedna
z nich odbyła się we wrześniu br. w Czarnej. W rajdzie uczestniczyło ponad 200 uczestników – w tym silna grupa miłośników „kijków” z gminy Łopuszno – były to panie ze Stowarzyszenia Piotrowianki. Podobnie jak wszyscy uczestnicy – reprezentanci Łopuszna we wspaniałym stylu pokonali trasę. Biorącym udział zapewniono bezpłatny sprzęt,
profesjonalne szkolenie i trening rozgrzewkowy przed startem oraz upominki
w postaci czapeczek, t-shirtów, plecaków.
Na mecie natomiast czekały zimne i ciepłe napoje, gorąca zupa, smakołyki z grilla i domowe ciasta.
W ramach projektu niebawem zostaną wydane publikacje typu mapniki, dotyczące wytyczonych tras. Powstaną interaktywne mapy projektu z elektronicznymi wersjami wytyczonych tras, które będzie można ściągnąć na smartfony.
Zaplanowano również udział w imprezie
targowej Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
w 2020 r.
Małgorzata Barcicka
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Wielkie rzeczy powstają z pasji

3 sierpnia 2019 r. mieszkańcy gminy Łopuszno oraz licznie
przybyli goście mogli obserwować zmagania sportowe zorganizowane w ramach II Impresji Biegowych. Impreza dość młoda bo organizowana zaledwie po raz drugi a już rozpoznawalna w skali kraju. Wśród uczestników biegów znajdziemy
mieszkańców Warszawy, Krakowa i innych dużych miast. Liczna grupa uczestników przyjechała do Łopuszna z Chrzanowa.
Co więc sprawia, że ludzie gotowi są podróżować tak daleko,
by wziąć udział w imprezie biegowej? Zapewne pasja, lecz nie
bez znaczenia jest wyjątkowa atmosfera i doskonała organizacja Łopuszańskich Impresji Biegowych. Ich pomysłodawcą była
nieformalna grupa osób, która wspólnie uczestniczyła w wielu tego typu wydarzeniach. Jeżdżąc po kraju i startując w różnych zawodach, stwierdzili, że Gmina Łopuszno posiada doskonałe warunki do organizacji tego typu zawodów. Postanowili,
że zorganizują taki bieg w Łopusznie. Doświadczenie zdobyte
jako uczestnicy w wyścigach okazało się bardzo cenne. Wielomiesięczne przygotowania, poszukiwania sponsorów, reklama w internecie, współpraca z władzami gminy i wiele innych
czynników sprawiło, że ich debiut był wielkim sukcesem. Wielu uczestników biegu, wyrażało swoje zadowolenie z profesjo-

Zlot Amcarów

23 czerwca 2019 roku w zajeździe Antresola w Snochowicach odbył się pierwszy zlot pojazdów amerykańskich tzw.
Amcarów. W zjeździe uczestniczyło ponad 30 wspaniałych
pojazdów. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Szacunkowa liczba zwiedzających to około 300 osób. Inicjatorem wydarzenia był pan Robert Łuczak wraz z grupą miłośników amerykańskiej motoryzacji działającej pod nazwą Świętokrzyskie Amcary.
Redakcja

nalnej organizacji, pięknych krajobrazów i świetnej atmosfery wśród uczestników biegu. Taki sukces to dla organizatorów
wielka nagroda i impuls do dalszego działania i rozwoju swojego dzieła. Tak się stało. Nieformalna grupa stała się prężnie
działającym stowarzyszeniem, organizującym zajęcia cyklicznie przez cały rok, sięgającym po dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, integrującym fanów biegania i dającym impuls do
działania osobom, które dopiero myślą o rozpoczęciu przygody
ze sportem. Stowarzyszenie Łopuszno Active Team, bo taką nazwę nosi opisywana organizacja, było współorganizatorem tegorocznych Impresji Łopuszańskich. Wspólnie z pracownikami
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego zorganizowali kolejną wspaniałą odsłonę naszej sztandarowej uroczystości. W tym roku
poza biegiem na 5 kilometrów zorganizowane zostały dwa biegi na krótszych dystansach dla dzieci oraz marsz nordic walking.
W biegach i marszu wzięło udział ponad 300 osób z całego kraju. Wielu z uczestników twierdziło, że biegną w Łopusznie po
raz drugi, ale na pewno nie ostatni. Na wszystkich uczestników
biegu czekały medale, napoje i posiłki regeneracyjne. Wszyscy
mieli dokładnie mierzony czas biegu dzięki specjalnemu systemowi komputerowemu i czujnikom w numerach starowych.
Zwycięzcami biegu w kategorii open byli: 1. miejsce Aleksander
Dragan, 2. miejsce Sylwester Lepiarz, 3. miejsce Dawid Kubiec.
Gratulujemy zwycięzcom i organizatorom.
Redakcja

