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Impresje Łopuszańskie

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
22 czerwca 2015 roku odbyła się VII/2015 Sesja Rady
Gminy w Łopusznie. W Sesji uczestniczyło 15 radnych. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad Sesji Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad Sesji wraz z
proponowanymi zmianami i poprosiła o jego przyjęcie. Radni
jednogłośnie przyjęli porządek obrad Sesji do realizacji, również jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji, po
czym jednogłośnie wybrano na sekretarza obrad Sesji radnego Józefa Kozła.
W kolejnych punktach:
- Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności za okres między sesjami.
- Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie
Gminy Łopuszno przedstawił Komendant Komisariatu Policji
w Strawczynie p. Jarosław Płowiec.
- Skarbnik Gminy p. Teresa Poświat przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu gminy oraz zadań gospodarczych za
2014 rok.
- Za zajęcie I miejsca w wojewódzkim etapie eliminacji turnieju „Coca Cola Cup” uczennice Gimnazjum w Łopusznie
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz zestawy długopisów.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację
z działalności między sesjami. Przypomniała, iż zawiązany został społeczny komitet odbudowy kapliczki na ulicy Kieleckiej w Łopusznie. Jest już projekt kapliczki, cały czas zbierane są pieniądze na wykonanie niezbędnych prac. Podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania i uczestniczyli w uroczystościach w Skałce Polskiej. Poinformowała,
iż uczestniczyła również w pięknej uroczystości związanej
z dniami profilaktyki w Gnieździskach. Podziękowała dyrektor
szkoły p. Małgorzacie Treli za zaangażowanie. Pani Wójt uznała, iż praca Pani dyrektor jest wzorcowa, godna naśladowania.
Według Pani Wójt uroczystość zorganizowana była na bardzo wysokim poziomie, pozyskano sponsorów, zgromadzono
społeczność Gnieździsk. Dodała, iż imponujące było zaangażowanie radnych Kazimierza Bernata i Krzysztofa Błachuckiego oraz sołtysów Michała Kowalskiego, Aleksandra Drozdowskiego i Józefa Domagały.
Następnie Pani Wójt poinformowała, iż:
- regulowany jest stan prawny działki w Dobrzeszowie, mieszkańcy chcieliby, aby w przyszłości powstała tam strażnica,
- straż pożarna w Łopusznie uzyskała z krajowego systemu ratowniczego dotację w wysokości 18 tys. zł na zakup sprzętu
ratowniczego oraz remont samochodu marki Star,
- uczestniczyła w konwencie Wójtów i Burmistrzów, podczas
którego przeprowadzono szkolenie informacyjne na temat
Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich,
- 21 czerwca rozstrzygnięto konkurs na nazwę dwudniowej
imprezy lipcowej „Impresje Łopuszańskie”. Nazwę wymyślił
p. Szymon Kowalczyk. Nagrodę ufundował p. Grzegorz Piotrowski, nagroda będzie wręczona podczas Impresji,
- Pani Wójt Gminy Łopuszno została zaproszona na 25- lecie
kieleckiej firmy „Kamiński”,
- będzie montowane oświetlenie w Marianowie,

- zabiegano o zmianę w projekcie żłobka, projekt zakładał, iż
będzie to tzw. budowla modułowa, po ostatecznych decyzjach będzie to budowa tradycyjna, murowana,
- uczestniczyła w „Dniu Matki”, podziękowała za zorganizowanie pięknej uroczystości oraz wszystkim, którzy wspólnie
uczestniczyli w tej imprezie,
- 27 maja zarejestrowano stowarzyszenie „Łabędź”, prezesem
stowarzyszenia jest Pan Mirosław Śliwka,
- nagrano spot reklamowy do „Sabatu Czarownic”,
- Gmina była współorganizatorem obchodów wojewódzkich
dni profilaktyki zorganizowanych w Ciekotach,
- 31 maja odbył się festyn z okazji „Dnia Dziecka”, podziękowania dla p. Barbary Pawelczyk oraz p. Sławomira Stelmaszczyka za dobrą organizację imprezy,
- przeprowadzono wstępne przymiarki, które drogi w najbliższym czasie wymagają inwestycji i mogłyby być współfinansowane z PROW. Propozycje będą przedstawione Radzie,
- w Urzędzie Gminy działa punkt, gdzie można spotkać się
z policjantem,
- przebudowa drogi Wólka-Lasocin jest już po przetargu, do
końca września ma zakończyć się inwestycja,
- Gmina jest w trakcie remontu rowu w miejscowości Fanisławice,
- OSP w Mniowie obchodziła 90- lecie, była tam obecna nasza
orkiestra, przez co promowała naszą gminę,
- zorganizowano naradę z wójtami gmin Radoszyce i Słupia,
tematem rozmów była droga w Przegrodach. Droga ta jest
własnością Skarbu Państwa,
- OSP w Łopusznie pozyskała 50 tys. zł na remont poddasza
remizy,
- odbyło się również spotkanie z wójtem Radoszyc w sprawie
obwodnic na trasie 728,
- prowadzono rozmowy z prezes Joanną Zdeb z „Fundacji
z Uśmiechem” o możliwości dalszego rozwijania działalności, celem utworzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej. Byłaby to całodobowa opieka nad grupą około 50 osób.
- odbyła spotkanie z dyrektorem Urbanowskim, gdyż na terenie Gnieździsk jest realizowana dwuetapowa inwestycja.
Jest to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728. Pierwsza
cześć nazywa się Małogoszcz- Łopuszno, ale prace nie będą
wykonane do samego Łopuszna, tylko do Gnieździsk. Najgorszy odcinek zostawiono na przyszły rok. Inwestycję na
pozostawionym fragmencie opóźniają procedury niwelacji
ostrego zakrętu, ten fragment będzie przebudowywany w
2016 roku.
Ponadto Pani Wójt poinformowała, że:
- uczestniczyła w międzynarodowej konferencji – 25 lat samorządności w Polsce,
- w ramach zadania pn. „Moje przedszkole – moje okno na
świat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz przy Zespole Szkół w Gnieździskach
powstały nowe place zabaw, zamontowano nowe sprzęty
zabawowe, położona została bezpieczna nawierzchnia,
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
- 17 czerwca uczestniczyła w debacie „Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie działania komisariatu Policji
w Strawczynie” zorganizowanym w Mniowie przez Komendanta Komisariatu Policji,
Pani Wójt podziękowała organizatorom imprezy środowiskowej w Snochowicach. Staraniem sołtysa i mieszkańców
Snochowic zorganizowano imprezę integrującą społeczeństwo. Zaznaczyła, iż gmina do tego nie dołożyła. Następnie
Pani Wójt poinformowała, iż udzieliła pierwszego ślubu w plenerze na terenie naszej gminy.
W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowali nad uchwałami:
- Nr VII/47/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/48/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2014 rok. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/49/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/50/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/51/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łopusznie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/52/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/53/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr VII/54/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/55/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2015
Rady Gminy w Łopusznie z dna 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/56/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XII/74/2007 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie
przystąpienia Gminy Łopuszno do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/57/2015 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników sądowych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/58/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/59/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu
aglomeracji Łopuszno i Gnieździska. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
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- Nr VII/60/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Łopuszno
z Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z
siedzibą w Kielcach. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/61/2015 w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji
kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie” na „Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Łopusznie” i zmiany
statutu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie Lasocin. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/63/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na
okres do dnia 31.12.2015 roku. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr VII/64/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych głos zabrali: Pan Józef Kozioł, Pani
Franciszka Piotrowska, Pani Bożena Sochacka, Pan Sławomir
Kramarczuk.
21 sierpnia 2015 roku odbyła się VIII/2015 Sesja Rady
Gminy w Łopusznie
W Sesji uczestniczyło 13 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności
obrad Sesji Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna
odczytała porządek obrad Sesji i poprosiła o jego przyjęcie.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad Sesji do realizacji, również jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej Sesji, po czym jednogłośnie wybrano na sekretarza obrad Sesji
radną Zofię Kozubek. W kolejnych punktach Sesji informację
o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego złożyli dyrektorowie szkół. Wszystkie placówki zostały odpowiednio
przygotowane i są gotowe do przyjęcia uczniów. Dyrektorowie szkół złożyli również informację o stanie realizacji zadań
oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów
przeprowadzanych w szkołach.
Wójt Gminy Pani Irena Marcisz złożyła informację z działalności miedzy sesjami. Poinformowała, iż m.in.:
- uczestniczyła w trzech spotkaniach mających na celu opracowanie strategii rozwoju Gminy Łopuszno organizowanych na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. W opracowaniu strategii uczestniczyli
radni, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń
oraz kierownicy gminnych jednostek,
- 26 czerwca uczestniczyła w jubileuszu 50-lecia absolwentów LO w Łopusznie -rocznik 1965,
- 28 czerwca uczestniczyła w igrzyskach Ludowych Zespołów
Sportowych,
- 29 czerwca uczestniczyła w spotkaniu zespołu redakcyjnego „Wieści Łopuszna”,

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
- 1 lipca spotkała się z przedstawicielami firmy „Tamax” w sprawie negocjacji kosztów wywozu śmieci z Urzędu Gminy,
- 4 lipca była obecna na balu charytatywnym organizowanym
przez Stowarzyszenie „Geniusz”. Z funduszy zebranych zorganizowana zostanie wycieczka dla dzieci do „Zatorlandu”
27 sierpnia 2015 roku.
- 6 lipca odbyło się spotkanie z psychoterapeutami. W Łopusznie działa Łopuszańskie Centrum Pomocy Rodzinie,
gdzie każdy może skorzystać z pomocy psychologa oraz
uzyskać inną poradę,
- 10 lipca dokonano przeglądu świetlic pod ewentualną realizację zadań z pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
- w czasie „Impresji Łopuszańskich” odbył się turniej sołectw,
Pani Wójt podziękowała za przygotowanie stoisk oraz za
sam udział. Wyróżniła sołectwa Czartoszowy, Olszówka,
Gnieździska, Snochowice. Złożyła podziękowania dla Sławomira Stelmaszczyka za organizację imprezy. Następnie podziękowała sponsorom: firmie Wir, Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie, państwu Wódkowskim, państwu Puchała i
panu Aleksandrowi Kozakowi oraz wszystkim przedsiębiorcom, którzy wsparli organizację imprezy.
- uczestniczyła w spotkaniu w Markizie ze starostami: kieleckim, koneckim radomszczańskim, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Końskich, Naczelnikiem Wydziału Zarzadzania Kryzysowego w Końskich oraz Burmistrzem Przedborza w sprawie przebudowy drogi Łopuszno- Przedbórz
(Opracowanie dokumentacji w pierwszym kwartale 2016
roku, realizacja zadania w roku 2017),
- uczestniczyła w spotkaniu w Lasocinie pod hasłem „Urok
pieśni ludowej”. Złożyła podziękowanie za zaangażowanie
dla Mariusza Brelskiego i Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie,
- uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych w Ewelinowie. Zachęcała radnych do uczestniczenia w uroczystościach patriotycznych,
- 17 września uczestniczyła w spotkaniu sprawie funduszu sołeckiego w Eustachowie. Fundusz sołecki w 2016 roku przeznaczono na zakup materiałów pod budowę świetlicy w Eustachowie Dużym,
- 1 lipca Stowarzyszenie „Geniusz” zorganizowało pielgrzymkę do Kalwarii, w której uczestniczyło ponad 100 osób.
Pani Irena Marcisz poinformowała, iż w okresie między sesjami trwały:
- konsultacje w sprawie oczyszczalni ścieków. Dwie lokalizacje zostały oprotestowane, obecnie brana jest pod uwagę
budowa oczyszczalni w lesie między Eustachowem Małym a
Dużym,
- podpisana została umowa na budowę żłobka, przewidziany
koniec realizacji zadania to 15 września. Koszt budowy sięga
około 2 mln. Ponad 1,5 mln zł pozyskano z ministerstwa,
- w lipcu rozeznano rynek i wyłoniono firmę, która przygotuje
dokument „Plan gospodarki niskoemisyjnej”,
- zajęto się wyceną działek przeznaczonych do sprzedania,
- wydzierżawiono teren obok sklepu w Grabownicy na okres
jednego roku,
- podjęto starania w sprawie uregulowania sytuacji prawnej
dróg na terenie gminy,