ogłoszenie płate
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Nordic Walking - I Marsz Po Zdrowie

08 sierpnia 2019 Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zorganizował wspólny spacer Nordic Walking
pod nazwą „Marsz po zdrowie”. Start miał miejsce na Ośrodku Sportowym, skąd trasa marszu prowadziła pieszym szlakiem czerwonym w kierunku: Barycz – las Antonielów – Żabieniec - Jedle – Łopuszno. Łącznie przeszliśmy trasę liczącą
10 km.
Zajęcia poprowadził PIOTR STATUCH Licencjonowany Instruktor Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, który
na koniec marszu wręczył każdemu uczestnikowi certyfikat
uczestnictwa w szkoleniu z zakresu prawidłowej techniki Nordic Walking.
Po wspólnym marszu dzięki sponsorowi, którym był Lewiatan Łopuszno, każdy uczestnik otrzymał drobny upominek
oraz odbyło się wspólne biesiadowanie przy ognisku.
Cele, jakie nam przyświecały, to:
- propagowanie nordic walking jako formy aktywności ruchowej,
- poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych okolicy,
- przekonanie o możliwości połączenia uprawiania nordic
walking z turystyką,

- zachęcanie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.
W ten sposób pragniemy rozpowszechnić wiedzę na temat
aspektów zdrowotnych nordic walking, jego znaczenia dla
poprawy i utrzymania zdrowia człowieka, a przede wszystkim
zachęcić do regularnego uprawiania nordic walking i potraktowania tej formy aktywności ruchowej jako STYLU ŻYCIA.
S. Stelmaszczyk

Uroczyste zakończenie „roku żłobkowego” 2018/19

23 sierpnia 2019 roku był dla nas dniem pełnym emocji
i wzruszeń. Już po raz trzeci kolejna grupa naszych podopiecznych kończyła pierwszy etap „edukacji” w naszym Żłobku. Z tej
okazji zorganizowaliśmy dla naszych absolwentów wspaniałą
uroczystość. Wydarzenie rozpoczął niezwykle sentymentalny
program przygotowany z pomocą „Cioć” przez dzieci z grupy
opuszczającej mury naszego Żłobka. Zaprezentowały one widowni we wspaniałym montażu słowno – muzyczno – tanecznym wszystkie umiejętności, które nabyły podczas swojego
pobytu w Żłobku. Występ wielokrotnie przerywany był gromkimi brawami, a na twarzach rodziców dało się zauważyć łzy
wzruszenia i radości. Jesteśmy bardzo dumni z dotychczasowych osiągnięć naszych absolwentów, a zarazem pewni tego,
że doskonale poradzą sobie na dalszych szczeblach edukacji.
Wspaniałą niespodziankę dla swoich starszych koleżanek
i kolegów przygotowały dzieci z gr. II, które na pożegnanie
własnoręcznie wykonały dla nich zakładki do książek oraz wyrecytowały im piękne wiersze. Tradycyjnie nasi absolwenci zostali obdarowani przez Panią Dyrektor okazjonalnymi dyplomami i albumami ze zdjęciami z całego okresu pobytu w naszym Żłobku. Otrzymane prezenty dadzą im doskonałą możliwość powrotu wspomnieniami do tego beztroskiego i radosnego czasu. Nasi podopieczni otrzymali także symboliczne
upominki od cioć opiekujących się grupą oraz pozostałych
pracowników Żłobka.
Wszyscy uczestnicy uroczystość nie kryli wzruszenia i byli
pod głębokim wrażeniem umiejętności naszych dzieci. Podczas części oficjalnej nie zabrakło słów podziękowań ze strony rodziców oraz drobnych prezentów dla Pani Dyrektor
i wszystkich pracowników Żłobka. Rodzice wdzięczni za okazane serce i pomoc w wychowaniu swoich pociech przekazali
na ręce pani dyrektor jako pamiątkę zestaw mikrofonów bez26
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przewodowych – za co z całego serca dziękujemy. Następnie
wszyscy udaliśmy się na słodki poczęstunek przygotowany
również przez naszych niezastąpionych rodziców.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pani Teresy Poświat - Skarbnika Gminy Łopuszno, która podczas uroczystości reprezentowała Wójta Gminy Łopuszno -Panią Irenę Marcisz. Pani Skarbnik w swoim wystąpieniu odniosła się
do fantastycznego poziomu artystycznego przygotowanego
widowiska i do niesamowitych postępów naszych podopiecznych, które miała okazję już w latach poprzednich obserwować podczas różnych żłobkowych wydarzeń i uroczystości.
Wszystkie dzieciaki oprócz ciepłych i miłych pochwał otrzymały także kolorowe upominki. Pragniemy równie gorąco podziękować Panu Krzysztofowi Kumańskiemu - Dyrektorowi SP
im Jana Pawła II w Łopusznie, który swoją obecnością uświetnia zawsze organizowane przez nas uroczystości. Ten dzień na
zawsze zostanie w naszej pamięci!
Ewelina Bernat

Kultura i oświata

Kolejny sukces w gminie Łopuszno
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
wspólnie z Gminą Łopuszno oraz innymi gminami partnerskimi realizują projekt pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne
Województwa Świętokrzyskiego „e Pracownie WŚ”.
W ramach projektu do dwóch szkół podstawowych z naszego terenu trafił najnowocześniejszy sprzęt komputerowy.
Wszystkie placówki otrzymały kompleksowe zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem opera-

cyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym. Szkoła Podstawowa w Gnieździskach zyskała 25 nowych zestawów komputerowych oraz jedno urządzenie dostępowe. Szkoła Podstawowa w Łopusznie - Filia w Grabownicy otrzymała 11 zestawów komputerowych oraz 1 urządzenie
dostępowe. Całość została oszacowana na kwotę ponad 114
tys. złotych
Patrycja Jas

Podwójny sukces naszych sportowców

8 października 2019 r. w Rytwianach odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Jako pierwsi na trasy ruszyli uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI. Zespół chłopców w składzie: Miłosz Biały,
Kacper Cichoń, Szymon Cygan, Patryk Czapla, Mikołaj Kaller,
Jakub Perz, Adrian Podgórski, Dawid Robak, Oliwier Stefański,
Łukasz Stolarczyk, Eryk Zbroszczyk, zajęli I miejsce i zdobyli
tytuł Mistrza Województwa Świętokrzyskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych na rok szkolny 2019/2020.
Opiekunem grupy jest pan Piotr Wilk.
Zanim opadły emocje po wspaniałym biegu chłopców, na
trasę wyruszyły dziewczynki z klas VII-VIII. Szkołę podstawową reprezentowały: Magdalena Biały, Wiktoria Błachucka, Julia Jachimczyk, Wiktoria Kowalczyk, Roksana Łukasik, Laura
Mogielska, Natalia Szklarz, Natalia Rogula, Kamila Perz, Magdalena Szymańska, Milena Wawrzeńczyk, Aleksandra Kozubowska. Zasłużenie przypadło im I miejsce i tytuł Mistrza
Województwa Świętokrzyskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych na rok szkolny 2019/2020. Opiekunem grupy
jest pani Małgorzata Gwóźdź.
W następnej kolejności na starcie stanęła grupa chłopców
z klas VII-VIII. Niesieni dopingiem swoich kolegów, zajęli III
miejsce. W skład drużyny weszli : Kacper Chudzik, Filip Kowalczyk, Adam Kryszczak, Marcin Nyga, Karol Świerczewski, Mateusz Ogonowski, Jakub Sobczyk, Kacper Odziemek, Kamil
Sztandera, Konrad Sztandera. Zostali nagrodzeni pucharem,
dyplomem i brązowymi medalami. Opiekunem grupy jest
pan Tomasz Mazur.
Dobrze spisały się również dziewczęta z klas V-VI, które
w sztafecie 10x800m, zajęły IV miejsce. Skład drużyny: Kami-