- wykonano prace polegające na wykonaniu rowów w miejscowościach: Grabownica, Ewelinów, Krężołek, Czałczyn,
Antonielów,
- na „Kościółku” Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi
prace przygotowujące miejsce pod ołtarz,
- Pan Wiesław Gałka podjął rozmowy z przedstawicielami
Agencji Nieruchomości Rolnych, ponieważ działka, na której
planujemy wybudować oczyszczalnię, nie jest działką gminną. Podejmowano starania, aby przejąć działkę, ale nieskutecznie. Staramy się przejąć kilka działek m.in. w miejscowościach: Marianów, Rosochy, Eustachów, Jasień. Działki te są
już wycenione, ale gmina stara się pozyskać działki nieodpłatnie na cele publiczne,
- przygotowywane są dokumenty na przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków. Trwają rozmowy z mieszkańcami Eustachowa, wstępnie wyrazili zgodę na lokalizację oczyszczalni, wyłoniono
zespół konsultacyjny z mieszkańców do prowadzenia negocjacji. W skład zespołu weszli Stanisław Barański, Mariusz
Mularczyk, Zbigniew Kowalczyk oraz sołtys Eustachowa.
10 sierpnia odbyło się spotkanie z grupą konsultacyjno-negocjacyjną w Urzędzie Gminy.
Pani Wójt poinformowała, iż po wielu latach udało się zakończyć spór Pana Wijasa z mieszkańcami bloku. Dokonano
zamiany działek. Ponadto 14 sierpnia zorganizowano wyjazd
do Połańca w celu obejrzenia świetlic z kontenerów. Osoby
uczestniczące w wyjeździe obejrzały również oczyszczalnię
ścieków. Mieszkańcy Połańca bardzo dbają tam o czystość.
Pani Wójt prosiła sołtysów i radnych, by zadbali, aby przy
przystankach były kosze na śmieci i tereny sołectw były zadbane. Podziękowała radnym i sołtysom za to, że wygląd naszych sołectw diametralnie się poprawia, przystanki są wymalowane, a tereny wokół wysprzątane.
Następnie Pani Wójt zasygnalizowała, iż szacunkiem należy otaczać przedsiębiorców. Nienawiść personalna spowodowała, że lokalizacja oczyszczalni w sąsiedztwie „Wir-u” została
oprotestowana. Przypomniała, iż biznesmeni zasilają budżet
gminy. Poinformowała, ile pieniędzy wpływa do budżetu gminy od największych przedsiębiorstw w Łopusznie.
Wójt Gminy p. Irena Marcisz przypomniała, iż zapadła decyzja, że do budynku po posterunku policji możemy przenosić
instytucje: GOPS, PUP, Bibliotekę. Zdemontowano płot przy
Ośrodku Zdrowia, wycięto drzewa i powstanie tam ponad 50
miejsc parkingowych. Niestety na ul. Włoszczowskiej miejsc
parkingowych nie ma. Pozostaje dylemat, co ze starą gminą.
Radni pracują nad tym, czy wydzierżawić, czy sprzedać budynki. Nas nie stać, aby inwestować w ten budynek. W ogłoszonym konkursie na najczystsze sołectwo sprawdzono 8 sołectw. W tych 8 sołectwach widać dużą poprawę. Pozostałe
17 sołectwa zgłoszonych do konkursu będzie niebawem wizytowanych. Pani Wójt odbyła spotkanie na zaproszenie mieszkańców Rudnik. Mieszkańcy ponieśli straty w związku z suszą.
Powołano komisję, która będzie rozeznawać sytuację i szacować straty.
Na zakończenie Pani Wójt poinformowała, iż wracają dzieci do naszych szkół. 39 dzieci przeniosło się z innych szkół do
naszych placówek.
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowali nad uchwałami:
- NR VIII/65/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR VIII/66/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy w 2015 roku. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- NR VIII/67/2015 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR VIII/68/2015 w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR VIII/69/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR VIII/70/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu
aglomeracji Łopuszno. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych Rada zajęła się rozpatrzeniem zarzutów stawianych w piśmie Pani Franciszki Piotrowskiej Wiceprezesa Wiejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej,

a przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Rada
Gminy w głosowaniu zajęła stanowisko, iż „po złożeniu wyjaśnień przez Panią Wójt Rada uznaje sprawę za wyjaśnioną i nie
widzi podstaw do podejmowania dalszych czynności”.
Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wręczyła pamiątkową statuetkę zwycięzcy konkursu na nazwę
dwudniowej uroczystości, która będzie odbywać się co roku
w naszej gminie. Nazwa brzmi „Impresje Łopuszańskie”, a wymyślił ją Pan Szymon Kowalczyk. Zwycięzca otrzymał tablet,
który ufundował przedsiębiorca Grzegorz Piotrowski. Później
Pani Wójt wręczyła wyróżnienie dla Pana Krzysztofa Kumańskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie za stwarzanie w szkole dobrej atmosfery dla rozwoju sportu i promowania wśród uczniów zdrowych nawyków i aktywności fizycznej, czego potwierdzeniem są sukcesy sportowe
szkoły w roku szkolnym 2014/2015 III miejsce Szkoły Podstawowej i IV miejsce Gimnazjum w
współzawodnictwie szkół z terenu województwa świętokrzyskiego.
Ponadto w sprawach różnych głos zabierali:
Radny Jerzy Adamiec, Pani Justyna Drozdowska-Dudek,
Pani Franciszka Piotrowska, Pan Czesław Kolasa, Radny Józef
Kozioł, Pani Halina Sochacka, Pan Marek Zimny, Pani Wanda
Nowak, Radny Kazimierz Bernat.
(E. Sz.)

Nowe miejsca pracy - żłobek gminny w Łopusznie
W ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Gmina Łopuszno
pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej na budowę obiektu systemu opieki nad dziećmi
do lat 3 – żłobka w kwocie 1.621.064,00zł. Całość inwestycji
szacuje się na kwotę 2.066.490,00 zł.
W ramach zadania powstał w pełni wyposażony obiekt dostosowany do wieku dzieci. Zgodnie z założeniami powstał
trzyoddziałowy żłobek jako miejsce przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3; w łącznej liczbie do 47 dzieci. W ramach inwestycji powstały trzy sale przeznaczone do dziennego pobytu dzieci. Jedna z sal przeznaczona jest dla 15 dzieci
w wieku od 20 tygodnia do 12 miesięcy, druga sala dla 16 dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, natomiast w trzeciej sali będzie przebywało 16 dzieci od 24 do 36 miesięcy. W ramach zadania został także zagospodarowany teren wokół żłobka wraz
z placem zabaw.
Żłobek gminny w Łopusznie to wyspecjalizowana jednostka budżetowa oferująca usługi w zakresie opieki,
edukacji i wychowania dzieci od 20 tygodnia życia do
3 lat. Działalność jednostki jest prowadzona na podstawie
statutu nadanego w formie uchwały przez Radę Gminy Łopuszno oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
Organem założycielskim żłobka jest Wójt Gminy Łopuszno,
który pełni nad nim nadzór w zakresie warunków i świadczo-
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nej opieki. Nad całością pracy żłobka - w szczególności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków
oraz odpowiedniego poziomu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych – będzie czuwać dyrektor placówki.
W żłobku gminnym powstaną także nowe miejsca pracy dla 6 opiekunów, 1 sprzątaczki, 1 pielęgniarki / położnej, 1 dyrektora oraz 1 wicedyrektora, 1 księgowej.
Sale zabaw i sale wypoczynku dla dzieci są wyposażone
w pomoce dydaktyczne i wyposażenie spełniające wymagania najwyższej jakości. W najbliższym czasie zostanie zatrudniony personel o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Gmina Łopuszno poprzez realizację inwestycji chce zapewnić dzieciom w wieku do lat 3 najwyższej jakości opiekę, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzieciom zostanie zagwarantowana zarówno
opieka pielęgnacyjna, jak i edukacyjna poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacyjnymi,
wraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.
W ramach codziennych zajęć ogó lnorozwojowych dzieci będą miały zapewnioną właściwą opiekę stymulującą ich
prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy. Żłobek, wychodząc
naprzeciw wymaganiom rodziców, pragnie zorganizować
wyjątkową ofertę dla najmłodszych zawierającą zajęcia
z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia ruchowe z elementami baletu.

z życia gminy

Fundusz sołecki na rok 2016
LP Sołectwo

Przedsięwzięcie
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Antonielowie. W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione:
1 Antonielów
meble, krzesła, stoły, zasłony, wykładzina itp.
2 Czałczyn
Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Czałczynie
- Wytyczenie geodezyjnego działki nr 101 w m. Czartoszowy.
- Wyrównanie powierzchni działki nr 101 w m. Czartoszowy.
3 Czartoszowy
- Zakup projektu budowalnego na świetlicę wiejską w m. Czartoszowy.
- Zakup materiałów budowlanych na wykonanie świetlicy wiejskiej w m. Czartoszowy.
-Wykonanie oświetlenia ulicznego w Dobrzeszowie – 10.000,00 zł.
4 Dobrzeszów
-Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy – 6843,51 zł.
5 Eustachów
Zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Eustachowie.
6 Ewelinów
Zakup wału ugniatającego w sołectwie Ewelinów.
7 Fanisławice Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznej.
8 Fanisławiczki Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w Fanisławiczkach.
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gnieździskach, w tym sprzęt kuchenny, meble, stoły, krzesła,
9 Gnieździska
szafę chłodniczą, sztućce, zastawę kuchenną itp.
- Zakup rolet okiennych do Szkoły Podstawowej w Grabownicy – 2000,00zł.
- Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki nr 248 przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej
w Grabownicy – 6963,89 zł.
10 Grabownica
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Grabownicy na działce nr 248 –
2000,00 zł.
- Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw w Grabownicy – 1000,00 zł.
- Doposażenia placu zabaw w Jasieniu (8.522,40zł).
11 Jasień
- Doposażenia placu zabaw w Baryczy (4.000,00 zł).
12 Jedle
Wykonanie oświetlania ulicznego w Jedlu.
-Wykonanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej – 2000,00 zł.
13 Józefina
-Zakup ogrodzenia z siatki powlekanej, ocynkowanej – 6000,00 zł.
-Zakup materiału budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej – 6756,44 zł.
-Wykonanie oświetlenia ulicznego – 6022,68 zł.
Krężołek –
-Wytyczenie geodezyjnego drogi gminnej – 2000,00 zł.
14
Przegrody
-Wykup gruntu pod drogę gminną – 4000,00 zł.
-Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej -7668,53 zł.
15 Lasocin
- Zakup strojów ludowych – 1500,00 zł.
-Remont podłogi w sali głównej świetlicy wiejskiej – 5000,00zł.
Wykonanie remontu ulicy Spacerowej – ułożenie korytek betonowych, uzupełnienie ubytków w asfalcie,
16 Łopuszno
ustawienie znaków drogowych.
17 Marianów
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw.
18 Nowek
Wykonanie remontu drogi gminnej – położenie masy bitumicznej asfaltowej – 350mb.
-Wykonanie przepustów – 6000,00 zł.
19 Olszówka
-Wykonanie przyczółków do przepustów – 1200,00 zł.
- Czyszczenie rowów – 1148,00 zł.
-Dostawa wraz z montażem ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Piotrowcu – 18.194,57 zł.
20 Piotrowiec
-Wymiana trzech lamp oświetleniowych – 2000,00 zł .
- Zakup glebogryzarki – 4000,00 zł
21 Podewsie
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej poprzez utwardzenie żwirem na odcinku Podewsie – Sojawa w
kierunku posesji Pana Rowińskiego i Pana Zbroszczyka – 5347,71 zł.
- Zakup 2 wiat przystankowych – 6000,00zł.
- Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki 150/1 położonej w Rudzie Zajączkowskiej – 1000,00 zł.
Ruda
22
Zajączkowska - Wytyczenie geodezyjnego drogi gminnej nr 141 położonej w Rudzie Zajączkowskiej – 2500,00 zł.
-Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 141 położonej w Rudzie Zajączkowskiej – 9665,74 zł.
23 Rudniki
Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudnikach.
Sarbice
Zakup wału ugniatającego.
24
Pierwsze
Sarbice
Zakup nieruchomości tj. budynku po byłej zlewni mleka wraz z działką.
25
Drugie
26 Snochowice Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Zagóra w Snochowicach.
27 Wielebnów Wykonanie rowów i przepustów betonowych w Wielebnowie – Zasłońcu
RAZEM