la Cichoń, Marianna Dudzińska, Katarzyna Ginter, Ola Guzik,
Urszula Maciejewska, Sylwia Miśta, Nikola Odziemek, Wioletta
Ogonowska, Julia Pluta, Zuzanna Telicka, Aleksandra Wertka.
Opiekunem grupy jest pani Wioletta Supernat.
Tego dnia mieliśmy jeszcze jeden powód do dumy. Naszemu zawodnikowi, Kacprowi Chudzikowi, za wspaniałą postawę sportową przyznano nagrodę fair play. Kacper na trasie
wyścigu pomógł zawodnikowi, który w wyniku zaciętej rywalizacji potknął się i przewrócił. Nasz zawodnik nie zważając na
fakt, że może przegrać rywalizację z innymi, wrócił, podniósł
kolegę i upewniwszy się, że nie doznał on większych obrażeń,
ruszył do dalszej rywalizacji. Na uznanie zasługuje także fakt,
że mimo zaistniałej sytuacji Kacpra zdołał jeszcze wygrać ze
swoimi rywalami.
Małgorzata Gwóźdź
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Korowód dożynkowy w drodze z kościoła na teren GOSW
prowadziła Wójt Gminy Łopuszno wraz ze starostami dożynek
Mirosławą Będkowską oraz Sławomirem Piętą

Pracownicy urzędu gminy przygotowali wystawę płodów
rolnych, pochodzących z naszych lokalnych gospodarstw.

Nowa siedziba Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
prezentuje się imponująco. Taki obiekt to spełnienie marzeń
uczniów i nauczycieli

Niech ta chwila zapisze się w historii. Wpis do księgi
pamiątkowej z okazji otwarcia nowego obiektu Powiatowego
Zespołu Szkół

Wielkie wydarzenia gromadzą wielką ilość uczestników. Tak
było podczas otwarcia nowej siedziby Powiatowego Zespołu
Szkół w Łopusznie

Spotkanie z mieszkańcami Marianowa w sprawie zamiaru
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Kościół pw. Krzyża Świętego w Łopusznie otrzymał relikwię
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Spotkanie robocze wójtów gmin Ireny Marcisz Łopuszno
i Roberta Wielgopolana Słupia Konecka. Włodarze wymienili się
doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi planowanych
inwestycji

Nasza młodzież świeci przykładem. Młodzieżowa Rada Gminy
włączyła się w akcję sprzątania świata. Po ciężkiej pracy
czekała ich nagroda – ognisko i pyszne kiełbaski.

Tytuł „Mecenas Kultury” odebrała wójt Irena Marcisz z rąk pani
Renaty Janik podczas koncertu poświęconego pamięci znanego
świętokrzyskiego kabareciarza Bronisława Opałki

Szczęśliwe chwile pana Stefana Piotrowskiego. Otoczony
rodziną i znajomymi świętował swoje 95 urodziny. Gratulujemy
i życzymy długich lat życia w zdrowiu i szczęściu.

Piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie zdobyli tytuł mistrzów
województwa. Wraz z trenerem Piotrem Wilkiem odwiedzili wójt
Irenę Marcisz, by poinformować ją o swoim sukcesie

50 lat razem – Złote Gody w Łopusznie

z życia gminy

Impresje Łopuszańskie 3 – 4 sierpnia 2019
Impresje Łopuszańskie to wydarzenie, które na stałe wpisało się w
kanon imprez kulturalnych będących charakterystycznymi dla Gminy Łopuszno. Z każdym rokiem poziom merytoryczny i artystyczny
tego przedsięwzięcia jest coraz wyższy. Skupia tysiące uczestników
i znanych artystów, zyskując dzięki temu rangę imprezy o zasięgu
wykraczającym poza gminne ramy.
Otwarcia dwudniowej imprezy dokonali organizatorzy - Pani Wójt
Irena Marcisz, Beata Starzyk –Kierownik GOK oraz Sławomir Stelmaszczyk –Kierownik GOSW, którzy serdecznie powitali przybyłych gości, sponsorów oraz mieszkańców Gminy Łopuszno. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz opieką licznych mediów
m.in. pieczę nad oprawą medialną objęło: Echo Dnia, Radio Kielce, Radio Fama, TVP 3 oraz londyńskie radio Benita Max.
Sobotni program obfitował przede wszystkim w atrakcje o charakterze sportowym. Na scenie odbył się pokaz bokserski Fight&Style w wykonaniu Bartosza „Dogan” Piotrowskiego. To zawodnik MMS, wykwalifikowany instruktor boksu, trener personalny i pomysłodawca grupy. W pokazie towarzyszyli mu mieszkańcy Gminy
Łopuszno Daniel Staciwa i Paweł Laskowski miłośnicy sportów uderzanych i członkowie drużyny. Są to młodzi, chcący się uczyć ludzie, którzy odnaleźli swój sposób na nudę w olimpijskiej dyscyplinie, jaką jest boks. Tuż po nich odbył się pokaz kulturystyczny, na
którym zaprezentował się Przemysław Wołoszyn - dwukrotny mistrz
Polski, wicemistrz Europy w kulturystyce, towarzyszyła mu małżonka Urszula Wołoszyn –trener personalny, Mistrzyni Europy w kategorii bikini fitness, V wicemistrzyni świata w kategorii bikini Fitness,
Mistrzyni Polski w kategorii bikini fitness+OPEN. Ponadto odbył się
także wspaniały pokaz sztuki walki Capoeira w wykonaniu GraduadoRalo&Fantasma Kielce.
Kolejnym widowiskowym punktem sobotniego programu były
II Impresje Biegowe, czyli wyścig na dystansie 5 kilometrów, bieg
dla dzieci oraz marsz NordicWalking- również pięciokilometrowy.
Ogromne podziękowania dla inicjatorów Biegowych Impresji. tj. Pana
Marcina Czupryńskiego oraz członków Stowarzyszenia Active Team.
Impresje biegowe skupiły rzesze uczestników. Wzięło w nich udział
ponad 300 osób z całej Polski. Należy wspomnieć, że bieg dla dzieci odbył się w tym roku po raz pierwszy . Uczestniczyło w nim około
stu dzieci, które pokonały dystans odpowiednio w swych kategoriach
wiekowych. Rozgrzewkę dla zawodników poprowadziła Monika Ku-
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mańska - instruktorka Centrum Kettlebell&CrossTrening Kielce. Biegacze mieli możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia w fotobudce ufundowanej przez Wójt Gminy Łopuszno Irenę Marcisz.
Ponadto w tym dniu przewidziano dla gości wiele innych atrakcji:
maraton zumby prowadzony przez instruktorkę Annę Półtorak, pokaz
w stylu show dance w wykonaniu podopiecznych ze Szkoły Tańca
Baila Anety Węgrzyn oraz powietrzne akrobacje lotnicze, które zademonstrował Marcin Bernat - motoparalotniowy Mistrz Polski, złoty
medalista Mistrzostw Świata i Europy.
Na koniec wspaniałego, pełnego atrakcji dnia wystąpiły zespoły
Vegas i DISCOBOYS, które poderwały zgromadzoną publiczność do
wspólnej zabawy. Dalszą cześć późnego wieczoru zagospodarował
muzycznie DJ Kejwka, który poprowadził dyskotekę pod gwiazdami.
Drugi dzień Impresji Łopuszańskich przedstawiał się równie imponująco. Przybyłych na wydarzenie gości przywitała Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Pan Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek i Sylwester Kasprzyk. Życzenia przesłał również
Senator RP Pan Krzysztof Słoń.
Wśród wielu atrakcji odbywających się w tym dniu na scenie na
szczególną uwagę zasługują wybory Miss Ziemi Łopuszańskiej. Tytuł najpiękniejszej przypadł Julii Stępień oraz Karolinie Wawrzeńczyk, która otrzymała szarfę miss Impresji Łopuszańskich oraz Miss
Uśmiechu. Wybory odbyły się pod patronatem Miss Województwa
Świętokrzyskiego, a nagrodzone dziewczęta zakwalifikowały się do
eliminacji wojewódzkich.
Dużym zainteresowaniem wśród gości cieszył się konkurs wiedzy o Gminie Łopuszno oraz Przegląd Talentów Ziemi Łopuszańskiej. Ten ostatni skupił przedstawicieli ze świata sztuki, tańca, śpiewu i poezji. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali gromkimi brawami, upominkami i pamiątkowymi statuetkami.
Dodatkowo podziwiać można było zmagania drużyn Ochotniczej
Straży Pożarnej w konkursie sportowo- pożarniczym, jak również zadbać o swoje zdrowie, wykonując badanie z zakresu profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych, które wykonywało Świętokrzyskie
Centrum Onkologii.
Wesołe miasteczko, festiwal kolorów, malowanie twarzy, liczne
stoiska wystawiennicze- wszystko to sprawiło, że każdy uczestnik
wydarzenia znalazł stosowną dla siebie rozrywkę.
Zwieńczeniem dwudniowego wydarzenia kulturalnego były koncerty zespołu Roxette Cover Band oraz występ gwiazdy wieczoru zespołu Boys. Na zakończenie zgromadzeni uczestnicy bawili się
do północy przy rytmach tanecznych serwowanych przez zespół Respect.
Punkt kulminacyjny stanowiła prezentacja sponsorów Impresji ŁOPUSZAŃSKICH,
dzięki którym możliwa była organizacja tego
wydarzenia. To dzięki wpłatom darczyńców
udało się zgromadzić kwotę powyżej 36.000
tysięcy złotych, która w całości sfinansowała wszystkie opłaty związane z organizacją
Impresji. Do tego liczni sponsorzy przekazali
szereg nagród rzeczowych bądź usług realizowanych na rzecz tego wydarzenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za tak hojną darowiznę. To dzięki WAM Gmina nie poniosła
wkładu finansowego na rzecz organizacji
Impresji 2019!
Beata Starzyk
Sławomir Stelmaszczyk