Kwota
11464,17
14668,25
12434,21
16843,51
18195,69
10317,75
16431,97
10288,36
29395,30

11963,89

12522,40
15608,40
14756,44
12022,68
14168,53
29395,30
13668,81
10200,17
8348,00
20194,57
9347,71

19165,74
12463,61
13404,26
13551,23
20312,15
18465,20
409598,30
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Oczyszczalnia ścieków
Gmina Łopuszno wyłoniła wykonawcę dokumentacji
projektowo – kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie, wraz
z budową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Łopuszno.
Prace projektowe będą polegały na wykonaniu:
- do końca lutego 2016r. studium wykonalności dla zadania
inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Łopuszno, gmina Łopuszno, etap I i etap II”,
- do końca lipca 2016r. – dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków wraz z projektem niezbędnych
kanałów sanitarnych umożliwiających doprowadzenie ścieków z istniejącej kanalizacji do projektowanej oczyszczalni ścieków i z oczyszczalni zbiorczych przy ul. Leśnej
i ul. Koneckiej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanałów umożliwiających doprowadzenie ścieków z sołectwa Eustachów,
- do końca stycznia 2017r. - dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanałów sanitarnych umożliwiające doprowadzenie ścieków z miejscowości Wielebnów, Jasień oraz
z nieskanalizowanej części miejscowości Łopuszno.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę – firmę AZE Zając, Kościółek
Sp. J. 34-625 Skrzydlna 101, która zaoferowała wykonanie pełnej dokumentacji dla etapu I i etapu II w kwocie
362.850,00 zł.
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla
aglomeracji Łopuszno będzie możliwa po wykonaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz po zagwarantowaniu
środków finansowych na jej realizację z RPO WŚ 2014-2020.
Gmina Łopuszno planuje wykonanie inwestycji w podziale na etapy:
- 	Etap I - wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi kanałami sanitarnymi umożliwiającymi doprowadzenie ścieków z istniejącej kanalizacji do oczyszczalni ścieków i z oczyszczalni zbiorczych przy ul. Leśnej i ul. Koneckiej oraz budowa kanałów umożliwiających doprowadzenie ścieków z Eustachowa Dużego, Eustachowa Małego
oraz z Orczowa – 2016 – 2017 rok.
- 	Etap II - budowa kanałów sanitarnych umożliwiające doprowadzenie ścieków z miejscowości Wielebnów, Jasień oraz
z nieskanalizowanej części miejscowości Łopuszno – realizacja 2017 – 2018 rok.

Spotkanie z prezesami stowarzyszeń
11 października br. o godzinie 15.00 w sali Gminnego
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się spotkanie z prezesami stowarzyszeń dotyczące dalszej współpracy jednostki samorządu terytorialnego z trzecim sektorem. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Renata Gołuch – Stowarzyszenie Kobiety Łopuszna; Pan Krzysztof
Soboń – ŁKS Łopuszno; Pan Marcin Sobczyk – Stowarzyszenie Nasze Czartoszowy; Pani Franciszka Piotrowska –
Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych; Pan Mariusz Brelski – Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Lokalnych „Skała”; Pan Andrzej Kmiecik – Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego; Pan Zbigniew Kuropatwa – Stowarzyszenie „Edukacja Szkolna i Obywatelska”; Pan Mariusz Łuszczyński

– Stowarzyszenie „START” oraz Stowarzyszenie Wędkarskie „Złota Rybka”; Pani Lucyna Pasowska – Stowarzyszenie Chór „GLORIA”; Pani Teresa Pasowska – Stowarzyszenie GENIUSZ; Pan Mirosław Śliwka – Stowarzyszenie „Łabędź”; Pan Sławomir Pięta oraz Pan Zbigniew Nowacki –
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze cele i zaznajomiono się z zamierzeniami stowarzyszeń na najbliższy czas.
Dodatkowo omówiono kwestie w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych na statutową działalność stowarzyszeń. Nawiązano także współpracę w zakresie tworzenia strategii rozwoju i innych programów dotyczących wspólnoty lokalnej mających na celu dążenie do wypracowania wspólnych
płaszczyzn aktywności oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

GOPS i biblioteka w nowej siedzibie
Gmina Łopuszno przystąpiła do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji przy ulicy
Strażackiej w Łopusznie na budynek administracyjny przeznaczony na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, utworzenie świetlicy dla
Łopuszna. Gmina Łopuszno opracowała już dokumentację
kosztorysową na wykonanie prac.
W ramach planowanej adaptacji przewiduje się wydzielenie pomieszczeń biurowych dla potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Zakres prac obejmuje: wyko-

8

Wieści Łopuszna

nanie sanitariatów, posadzek, podłóg, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dojściem do budynku z kostki brukowej. Ponadto zostanie wykonane malowanie ścian oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego. Celem zlikwidowania barier architektonicznych w ramach przedmiotowego zadania
parter budynku zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im komfortowy pobyt w budynku
użyteczności publicznej.
Dodatkowo Gmina Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie wspólnie realizują inwestycję polegającą na

z życia gminy
przebudowie chodnika od ulicy Strażackiej do ulicy N. Żurowskiej - Machałowej. W ramach zadania powstaje teren
utwardzony, który może być w przyszłości wykorzystywany jako miejsca postojowe, dla klientów GOPS-u, biblioteki
i Ośrodka Zdrowia. Całość przebudowy wynosi 80 tysięcy

złotych, w tym przebudowa chodnika realizowana przez
Urząd Gminy kosztuje 20 tysięcy, zaś utwardzenie terenu
realizowane po stronie Ośrodka Zdrowia wynosi 60 tysięcy złotych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Koszt opracowania wynosi 24.600,00 zł,
z czego 90% wynosi dofinansowanie z WFOŚiGW.
Gmina Łopuszno wspólnie z firmą Wroconsult przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
– dokumentu strategicznego wyznaczającego możliwości
i sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.
Dokument ten jest niezbędny do uzyskania dotacji z funduszy unijnych na realizację szeregu projektów inwestycyjnych,
w tym m.in. związanych z:

- termomodernizacją budynków publicznych, służących do
prowadzenia działalności gospodarczej i prywatnych;
- modernizacją infrastruktury wytwarzania i przesyłu ciepła
i energii;
- modernizacją i budową infrastruktury transportowej (drogi,
ścieżki rowerowe, komunikacja zbiorowa).
Stworzenie odpowiedniego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, umożliwiającego uzyskanie dofinansowania projektów
istotnych z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców,
jest możliwe pod warunkiem udziału społeczności gminy w
jego przygotowaniu. Obecnie na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Łopusznie zamieszczane są informacje oraz ankiety
dotyczące opracowywanego planu.

Dzieje się na drogach
Dzięki współpracy gminy Łopuszno i powiatu kieleckiego, na początku września rozpoczęto długo oczekiwany remont drogi powiatowej 0402 T Lasocin - Wólka na odcinku od:
1 + 653 km do km: 2+943 dł. 1290 mb. Zakres robót obejmuje: wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem stabilizowanym mechanicznie, wykonywanie warstwy
wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2 dla ruchu KR – 2,wykonanie w – wy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego dla ruchu KR – 2, umocnienie poboczy materiałem
kamiennym.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. Wartość robót to 245 391,15 zł brutto. Zadanie to finansowane jest w 50% z budżetu powiatu kieleckiego i w 50 % z budżetu gminy Łopuszno.
Mieszkańcy miejscowości Lasocin, którzy od dłuższego
czasu zabiegali o wyremontowanie drogi, składają podziękowania Staroście Kieleckiemu Panu Michałowi Godowskiemu
za przyczynienie się do wykonania remontu.

We wrześniu 2015 roku wyremontowano drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości 1172 mb w miejscowości
Olszówka (Dukta). Środki na remont w wysokości 30 000 zł
zostały pozyskane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego
(Ochrona gruntów rolnych).Prace zostały wykonane na
zlecenie Pani Wójt Ireny Marcisz przez Samorządowy Zakład
Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Antonielowie.
Wyremontowano drogę w miejscowości Jedle o długości
370 mb. Prace polegały na częściowym korytowaniu odcinka drogi, utwardzeniu nawierzchni tłuczniem i zagęszczeniu.
Prace wykonane zostały na zlecenie Wójt Gminy Łopuszno Ireny Marcisz ze środków własnych.
Obecnie trwają prace przy remoncie przepustu w miejscowości Czałczyn przy drodze gminnej Czałczyn – Krężołek.
Gruntowny remont obejmuje: wymianę kręgów betonowych
Ø 1200, umocnienie przyczółków betonowych i montaż barier ochronnych. Wartość wykonanych prac wynosi 30 000 zł.
Prace wykonywane są na zlecenie Wójt Gminy Łopuszno ze
środków własnych.
Antoni Lesiak

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno –
DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786
Zarządcą drogi jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Gmina Łopuszno wspólnie z Gminą Radoszyce zleciła opracowanie studium wykonalności z wielowariantową koncepcją
programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla
w/w inwestycji.

Jednostką opracowującą koncepcję jest Neoinvest Sp.
z o.o., Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji z nowej perspektywy finansowej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
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W/w inwestycja przewiduje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 786 (istniejące skrzyżowanie typu rondo przy Rynku
w Łopusznie) do skrzyżowania z drogą krajową nr 74 na terenie gminy Radoszyce.
Wzdłuż całego odcinka od Łopuszna do Radoszyc zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy.
Na wysokości miejscowości Czałczyn zaprojektowany jest
odcinek obwodnicy. Obwodnica Czałczyna zaprojektowana
jest po stronie wschodniej miejscowości.
Na odcinku od Sarbic Pierwszych do Sarbic Drugich chodnik ze ścieżką rowerową poprowadzony będzie po stronie zachodniej czyli po stronie istniejącego cmentarza oraz szkoły.
Projekt przewiduje również budowę obwodnicy Łopuszna
od miejscowości Zagórki do skrzyżowania typu rondo u zbiegu dróg wojewódzkich nr 786 i 728 w rejonie miejscowości Eustachów Mały.

Wzdłuż obwodnicy Łopuszna zaprojektowano ścieżkę rowerową, miejsca postojowe dla samochodów osobowych
i ciężarowych oraz miejsce pod plac składowy i magazyn soli
dla Obwodu Drogowego ŚZDW Łopuszno.
W ramach zadania zaprojektowane zostaną zatoki autobusowe oraz zostanie wykonana budowa i przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi.
Realizacja inwestycji spowoduje przeniesienie ruchu pojazdów samochodowych z centrum miejscowości Łopuszno i Czałczyn na wybudowane odcinki obwodnic, co znacznie usprawni komunikację w tym obszarze, poprawi parametry techniczne drogi, a także w sposób zasadniczy wpłynie na
bezpieczeństwo użytkowników dróg. Nastąpi poprawa dostępności sieci dróg wojewódzkich do podstawowego układu
drogowego, integrację przestrzenną województwa poprzez
poprawę dostępności do stref gospodarczych i turystycznych
województwa.