Impresje Łopuszańskie – dzień pierwszy

Wójt Irena Marcisz osobiście dekorowała uczestników
biegu pamiątkowymi medalami

Uczestników biegu dla dzieci dopingowała Pani Wójt
oraz mors z LZS Lasocin

Zwycięzcy II Impresji Biegowych w kategorii open

Rozgrzewka dla uczestników biegu. Poprowadziły ją
Monika Kumańska oraz Anna Półtorak

Liczna grupa mieszkanek naszej gminy wzięła udział
w zorganizowanym po raz pierwszy marszu nordic
walking

Zwycięzcy biegu dla dzieci

Start biegu. Rywalizacja od początku była zacięta

Organizatorzy Impresji. Sławomir Stelmaszczyk, Beata
Starzyk, Marcin Czupryński, oraz Wójt Gminy Łopuszno
Pani Irena Marcisz

Impresje Łopuszańskie – dzień drugi

Gościem i sponsorem Impresji Łopuszańskich był
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan
Andrzej Bętkowski

Gwiazdą tegorocznych impresji był zespół Boys. Na
zdjęciu członkowie zespołu, Wójt Irena Marcisz oraz
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Mariusz Gosek

Quiz wiedzy o Gminie Łopuszno. Rywalizowały ze sobą
drużyny Radnych i Sołtysów

Koncert zespołu Roxanne zwieńczyło pamiątkowe
selfie z organizatorami i publicznością

Sponsorzy Impresji Łopuszańskich
Całkowity koszt organizacji wydarzenia
wynoszący ponad 36 tys. zł pokryto z wpłat sponsorów