Wdzięczni mieszkańcy Lasocina podziękowali za inwestycję
4 października 2015 roku miał miejsce uroczysty odbiór
drogi Lasocin-Wólka. Uczestniczyli w nim: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy Zdzisława
Zimna, Sekretarz Gminy Małgorzata Barcicka, Starosta Kielecki Michał Godowski, radni powiatu kieleckiego Krzysztof Smolarczyk i Krzysztof Soboń oraz przedstawiciele sołectwa Lasocin, sołtys Mirosław Śliwka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz liczna grupa mieszkańców wsi. Poświęcenia przebudowanej drogi dokonał proboszcz Parafii Mnin ks. Ireneusz Wiktorowicz.
Zakres prac blisko 1300- metrowego odcinka obejmował
wzmocnienie podbudowy kruszywem, wykonanie asfaltu
oraz umocnienie poboczy materiałem kamiennym. Wartość
inwestycji to 250 tys. zł. Po połowie pokryły ją budżety powiatu i gminy Łopuszno. Droga ta powstała dzięki bardzo dobrej współpracy między powiatem a gminą - powiedział Michał Godowski, Starosta Kielecki.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Łopuszno
Barszcz Sosnowskiego straszy każdego lata. Jest to roślina,
która występuje w Polsce od 50 lat i regularnie pojawiają się
doniesienia o tym, że ktoś został poparzony, a roślina coraz
bardziej się rozrasta. W II kwartale 2015 r. mieszkaniec Gnieździsk zgłosił, że barszcz Sosnowskiego występuje także u nas,
na terenie Gminy Łopuszno.
Rzeczywiście roślina pojawiła się na terenie Gminy Łopuszno i występuje na powierzchni 11 a.
Aby zapobiec ewentualnym poparzeniom, podjęte zostały już odpowiednie działania. Zinwentaryzowano występowanie rośliny i został napisany harmonogram usunięcia barszczu
Sosnowskiego, potrzebny do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach. Napisane zostały wnioski o udzielenie dotacji na
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realizację w/w zadania. Następnie wyłoniono firmę do usunięcia barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Łopuszno.
Na przedsięwzięcie to zabezpieczono środki w kwocie
8 532,00 zł , z czego tylko 853,20 zł pochodzić będzie z budżetu Gminy Łopuszno, a 7678,80zł. zrefundował Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. Realizację przewidziano na okres od 2015 do końca 2018r.
Szybkie działania i możliwość pozyskania pomocy wyeliminują ewentualne skutki występowania tej inwazyjnej i niebezpiecznej rośliny z terenu gminy.
Warto zaznaczyć, iż nie wszystkie rośliny zgłoszone do
Urzędu Gminy Łopuszno to trujący barszcz Sosnowskiego,
który jest często mylony z leczniczą i objętą ochroną rośliną
zwaną arcydzięglem.
Iwona Janik

z życia gminy

Nasadzenia drzew miododajnych na terenie Gminy Łopuszno
W 2015 r. zostały pozyskane środki na zakup drzew miododajnych z Powiatu Kieleckiego w kwocie 4000 zł . Za w/w kwotę przy niewielkim udziale środków z budżetu Gminy Łopuszno udało się zakupić 469 szt. drzew z gatunku:
• Klon jawor – 50 szt.,
• Klon polny 50 szt.,
• Klon zwyczajny 25 szt.,
• Lipa drobnolistna 25 szt.,
• Lipa szerokolistna 47 szt.,
• Lipa srebrzysta 50 szt.,
• Dereń jadalny 50 szt.,
• Śliwa ałycza czerwonolistna 25 szt.,

• Jabłoń 100 szt.,
• Grusza 47 szt.
Drzewa zostały przekazane Gminnemu Kołu Pszczelarzy
w Łopusznie do nasadzenia przy pasiekach należących do
mieszkańców gminy. Realizacja zadania ma pomóc w ogólnopolskiej kampanii na rzecz ochrony środowiska życia pszczół
i innych owadów zapylających pod hasłem „Pszczoły proszą
o pomoc”. W ramach działania zostały zakupione także materiały edukacyjne tj. pokazowy ulik i podkurzacz, ze środków
własnych gminy.
Akcja zakupu i nasadzeń drzew miododajnych będzie kontynuowana w następnych latach.
Iwona Janik

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Łopuszno
Od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Łopuszno
świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców naszej gminy. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podpisała w tej sprawie porozumienie ze Starostą Powiatu Kieleckiego Panem Michałem Godowskim. Utworzony
punkt pomocy prawnej będzie czynny 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Urzędu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Od przyszłego roku wejdzie w życie ustawa z sierpnia 2015
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Ustawa zakłada utworzenie na obszarze kraju 1524 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 8 ma zostać ulokowanych na terenie powiatu kieleckiego. Punkty te mają być
umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatów i gmin. Nieodpłatna pomoc prawna w połowie z tych
miejsc będzie świadczona przez adwokatów lub radców
prawnych, natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku
publicznego.

Zainteresowani będą mogli liczyć na pomoc z zakresu:
- prawa rodzinnego,
- spraw dotyczących rozwodu, separacji lub podziału majątku
wspólnego małżonków,
- spraw dotyczących alimentów,
- spraw z zakresu prawa pracy,
- spraw z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- spraw z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw
z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego,
- spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego,
- spraw ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz spraw emerytalno – rentowych,
- spraw z zakresu prawa karnego.
Pomoc prawna będzie finansowana z budżetu państwa,
z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie
dotacji celowej powiatom.

SOŁECTWA MAJĄ GŁOS
Dożynkowy debiut Antonielowa

Historia wieńców dożynkowych w Polsce, a także w Gminie Łopuszno jest bardzo
długa. Jednak w sołectwie Antonielów, z jednym wyjątkiem, nigdy nie robiono wieńca.
O tym mówią najstarsi mieszkańcy wsi. Dlatego inicjatywę sołtysa przyjęto do realizacji
z pewnymi obawami, ponieważ nikt z mieszkańców nie miał żadnego doświadczenia w
tej dziedzinie. Na początku były prace projektowe. Wykonaniem stelażu zajęli się panowie: Jan Gągorowski i Janusz Guzik. Następnie odbywała się żmudna praca układania
płodów rolnych i mocowania do stelażu. Pracami tymi kierowały panie: Małgorzata Fic,
Grażyna Bąk, pomagały im Jolanta Guzik i Justyna Guzik. Do zbierania materiałów włączyło się wielu mieszkańców wsi, bo potrzeby były bardzo duże. Wieniec w kształcie korony miał wymiary: 180cm wysokości i 140cm szerokości. Bardzo się przydało wsparcie
finansowe mieszkańców, między innymi na zakup dratwy, nici, bibuły, kleju itp. Wieniec
robiono zgodnie z regulaminem. Do wykonania użyto wszystkich rodzajów zbóż tj. pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa. Pozostałe elementy dekoracyjne panie wykonały własnoręcznie z bibuły, nasion dyni, gorczycy, kaszy oraz zasuszonych kwiatów, lnu i innych ro-
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ślin polnych, łąkowych, wodnych. Prace trwały długo, ale wynik był efektowny. Wieniec brylował wśród 20 zgłoszonych do
konkursu i znalazł się w grupie wyróżnionych.
Kolejną inicjatywą, w którą chętnie włączyli się mieszkańcy
naszego sołectwa, jest budowa kapliczki w centralnej części

Antonielowa, która rozpoczęła się na początku października.
Zakończenie budowy planowane jest na koniec roku. Efekty
pracy zaprezentujemy w kolejnym wydaniu Wieści Łopuszna.
Edyta Malaga

Małe Fanisławiczki duża sprawa

Po raz pierwszy w tegorocznych dożynkach swój skromny
udział zaprezentowało sołectwo Fanisławiczki. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że stoisko z naszymi potrawami miało
ogromne zainteresowanie. Ponadto młodzież zrzeszona w maleńkim klubie sportowym zajęła pierwsze miejsce na turnieju
piłki nożnej o Puchar Wójta. Za wspaniały puchar i nagrodę rzeczową nasza młodzież serdecznie Pani Wójt dziękuje.

Nasze małe inwestycje to:
- remont przystanku,
- wysypanie żwirem drogi dojazdowej do Huciska oraz odkrzaczenie tejże drogi,
- zorganizowanie dojazdu autobusu szkolnego do wsi wraz
z wykonaniem mini pętli autobusowej.
E. Domagała

Młodzież z Eustachowa świeci przykładem

W ostatnich miesiącach we wsi Eustachów Duży sporo się
działo. Zostały odmalowane przystanki przez najaktywniejszych mieszkańców: Mateusza Malinę, Czarka Kmiecika, Mateusza Pytla, Jacka Lesiaka, Krystiana Niebudka oraz sołtysa
Jana Łukasika.
Odbyły się również dwa zebrania wiejskie. Jedno z nich dotyczyło budowy oczyszczalni ścieków na terenie Eustachowa
Dużego, drugie natomiast przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego na rok 2016. Mieszkańcy sołectwa Eustachów jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy z funduszu
sołeckiego na budowę świetlicy wiejskiej na terenie wsi.
Sołectwo Eustachów wzięło również aktywny udział w uroczystości dożynkowej. Wieniec dożynkowy niesiony w uroczystej procesji przez Dawida Ambura, Łukasza Niebudka, Mateusza Kałkę, Michała Wosińskiego zajął drugie miejsce w konkursie na ,,Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.
Przygotowany został również stół z wiejskim jadłem przez
Karolinę Czupryńską, Paulinę Smolarczyk, Nikolę Smolarczyk,
Mirosławę Szrębowatą, Wioletę Łukasik, Beatę Łukasik i sołtysa wsi.
W konkursie na ,,Najsmaczniejsze tradycyjne potrawy” nagrodzone zostały ,,Skrzydełka Babci Mirosławy” przygotowane przez Panie Mirosławę Szrębowatą i Beatę Łukasik.
Pan sołtys Jan Łukasik serdecznie dziękuje mieszkańcom
Eustachowa za ich zaangażowanie.

Dobrzeszów buduje świetlicę wiejską

Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie było zebranie sołeckie w sprawie rozdysponowania pieniędzy z funduszu sołeckiego. Odbyło się ono 29 września 2015 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Oprócz mieszkańców na zebraniu obecna była Pani Wójt Irena Marcisz,
która udzieliła informacji na temat planowanych inwestycji
na terenie sołectwa. Środki finansowe z funduszu sołeckiego dla Dobrzeszowa wynosiły 16.843.51 zł. Zostały przez
obecnych mieszkańców jednogłośnie podzielone na dwa za-
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dania. Pierwsze, na które przeznaczono 10.000 zł., to budowa oświetlenia na drodze między Dobrzeszowem a Podgórą,
natomiast resztę pieniędzy przeznaczono na zakup materiałów pod budowę świetlicy wiejskiej.
Wrzesień to także czas dożynek gminnych, na których
swój piękny wieniec dożynkowy zaprezentowali mieszkańcy
Nowka, a strażacy z OSP Dobrzeszów zajęli drugie miejsce na
gminnych zawodach strażackich, dostarczając mieszkańcom
swojej wsi ogromnych emocji.
Marcin Wychowaniec

z życia gminy

Nowe oświetlenie dla Marianowa

Marianów Mały doczekał się oświetlenia. Wzdłuż drogi gminnej dobudowano nowe oprawy oświetlenia drogowego na istniejących już słupach linii niskiego napięcia Marianów Cegielnia. Tym samym nasi mieszkańcy od sierpnia
mogą bez obaw przechadzać się wieczorem po oświetlonej
drodze. Wielkie podziękowania z tego powodu należą się naszej Pani Wójt Irenie Marcisz. Podziękowania kierujemy także do radnego Pana Sławomira Kramarczuka i sołtysa Pawła
Ogonowskiego, którzy również zabiegali o to oświetlenie.
Koszt inwestycji to około 40 tys. zł.

We wrześniu odbyły się gminne dożynki, na które nasze sołectwo przygotowało wieniec. Stało się tradycją , że u sołtysa
już od paru lat zbierają się kobiety, by uwić wieniec z naszych
plonów. Jest to okazja do wielopokoleniowego spotkania, bowiem pracy przyglądają się dzieci, które uczą się tej precyzyjnej roboty.
Również we wrześniu odbyły się dwa spotkania w sprawie
funduszu sołeckiego. Mieszkańcy sołectwa Marianów zadecydowali o przekazaniu pieniędzy na wyposażenie placu zabaw w Marianowie Małym.

Grabownica żegna lato

29.08.2015 r. z inicjatywy pani sołtys Elżbiety Jarząbek dla
wszystkich mieszkańców wsi Grabownica zorganizowano
ognisko pt. „Pożegnanie lata”.
W imprezie wzięło udział 80 osób, honorowym gościem
była Pani Wójt Irena Marcisz. Chęć udziału zgłosili także byli
mieszkańcy, dla których to idealna okazja do spotkania się
z dawno niewidzianymi znajomymi i sąsiadami.
Organizatorzy zadbali o ciepłe posiłki oraz zimne przekąski. Jak na prawdziwym pożegnaniu lata nie mogło zabraknąć
pieczenia ziemniaków i kiełbasek. Uczestnikom nie brakowało jedzenia, picia oraz dobrego humoru. Do zabawy zachęcała
muzyka na żywo. Dzięki życzliwości grajków każdy mógł wypróbować swoje zdolności instrumentalne i wokalne i przez
chwilę poczuć się członkiem zespołu muzycznego.
Pani Sołtys składa serdeczne podziękowania za przybycie,
dobrą zabawę oraz miłą i rodzinną atmosferę. Szczególne podziękowania należą się osobom, które pomagały od strony
organizacyjnej, p. Ewelinie i Tomaszowi Ciszkom za ufundowanie soczków dla dzieci oraz za oprawę muzyczną.

Jak zapewnia pani Sołtys oraz Rada Sołecka okazji do
wspólnego spędzania czasu i integracji pokoleń mieszkańców
Grabownicy będzie znacznie więcej.
Elżbieta Jarząbek

Rekonstrukcja bitwy historycznej
– wielkim wydarzeniem w Łopusznie
Stowarzyszanie „Geniusz” pozyskało wsparcie finansowe w wysokości 3000,00 zł na realizację zadania publicznego zleconego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pt. „Nasza historia z okupacji - zajęcie Łopuszna
przez Sergiusza”. Impreza historyczna została przeprowadzona w Łopusznie 26 lipca br. Celem projektu było szerzenie
wiedzy historycznej i zapoznanie mieszkańców powiatu kieleckiego z lokalną historią.
W ramach projektu o godzinie 12 w kościele odbyła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz
grup rekonstrukcyjnych odtwarzających oddział partyzancki. Po mszy nastąpiło przejście na Rynek, gdzie przedstawiona została historia ruchu oporu, a oddział partyzancki oddał
salwę honorową. O godzinie 16 na placu Gminnego Ośrodka
Sportowo - Wypoczynkowego grupy rekonstrukcyjne przedstawiły piękne widowisko zgodnie z opracowanym przez stowarzyszenie scenariuszem, ukazującym udział mieszkańców
gmin Łopuszno, Strawczyn i Piekoszów w walce z Niemcami.

Rekonstrukcja historyczna okazała się ogromnym wydarzeniem w Łopusznie, które ściągnęło rzesze ludzi, nie
tylko z naszej gminy, ale także z gmin sąsiednich.
Mamy nadzieję, iż wydarzenie to na stałe wpisze się
w harmonogram imprez kulturalnych w Gminie Łopuszno.
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UROCZYSTY JUBILEUSZ
50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W ŁOPUSZNIE
Świętowanie Złotych Godów w Łopusznie odbyło się
w niedzielę 11 października 2015 i rozpoczęło się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie uroczystą
mszą świętą w intencji jubilatów i ich rodzin, którą celebrował proboszcz tutejszej parafii ks. dziekan Ireneusz Jakusik. Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym, gdzie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz przywitała zgromadzonych Jubilatów,
ich rodziny oraz przybyłych na uroczystość gości. Wójt Gminy
Irena Marcisz skierowała do Jubilatów serdeczne gratulacje,
życzenia oraz podziękowania za dany piękny wzór i przykład
dla młodych pokoleń.
Złoci Jubilaci zostali odznaczeni przyznanymi przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które
wręczyła Wójt Gminy Irena Marcisz pełniąca również funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łopusznie. Jubila-

ci otrzymali też dyplomy z gratulacjami z rąk Zdzisławy Zimnej – Przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie oraz kwiaty od Pawła Gradki reprezentującego Starostwo Powiatowe
w Kielcach. Nie zabrakło również toastu wzniesionego lampką szampana, wspólnego odśpiewania „Sto lat”, jubileuszowego tortu oraz wspólnego obiadu.
Uroczystość umilił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie przygotowany przez Panią Renatę Polak i Pana Jarosława Gołucha.
Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem 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: Teresa i Józef Gągorowscy, Urszula i Konrad Błońscy, Józefa
i Władysław Czerwińscy, Maria i Zygmunt Knap, Leokadia
i Szymon Łapot, Elżbieta i Stanisław Komisarczyk, Joanna
i Feliks Pawelec, Janina i Aleksander Pawlikowscy, Daniela i Stefan Piotrowscy, Marianna i Mirosław Poddębniak,
Rozalia i Feliks Stelmaszczyk, Marianna i Mieczysław Stęplowscy, Helena i Józef Szymkiewicz, Ewa i Józef Walas,
Barbara i Henryk Wąsek.
Szanownym Jubilatom składamy serdeczne życzenia i gratulacje!
„Wciąż jesteś przy mnie” - Tadeusz Borowski
Wciąż jesteś przy mnie. Wszelki dźwięk
i ruch tak zwykły, jak schylenie
czoła ku rękom, trzepot powiek
i cichy uśmiech zamyślenia to jesteś ty. Milczenie ust,
puls serca i pieszczota dłoni
nie chwycą ciebie, ani słowo,
które w przemożny rośnie rytm
i jakby falą i ciemnością
ogarnia mnie... Więc smutek, gorycz,
tęsknota - czyż naprawdę jestem
struną, na której ból mijania
w dźwięk się przewija? Tylko jedna
ty, kiedy schylasz się nade mną
uważnie patrząc w moje oczy,
uciszasz drżenie i mój ból,
i chociaż ciebie nie ogarnę
słowem i gestem, jest mi dobrze
i mówię ci po prostu: jesteś...

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Barbara Pawelczyk, Marian Bednarski.
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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Każdy może być żołnierzem, czyli kilka słów
o Narodowych Siłach Rezerwowych
Utworzone w 2010 r. NSR składają się z żołnierzy rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby
wojskowej i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań
w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych,
w oparciu o nadane tzw. przydziały kryzysowe. Inspiracją do
powstania tej formacji była amerykańska Gwardia Narodowa.
Podstawowe zadania NSR wynikają z przeznaczenia Sił Zbrojnych RP i realizacji przez nie konstytucyjnych zadań w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych państwa. Stanowią także wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich
unieszkodliwianiu.
Służbę w NSR może pełnić każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe. Ponadto warunkiem formalnym jest spełnienie ogólnych wymagań dotyczących powołania do czynnej służby wojskowej tj.: posiadanie obywatelstwa polskiego, odpowiedniego wieku oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby. W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż MON zakłada udoskonalenie funkcjonowania
NSR poprzez włączenie m.in. części formacji NSR w skład tzw.
komponentu terytorialnego, stanowiącego bazę formowania
i rozwijania wojsk obrony terytorialnej na czas wojny. Uzupełnieniem stanowisk NSR w ramach w/w komponentu mają być
przede wszystkim członkowie miejscowej struktury pozarządowych organizacji proobronnych.
W zamian za zasilenie NSR żołnierze mają zapewnione określone korzyści, jak np. uposażenie za każdy dzień służby, zwrot
kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby, bezpłatne
zakwaterowanie, umundurowanie oraz wyżywienie. Nato-

Beata Oczkowicz

miast, chyba największym atutem tej służby jest jej cykliczny
charakter, bowiem polega na odbywaniu rotacyjnych ćwiczeń
wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. Rotacyjne ćwiczenia wojskowe żołnierzy NSR to czynna służba
wojskowa pełniona w wymiarze do 30 dni w danym roku kalendarzowym. Żołnierze NSR mogą też wykonywać obowiązki, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzysowego lub poza granicami państwa. W pozostałym zakresie czasu żołnierze mają prawo pracować u cywilnego pracodawcy, a w przypadku konieczności stawiennictwa w jednostce ich cywilne etaty podlegają ochronie, przy
zachowaniu wszelkich uprawnień wynikających z przepisów
prawa pracy.
Służba w NSR to na pewno niesamowita przygoda, możliwość wspierania swoich społeczności lokalnych, a także szansa na karierę w armii zawodowej. Szczegółowe informacje
o wymaganiach i procedurach przyjęcia można znaleźć na
stronach macierzystych Wojskowych Komend Uzupełnień lub
pod adresem www.wojsko-polskie.pl.

Długo wyczekiwany wóz dla strażaków z Łopuszna
18 października 2015r. przejdzie do bogatej historii OSP
w Łopusznie jako ważna data. Właśnie w tym dniu w jednostce odbyła się doniosła uroczystość poświęcenia i przekazania
na jej wyposażenie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Całkowity koszt nowo zakupionego pojazdu wyniósł:
600.000 zł i sfinansowany został ze środków otrzyma-

nych w ramach dotacji celowych z Komendy Głównej PSP150.000 zł., Zarządu Głównego ZOSP RP- 150.000zł., budżetu gminy - 300.000 zł.
Wręczenia Aktu przekazania dokonali: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz Minister Obrony Narodowej Beata
Oczkowicz.

Pomagają Kubusiowi
W ramach pomocy rodzinie Kubusia Stęplewskiego kielecki producent systemów oczyszczania ścieków - firma Delfin Sp z o.o. (www.delfin-polska.pl) - przekazał przydomową
oczyszczalnię ścieków do nowo budowanego domu Państwa

Stęplewskich. Montaż oczyszczalni został wykonany przez firmę Ekobiobud (www.ekobiobud.pl) z Zagnańska specjalizującą się w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.
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Wspomnienie o Zofii Klimczak-Kumańskiej
1945 – 2015
Chodząc po cmentarzu,
sprawdzam listę nieobecnych. Coraz więcej wśród nich
znajomych i kochanych. Śpią
pod marmurowymi płytami, kołysani do snu nieprzespanego szumem pobliskich
drzew.
W sobotnie popołudnie,
31 października odwiedzamy
z mamą naszych umarłych,
rozstawiamy znicze i kwiaty,
by na jutro groby były piękne.
W bramie mama cofa się gwałtownie: „Zapomniałam o Zosi.
Teraz mam przecież dwie sio- Zofia Klimczak-Kumańska
stry na cmentarzu” . I choć
pewnie bolą ją nogi, biegnie na cmentarne wzgórze, gdzie w kącie przytulona przez swojego Anioła Śmierci śpi Zosia.
Pierwsze Wszystkich Świętych, pierwsze Zaduszki, pierwszą jesień Basia spędza bez Zosi.
Z czarno – białych fotografii śmieją się do mnie wesołe
oczy młodych dziewczyn w kretonowych sukienkach w kwiaty. Basia i Zosia. Zawsze razem, zawsze w takich samych sukienkach. Sukienki szyła Zosia. Basia się do tego nie nadawała, mogła co najwyżej ponawlekać igłę albo podszyć listwę.
I ślub brały razem. W identycznych sukienkach. Oczywiście
uszytych przez Zosię. Wiecznie razem zaszeptane, razem zasmucone, razem roześmiane. Razem do szkoły, razem do pracy, na spacer, razem do cioci na Józefinę, razem na Górkę do
cioci Natalii, razem do Janki na imieniny.
My, ich dzieci, czasem buntowałyśmy się, że muszą tak
wszystko obgadać, że mają jakiś wspólny kod zrozumiały tylko dla nich.
Jak mogłaś, Ciociu, zrobić to mamie i tak odejść po prostu.
Chodzi teraz sama po Waszych wspólnie wydeptanych
ścieżkach. I ciągle zapomina, że by spotkać się z Tobą, trzeba
wspiąć sie na cmentarne wzgórze, że nie wystarczy podejść do
płotu, zajrzeć w okno przez firankę. Ciągle szuka Cię w ogródku i na polu i na Waszej górce wśród sosen i brzóz.
Zosia. Ostatnia z pięciu córek Ignacego i Anny Klimczaków. Urodzona w Wielebnowie tuż po zakończeniu II wojny
światowej. Wychowana jak większość jej rówieśników ze wsi
w dwóch izbach z sienią i komorą. Nauczona szacunku do rodziców, do Boga, do chleba i pracy, zgodna, cicha i ambitna.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Łopusznie, a potem
wybrała najczęstszą drogę awansu chłopskiej córki – została
nauczycielką.
Przepracowała w szkole 35 lat. Pierwsza placówka to Brynica, potem Strawczyn, krótko Józefina i 22 lata w szkole w Łopusznie. Uczyła plastyki i zajęć technicznych, wcześniej także języka polskiego. Jej uczniowie odnosili wiele sukcesów
w konkursach plastycznych.
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Ja – nauczycielka z laptopem i tablicą multimedialną w klasie - z podziwem słuchałam opowieści o początkach jej pracy. Drewniana szkółka gacona na zimę słomą, sękate ławki,
uczennice w zapaskach. Mieszkała u starszych gospodarzy.
Jak mróz wszedł na szyby w listopadzie, schodził w marcu. Pokoik ogrzewała małą kozą, na której gotowała też posiłki. Czytała swoje ukochane książki i sprawdzała uczniowskie zeszyty przy naftowej lampie. Była Siłaczką. Jak u Żeromskiego. Ale
nie skarżyła się, bo taki był wówczas los większości wiejskich
nauczycieli. Miała w sobie radość życia, entuzjazm, kochała to,
co robiła.
I zaczęła gromadzić skarby. Powoli i z mozołem, każdego
dnia dodawała do swojego skarbca kolejny klejnot. Praca, liczne wyrzeczenia, cierpienie i trud się opłacił - uzbierała prawdziwą fortunę. Było Jej czego zazdrościć. A gdy się ma takie
bogactwo, żal odchodzić.
Mąż Stefan, dzieci – Grzegorz, Kasia, Ludwik i Emil, synowe
i wnuki. Latami gromadzone skarby.
Wiesz – mówiła do mnie - choinka u Grzesia jest taka „moja”
– ozdobiona w serwetkowy łańcuch i bibułkowe słoneczka.

Basia i Zosia

z życia gminy
Twoje dzieci wyniosły z domu, który stworzyłaś z wujkiem,
nie tylko wzory choinkowych ozdób, ale przede wszystkim
wzór pięknej małżeńskiej miłości, nie na pokaz, bez hucznie
obchodzonych rocznic, ale wiernej, oddanej, cierpliwej, Nie
było między wami kłótni, złośliwości, a wzajemne zrozumienie i zgoda. Z podziwem patrzyłam na Wujka, kiedy w ostatnich tygodniach opiekował się Tobą. Było w tym tyle troski,
oddania i miłości. Daliście także swoim dzieciom piękny wzór
rodzicielstwa. Dlatego jest w ich rodzinach wzajemny szacunek, zgoda, miłość.
Umarłaś w sobotę, 3 stycznia, w dzień urodzin swojego
pierworodnego syna.
Jest takie powiedzenie, że śmierć zajrzała komuś w oczy.
Tobie nie zajrzała, Tobie Ciociu długo w oczy patrzyła. A Ty
przyjęłaś ją, pozwoliłaś, by się rozgościła w Twoim życiu. Nigdy najmniejszego słowa skargi, choć Twoje ostanie miesiące
to życie ze świadomością śmierci, ból, długie kolejki do lekarzy, bolesne zabiegi, szpitalne sale, coraz większa zależność
od bliskich. Dałaś nam, Twoim bliskim, piękną i mądrą lekcję
życia w przededniu śmierci.
Ciociu, dziękuję Ci, że byłaś. Za wszystkie szyte dla mnie sukienki, za pelerynkę do komunii, którą zrobiłaś mi na szydełku,
za spódnicę do bierzmowania. Nie byłaś dla mnie tylko ciocią,
ale chrzestną matka, świadkiem bierzmowania. Potem koleżanką z pracy, sąsiadką. Wzorem żony i cierpliwej matki. Podziwiałam Cię w roli Babci. Odkrywałaś przed swoimi wnukami inny świat, uczyłaś zabawy z nożyczkami i kolorowym papierem, drewnianymi klockami, uczyłaś ich słuchać opowieści
o minionych latach, pokazywałaś, ile radości można czerpać
z książki. Miałaś dla nich czas, zawsze spokojna, pełna kultury. Kochałaś piękno, także słowa. Nigdy nie słyszałam z Twoich
ust żadnego przekleństwa, nigdy nie wypiłaś kropli alkoholu.
Uczyłaś swoich uczniów, swoje dzieci, potem wnuki poprzez
przykład własnego życia.

W Twoje ostatnie Boże Narodzenie pokazywałaś mi kolorowe fotografie z Waszej wigilii. Trudno w tej kobiecie z włosami białymi jak gołąb odnaleźć tamtą dziewczynę w sukience
z kretonu. Ale taki uśmiech zabłąkał się być może w figlarnych
spojrzeniach Twoich wnuków?
Non omnis moria – przecież nie umarłaś, żyjesz wciąż
w sercach swoich bliskich.
Dziś, zapalając znicz na Twoim grobie, pomyślałam, że dobrze i pięknie przeżyłaś życie.
Zosia. Zbierała kłosy ze ścierniska, układała bukiety z bławatków i maków. Pielęgnowała dziką jabłonkę na polu. Kochałam patrzeć na jej zręczne palce dziergające na drutach
szaliki i swetry. We wszystkim, co robiła, była dokładność i
precyzja, nigdy żadnej bylejakości, równe grządki marchwi
w ogródku, najzgrabniejsze kopki siana na łące, starannie
zamiecione podwórko. Z kawałka wilgotnej gliny wyczarowywała ptaszki, szare płótno pokrywała kolorowymi krzyżykami, aż stawał kościół z czerwoną wieżą. Słuchał jej pędzel,
posłusznie sunąc kolorowymi smugami po bieli kartonu albo
szarzyźnie płótna. Współczuła zziębniętym sikorkom i zmurszałej ze starości przydrożnej kapliczce. Każdy wolny skrawek podwórka zakwitał u niej kwiatami. Widzę ją pochyloną
nad rabatami w ogródku, nad kartką papieru, którą zapełniała kształtnym, równym pismem, nad lekturą. Nigdy nie trwała
w bezczynności.
Pozostaje nam pamięć. Tylko i aż tyle.
W czwartek przed Wszystkimi Świętymi przy grobie mojej
Cioci zebrała się gromadka pierwszaków ze swoją wychowawczynią. Pani opowiadała im o nauczycielce rysunków, która
kochała dzieci. Do mogiły zbliżał się wujek zadziwiony tym
zgromadzeniem przy pomniku żony. Wzruszony nie dał rady
podejść ku nim. Ukryty za tujami zapłakał.
Tak się właśnie pielęgnuje Pamięć.
1 listopada 2015r.
Agnieszka Palacz

Prace geodezyjne
Garaże dla mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”

W związku z oczekiwaniami mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” Urząd Gminy w Łopusznie podjął działania w celu utworzenia przyblokowych garaży. Działaniem niezbędnym do zrealizowania projektu była zamiana
części działki gminnej z działką osoby prywatnej. Dzięki zamianie działka gminna zyska większą funkcjonalność, co spowoduje wygospodarowanie miejsca na znaczną ilość garaży.
Urząd Gminy w celu zrealizowania projektu wszczął procedurę administracyjną, m.in. zlecono wykonanie zadania geodecie uprawnionemu. W trakcie pomiarów Pani Wójt Irena
Marcisz spotkała się również z mieszkańcami bloku przy ulicy Strażackiej, by osobiście wyjaśnić szczegóły sprawy. Ważnym aspektem negocjacji i porozumienia jest rozdzielenie
kosztów związanych z podziałem działek, ich zamianą, a także
rozbiórką istniejącej, jednak nieużytkowanej hydroforni wraz

ze zbiornikiem wody pitnej pomiędzy Urzędem Gminy, a prywatnym właścicielem.

Prace geodezyjne wykonywane
w celu prawidłowego przebiegu dróg

Na terenie gminy Łopuszno prowadzone są liczne prace
geodezyjne. W Nowku zostały wyznaczone punkty graniczne
drogi gminnej w celu jej prawidłowego przebiegu.
W Grabownicy prowadzony jest podział nieruchomości,
która jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie. Droga jest użytkowana przez
mieszkańców naszej gminy, lecz wymaga remontu, który nie
może być dokonany do momentu uregulowania jej własności.
W Snochowicach trwa podział działki gminnej w celu wydzielenia drogi. W Krężołku trwa regulacja stanu prawnego drogi
gminnej, która łączy dwie miejscowości Krężołek i Czałczyn.
Warto zaznaczyć, że prace te są niezwykle czasochłonne
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i kosztowne. Zakończenie większości prac geodezyjnych przewidziane jest do końca 2015 roku.

Nieodpłatne przekazanie gruntów przez Agencję
Nieruchomości Rolnych

Urząd Gminy w Łopusznie wystąpił o nieodpłatne przejęcie
nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie. Złożono wniosek

o przejęcie nieruchomości pod budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Łopuszno, która będzie zlokalizowana
w miejscowości Eustachów Duży.
Urząd Gminy przygotowuje również wniosek o nieodpłatne przejęcie nieruchomości Agencji w miejscowości Marianów Duży. Działka ta ma być przeznaczona pod budowę
boiska, placu zabaw dla dzieci z sołectwa Marianów oraz na
świetlicę wiejską.
K.J.

Przedszkole „Mini College” otwarte!
17 października 2015 r. odbyła się uroczystość otwarcia Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego „Mini
College” w Łopusznie przy ul. Włoszczowskiej 10. Na spotkaniu z przedszkolakami oraz ich rodzicami dyrektor nowo powstałej, nowoczesnej placówki oświatowej Adrian Lipa przedstawił ofertę przedszkola, realizowane programy, zaprosił także na pokazowe zajęcia naukowe oraz zajęcia terapeutyczne
z elementami integracji sensorycznej i terapii zajęciowej.

Jesienna oferta świetlic wiejskich
Rudniki

Świetlica Wiejska w Rudnikach jest czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00 i zaprasza do udziału
w jesiennych zajęciach:
• Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji jesiennych – 11.11.2015-13.11.2015, godzina 16:00.
• Warsztaty manualne dla dzieci – tworzenie biżuterii z filcu
dekoracyjnego – 19.11.2015 (czwartek), godzina 16:00.
„Ozdoby choinkowe” - zajęcia manualne z udziałem pracowników GOK – 17.12.2015, godzina 16:00.
• Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych – 22.12.2015 (wtorek), godzina
16:00.
Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach
Jolanta Serafin

Snochowice

Świetlica Wiejska w Snochowicach jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00 i zaprasza do
udziału jesiennych zajęciach:
• Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku
7-12 w każdy wtorek o godzinie 15:00.
• Sportowe Piątki - co tydzień inny zestaw ćwiczeń na ujędrnienie i wysmuklenie ciała, m. in. w oparciu o treningi Ewy
Chodakowskiej. Start o godzinie 17:00.
• Warsztaty tworzenia biżuterii z filcu dekoracyjnego 18.11.2015 (środa), godzina 15:00 i 25.11.2015 (środa), godzina 15:00.
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• Zabawa Andrzejkowa dla dzieci -  27.11.2015 (piątek) godzina
16:00 – 19:00.
• Warsztaty Decoupage 2.12.2015 (środa), godzina 15:00
i 9.12.2015 (środa), godzina 15:00.
• „Ozdoby choinkowe” - warsztaty manualne z udziałem
pracowników GOK - 8.12.2015 (wtorek), godzina 16:00
i 15.12.2015 (środa), godzina 16:00.
• Warsztaty manualne – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych - 16.12.2015 (środa) godzina 15:00.
Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach
Jolanta Pięta

Lasocin

Świetlica Wiejska w Lasocinie jest czynna w poniedziałki od
15:30 do 19:30 oraz od środy do soboty od 15:30 do 19:30 i zaprasza do udziału jesiennych zajęciach:
• Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji jesiennych – 9.11.2015 (poniedziałek), godzina 16:00.
• Warsztaty plastyczne dla dzieci – Zaczarowana Jesień –
18.11.2015 (środa), godzina 16:00.
• „Ozdoby choinkowe” - zajęcia manualne z udziałem pracowników GOK – 16.12.2015 (środa), godzina 16:00.
• Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych – 21.12.2015 (poniedziałek),
godzina 16:00.
Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie
Henryk Łapot

z życia gminy
Piotrowiec

Świetlica Wiejska w Piotrowcu jest czynna od wtorku do soboty w godzinach od 15:00 do 19:00 i zaprasza do udziału w
jesiennych zajęciach:
• Bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci w każdą środę o godzinie 16:30.
• Warsztaty plastyczne dla dzieci – tworzenie kartek świątecznych – 17.11.2015 (wtorek).
• Warsztaty manualne dla dorosłych – tworzenie kompozycji
jesiennych. 18.11.2015 (środa), godzina 16:30.
• Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – bombki bożonarodzeniowe (karczochy) – 8.12.2015 (wtorek) i 9.12.2015
(środa), godzina 16:30.
• Warsztaty manualne dla dzieci – ozdoby choinkowe i dekoracja świąteczna – 15.12.2015 (wtorek), godzina 16:30
• Warsztaty manualne dla dorosłych - tworzenie kompozycji
bożonarodzeniowych (stroiki) – 16.12.2015 (środa), godzina
16:30.
• Spotkanie opłatkowe dla dorosłych – 19.12.2015 (środa), godzina 16:30.
• Zabawa Choinkowa dla dzieci – 29.12.2015 (wtorek), godzina
16:30.
Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu
Anna Gad

Gnieździska

Świetlica Wiejska w Gnieździskach jest czynna w poniedziałki od 15:00 do 19:00, wtorki od 16:00 do 20:00, środy,

czwartki, piątki od 15:00 do 19:00 i zaprasza do udziału jesiennych zajęciach:
• Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku
od 7 do 12 lat w każdą środę o godzinie 16:00.
• Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie biżuterii z filcu dekoracyjnego – 6.11.2015 (piątek), godzina 16:00
i 13.11.2015 (piątek), godzina 16:00.
• Zajęcia taneczne dla dzieci – 5.11.2015 (czwartek), godzina
16:00 i 26.11.2015 (czwartek), godzina 16:00 oraz 10.12.2015
(czwartek), godzina 16:00.
• Warsztaty Decoupage dla dzieci i dorosłych – 12.11.2015
(czwartek), godzina 16:00 i 3.12.2015 (czwartek), godzina
16:00.
• Pokaz makijażu wieczorowego dla kobiet – 18.11.2015 (środa), godzina 17:00.
• Warsztaty plastyczne dla dzieci – Kolorowa Jesień –
24.11.2015 (wtorek), godzina 16:00.
• Zabawa Andrzejkowa dla dzieci – 30.11.2015 (piątek), godzina 16:00.
• Zajęcia manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji oraz kartek bożonarodzeniowych – 11.12.2015 (piątek),
godzina 16:00.
• Zajęcia manualne dla dzieci i dorosłych – ozdoby choinkowe
– 18.12.2015 (piątek), godzina 16:00.
• Spotkanie opłatkowe dla dzieci – 22.12.2015 (wtorek), godzina 16:00.
Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach
Anna Adamiec

Prace społecznie użyteczne w gminie Łopuszno
W 2015 roku Gmina Łopuszno po raz kolejny przystąpiła do
realizacji „Prac społecznie użytecznych” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Kieleckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Małgorzatę Stanioch a Gminą Łopuszno reprezentowaną
przez Wójta Gminy Panią Irenę Marcisz. Realizatorem prac był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne były realizowane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie (10 godzin tygodniowo) na osobę. Za każdą przepracowaną godzinę osobie bezrobotnej przysługuje świadczenie
w wysokości 8,10 zł (netto), dochód ten nie jest opodatkowany. W bieżącym roku całkowity koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 21 772, 80 zł. z czego 40% pochodzi z budżetu Gminy Łopuszno, natomiast 60% refundowane jest przez

Powiatowy Urząd Pracy. W ramach tego zadania bezrobotni sprawowali usługi opiekuńcze u podopiecznych GOPS oraz
wykonywali prace porządkowe w jednostkach organizacyjnych gminy od 1 marca do 30 września 2015 roku.
Organizacja prac społecznie użytecznych przynosi wiele
korzyści, m.in. zapewnia minimalne środki do życia, aktywizację zawodową, zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy w celu
znalezienia zatrudnienia. Uczestnictwo w tej formie wsparcia
zwiększa u bezrobotnych poczucie własnej wartości, motywację do szukania i podjęcia stałej pracy, jak również pozwala
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na weryfikowanie
osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy i chcą współpracować z GOPS, aby wyjść z trudnej sytuacji życiowej, w jakiej
się znaleźli.

Punkt Pomocy Rodzinie w Łopusznie
Od września 2015 w Gminie Łopuszno funkcjonuje Punkt
Pomocy Specjalistycznej na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Łopuszno, Starostwem Powiatowym w Kielcach oraz Hufcem Pracy Kielce – Powiat. Mieszkańcy Gminy Łopuszno mają możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług terapeuty Pani Wiesławy Górki oraz radcy
prawnego Pani Anny Kangier.

Z w/w usług można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu bezpośrednio u pracowników GOPS w Łopusznie lub pod numerem telefonu 41 39-14-282. Specjaliści przyjmują w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łopusznie.
Ewelina Stachura
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Aktywna integracja w Gminie Łopuszno 2011 – 2015
24 sierpnia 2015r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo
Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego POKL pn „Aktywna integracja w Gminie Łopuszno” realizowanego przez Gminę Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie. Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Łopuszno- Pani
Irena Marcisz, Sekretarz Gminy – Pani Małgorzata Barcicka,
Skarbnik Gminy – Pani Teresa Poświat, w spotkaniu wzięli także udział Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, jak również beneficjenci projektu. W trakcie spotkania Kierownik GOPS Pan Mariusz Łuszczyński, pełniący również rolę koordynatora projektu omówił
podejmowane działania oraz osiągnięte wyniki.
Od lutego do sierpnia 2015 roku zorganizowano dla uczestników projektu indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne oraz 6 kursów zawodowych:

-

opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 4 osoby;
technolog robót wykończeniowych – 1 osoba;
wizaż i stylizacja paznokci – 1 osoba;
sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 2 osoby;
magazynier z obsługą wózka widłowego – 1 osoba;
księgowość komputerowa – 1 osoba.
Tegoroczna edycja projektu była ostatnią w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Gminny Ośrodek Pomocy realizował pięć projektów w latach 2011 – 2015.
Podczas wszystkich edycji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na łączną kwotę: 648 051,00 PLN, przeszkolono 58 osób, zakupiono wyposażenie dla GOPS, sfinansowano jedno stanowisko pracy dla pracownika socjalnego.
Gminny Ośrodek Pomocy w nowym okresie programowania również będzie przystępował do realizacji projektów, które są wsparciem nie tylko dla uczestników, ale także dla pracowników instytucji realizujących projekt.
Wioleta Kramarczuk, Ewelina Stachura

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
17 września 2015 roku Stowarzyszenie „START” Łopuszno
podpisało umowę z Kieleckim Bankiem Żywności, dotyczącą
dostarczania żywności dla osób najbardziej potrzebujących.
Tym samym rozpoczęto realizację Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –
Podprogram 2015.
Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które
spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie, ( od października odpowiednio 951 zł. i 771 zł) na podstawie skierowania

wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy
Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek
żywnościowych, w składzie których znajdą się między innymi:
makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa,
klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015 R.,
w okresie wrzesień 2015 – luty 2016 Stowarzyszenie START Łopuszno przekaże mieszkańcom gminy około 25 ton żywności.
Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
Wioleta Kramarczuk

Gmina organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci
Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy i Gminny
Ośrodek Kultury zapraszają wszystkie chętne dzieci na zajęcia
świetlicowe. Zajęcia odbywać się będą w piątki od godziny
15.00 do 18.00 na terenie Ośrodka Sportowego.
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W ramach spotkań będą zajęcia plastyczne, kulinarne,
sportowe, gry i zabawy, konkursy, wycieczki itp.
Więcej informacji pod numerem tel. 508 – 106 - 435

z życia gminy

Gmina funduje bezpłatne zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia są zorganizowane dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Pierwsze zajęcia odbyły się:
• 12.10.2015 (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach;

• 13.10.2015 (wtorek) o godzinie 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w
Snochowicach;
• 15.10.2015 (czwartek) o godzinie 14:00 w GOK w Łopusznie
Zapisy pod numerem telefonu 505567919.
Zapraszamy!

Jesienne zajęcia w GOK i GOSW w Łopusznie
Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zapraszają do udziału w jesiennych zajęciach:
Poniedziałki:
- godz. 14.00-18.00 zajęcia muzyczne, prowadzący Piotr Pawelczyk,
- godz. 15.00-16.30 -próba ZPiT Ziemi Łopuszańskiej,
- godz.18.00-19.00- fitness-aerobik, prowadząca Justyna Marszalik,
Wtorki:
- godz. 15.00 -16.00 – zajęcia wokalne, prowadząca: Agnieszka
Jeleń,
- godz.13.30 -14.30 –zajęcia taneczne w grupie mażoretek,
prowadząca: Małgorzata Soboń,
Środy:
- godz. 19.00-20.00-ZUMBA, prowadząca: Magdalena Błachut.

Czwartki:
- godz. 14.00-18.00 zajęcia muzyczne, prowadzący Piotr Pawelczyk,
- godz.18.00-19.00- fitness-aerobik, prowadząca Justyna Marszalik,
- godz.15.00-18.00 Babskie Czwartki,
Piątki:
- godz.15.00-17.00 – zajęcia plastyczne, prowadzące: Justyna
Marszalik i Agnieszka Jeleń,
- godz.17.00-18.00 –gry i zabawy świetlicowe,
Soboty:
- godz. 12.00-13.30 –próba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, prowadzące: Agnieszka Jeleń i Małgorzata Soboń.
Ponadto zapraszamy na kurs biżuterii sutasz w dniach
5, 12 i 19 listopada 2015 r.

Mieszkańcy Gminy Łopuszno dziękowali za plon
13 września 2015r. w Łopusznie odbyły się Dożynki Gminne.
Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów była Pani Wójt Irena Marcisz, natomiast Starostami dożynek Pani Ewa Wawrzoła z Olszówki oraz Pan Janusz Paszowski z Czartoszów.
Po uroczystościach kościelnych barwny korowód dożynkowy przeszedł na teren Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego, gdzie odbyła się dalsza część imprezy rozpoczęta odśpiewaniem hymnu i występem Orkiestry Dętej OSP Łopuszno.
Swoją obecnością Gminę Łopuszno zaszczycili m.in.: Grzegorz Schetyna -Minister Spraw Zagranicznych, Marek Gos Poseł na Sejm, Beata Oczkowicz - Podsekretarz Stanu w MON,
Senator RP- Krzysztof Słoń.
Zgodnie z tradycją najpierw miał miejsce obrzęd chleba.
Chleb upieczony z tegorocznych zbiorów wręczyli Gospodarzowi Starostowie dożynek. Jak nakazuje tradycja, w następnej kolejności odbyło się ośpiewanie wieńców dożynkowych.
Wieńce ośpiewali: Chór ,,Gloria”, zespół śpiewaczy „Snochowianki” ze Snochowic, zespół śpiewaczy KGW z Lasocina,
a także Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska. Na koniec części obrzędowej Gospodarz dożynek podziękował rolnikom za ich
pracę i trud.
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkół
z terenu gminy , Chór Gloria, Centrum Wspierania Rodziny
„Z Uśmiechem” w Józefinie, zespoły ludowe: Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, Zespół Pieśni i Tańca ,,Gnieździska, Zespół ,,Wiernianki”, Zespół ,,Snochowianki”, Zespół Pie-

śni i Tańca „Łopuszno”. Swoje umiejętności zaprezentowała
również Edyta Piwowarczyk , zespół muzyczny z Pałacu ,,TACY
A NIE INNI”, konferansjerka uroczystości dożynkowych - Anna
Adamiec .
Podczas święta plonów rozstrzygnięto konkurs na ,, Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Każdy z zaprezentowanych 20 wieńców był solidnie wykonany i niezwykle piękny.
Spośród nich komisja w składzie: 18 sołtysów, Wójt – Irena
Marcisz i Bogumiła Kamińska, wybrała zwycięskie wieńce.
Pierwsze miejsce zajął wieniec z Gnieździsk, na drugim miejscu równorzędnie uplasowały się sołectwa Eustachów i Antonielów, natomiast trzecie miejsce przyznano sołectwom Fanisławice, Grabownica, Kołu Gospodyń Wiejskich ze Snochowic
oraz Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie.
W konkursie na ,, Najczystsze Sołectwo” komisja w składzie
Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz, kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Łopusznie – Barbara Pawelczyk oraz pełniący obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo
– Wypoczynkowego w Łopusznie – Sławomir Stelmaszczyk
pierwsze miejsce przyznali sołectwu Gnieździska. W trakcie
dożynek rozstrzygnięty został również konkurs kulinarny na
,,Najsmaczniejsze tradycyjne potrawy”. Do konkursu przystąpiły sołectwa: Rudniki, Wielebnów, Piotrowiec, Snochowice, Fanisławiczki, Eustachów, Grabownica, Sarbice Drugie oraz
Koło Gospodyń Wiejskich ze Snochowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Lasocina, Centrum Wspierania Rodziny z „Uśmiechem”
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w Józefinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za najlepszą potrawę spośród trzech przygotowanych na konkurs.
Podczas dożynek odbyły się również zawody sportowo-pożarnicze ,wręczono nagrody w VI Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łopuszno. Nagrodzeni zostali również uczestnicy
konkursów ,,Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku’’. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz krzewy ozdobne
ufundowane przez Wójta Gminy Łopuszno – Irenę Marcisz.
W konkursie zwyciężyli: Ewa i Zbigniew Wawrzoła - I miejsce,
Sebastian Piotrowski - II miejsce, Wiesław Łapot - II miejsce
oraz Renata Resiak - również II miejsce. Konkurs ,,Najładniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne” w 2015 r. w gminie Łopuszno wygrali Ewa i Piotr Tumiłowiczowie -,, Stajnia Ostoja’’
- I miejsce oraz Lucyna Paszowska - ,,Gościniec’’ - II miejsce.
Otrzymali oni statuetki oraz krzewy ozdobne.
W trakcie uroczystości okazale prezentowały się stoły
z wiejskim jadłem, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Przygotowano wspaniałe stoiska kulinarne z pysznymi potrawami, które można było degustować - jeść, pić i bawić się „na
całego”. Swoje stoiska prezentowały również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Powiatowy Urząd Pracy. Jednak największym zainteresowaniem
wśród najmłodszych uczestników dożynek cieszyło się stoisko
Osady Średniowiecznej z Huty Szklanej – Bieliny, którego jedną z atrakcji było dojenie krowy.
Tradycyjnie uroczystości dożynkowe zakończyła zabawa
taneczna, na którą licznie przybyła młodzież z terenu Gminy
Łopuszno.
Jesień to czas zbiorów ziemniaków, dlatego tegoroczne
Święto Plonów połączono ze wspólnym pieczeniem ziemniaka przy ognisku. Dzięki temu mieszańcy mieli doskonałą oka-

zję do wspólnej zabawy i zajadania się ziemniakami prosto
z ogniska.
Wszystkim sołectwom, Kołom Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniom serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie w przygotowanie dożynek.
Ponadto organizatorzy Dożynek Gminnych 2015 kierują
podziękowania za wsparcie finansowe do sponsorów:
Krzysztofa Sobonia - radnego Powiatu Kieleckiego,
Krzysztofa Smolarczyka - radnego Powiatu Kieleckiego,
Marka Gosa –Posła na Sejm RP,
Banku Spółdzielczego w Łopusznie,
Zakładów Mięsnych „WiR”w Łopusznie,
Piekarni Aleksandra Kozaka w Łopusznie,
Krystyny i Romana Wódkowskich,
Zofii i Grzegorza Puchała,
Wiesława Zasady,
Justyny i Mariusza Petrus,
Mahmouda Othmana,
Firmy TOM-BUD,
Zimny Spółka Jawna,
Jarosława Jaworskiego z Gnieździsk,
Janusza Zimnego,
Leszka Macandra,
Pawła Wnuka,
Radnych Rady Gminy Łopuszno.
Dzięki Państwa wsparciu uroczystości dożynkowe miały
charakter wyjątkowy. Były one nie tylko prezentacją tegorocznych plonów rolnych, ale również prezentacją dorobku kulturalnego naszej gminy, kuchni regionalnej i szansą na promocję gminy.
Agnieszka Jeleń, Anna Adamiec

Imponująca liczba uczestników Impresji Łopuszańskich
25 i 26 lipca 2015 r. odbyła się w Łopusznie dwudniowa impreza plenerowa, pn. Impresje Łopuszańskie. Nazwa wyłoniona została w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu. Autorem nazwy jest Pan Szymon Kowalczyk ze Snochowic. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje.
Inauguracją Impresji Łopuszańskich 25 lipca, w sobotę był
rajd rowerowy. Wzięło w nim udział 50 osób. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych pasjonaci turystyki rowerowej wyruszyli w wyznaczoną przez organizatorów trasę. Na
powracających z wyprawy rowerowej czekało ognisko z kiełbaskami. Zaplanowany na ten dzień Festiwal Biegów zrealizowano jednak drugiego dnia imprezy, tj. 26 lipca. Mimo padającego
deszczu na płycie głównej boiska zmagali się w meczu piłkarskim ŁKS Łopuszno -Top-Spin Promnik. Wynik meczu to 8:1 dla
Łopuszna. W sobotę wieczorem młodzież obejrzała w ramach
kina letniego komedię romantyczną, a potem do godz. 1-ej
dnia następnego bawiła się na dyskotece.
Na mieszkańców gminy czekało w niedzielne popołudnie
szereg atrakcji na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Jedną z nich była inscenizacja wydarzeń
z okresu II wojny światowej, mająca związek z działaniami
na terenie gminy Łopuszno i jej okolic. Inscenizacja przygoto-
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wana była przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
„Jodła”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również występy na
scenie. Były to: koncert Orkiestry Dętej OSP w Łopusznie, koncert kabaretu Pigwa Show, pokaz walk Świętokrzyskiego Klubu Muay Tai, występ przedszkolaków z grupy „Kasztaniaki”,
występ Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca, wybory
Miss Ziemi Łopuszańskiej.
Dość liczną publiczność zgromadził Turniej Sołectw o puchar Wójta Gminy Łopuszno. Wzięło w nim udział 9 sołectw reprezentowanych przez czteroosobowe drużyny. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali loterię fantową, program
„Łopuszno w cyrkowym kalejdoskopie” z udziałem szczudlarzy z Krakowskiego Teatru Ulicznego oraz liczne atrakcje wesołego miasteczka, m.in. chodzenie po wodzie w specjalnych
kulach. Na specjalnym stanowisku edukacyjnym dla dzieci,
przygotowanym przez Nadleśnictwo Kielce, najmłodsi mogli wziąć udział w ciekawych grach i zabawach edukacyjnych,
było także stoisko z malowaniem twarzy. Przygotowano również warsztaty malarskie w technice „kawarella”, czyli malowanie kawą. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadziło akcję „Podziel się kroplą życia”. Przez dwa

z życia gminy
dni imprezy Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew Ferro Aquilae” prezentowało walki rycerskie,
strzelanie z łuku, tańce oraz gry i zabawy średniowieczne. Odbył sie także pokaz strażacki przygotowany przez OSP Łopuszno. Dużą atrakcją był lot pełen akrobacji w wykonaniu paralotniarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Paralotnio-

wego „Bielik”. Dla wszystkich uczestników niedzielnego popołudnia serwowano pyszną grochówkę oraz leczo. Finałem
dwudniowej imprezy była dyskoteka pod gwiazdami.
S. Stelmaszczyk
B. Pawelczyk

„Zdrowe i Wesołe Wakacje 2015”- zajęcia wakacyjne
w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie
Super zabawa. Od 13 lipca do 14 sierpnia 2015 w 4 turnusach ponad setka dzieci z terenu gminy Łopuszno uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek
Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie. Na najmłodszych
czekało wiele atrakcji. Były sportowe zmagania, gry i zabawy
na boisku, konkursy plastyczne, malowanie kredą, pogadanki,
spotkania, rajdy i wycieczki oraz wiele innych ciekawych zajęć.
Każdy turnus zakończył się wycieczką do Huty Szklanej do
Osady Średniowiecznej, gdzie po zwiedzeniu całej osady dzieci na warsztatach garncarskich pod okiem instruktora mogły
wykonać własnoręcznie naczynie z gliny.
Dzieci bardzo chętnie spędzały wolny czas na konkursach
i zabawach przygotowanych na terenie ośrodka. Dużo dobrej
zabawy sprawił turniej sprawnościowy, w którym dla najlepszych czekały upominki i dyplomy.
W ramach zajęć odbył się także pieszy rajd pod przewodnictwem pana Romana Gada na Żabieniec. Pomimo różnic
wiekowych wszyscy szczęśliwie przebyli wytyczoną trasę,
a na zakończenie dla strudzonych wędrowców było przygotowane ognisko z kiełbaskami.
Każda grupa w ramach zajęć odbyła także spotkanie z policjantem na temat bezpiecznego zachowania się w różnych
sytuacjach tj. na drodze, w szkole, w domu, w gospodarstwie,
podczas rajdu czy wycieczki oraz na temat dopalaczy. Dzieci
zostały także zapoznane z zasadami poruszania się na rowerze, otrzymały broszurę „Poradnik rowerzysty”, która zawiera

wiele cennych uwag i rad. Spotkania te poprowadził dzielnicowy pan Kamil Mróz.
Dzieci chętnie uczestniczyły też w zajęciach kulinarnych, które poprzedził film i pogadanka na temat zdrowego żywienia.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy buton z panoramą Łopuszna. Wakacyjne zajęcia zostały dofinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sławomir Stelmaszczyk
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Kolejny sukces Zespołu Pieśni i Tańca „Gnieździska”
31 Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego
odbył się w Trzcianie koło Rzeszowa, w dniach 17-18 października 2015 roku. W dwudniowej imprezie uczestniczyło łącznie
ponad 600 tancerzy z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.
W konkursie tym od wielu lat uczestniczy Zespół Pieśni
i Tańca „Gnieździska”, działający od ponad 35 lat pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Opiekę merytoryczną nad zespołem sprawuje Wojewódzki Dom Kultury
w Kielcach. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.
Poprzez udział w licznych przeglądach, festiwalach i konkursach, organizowanych na terenie kraju, w sposób wyjątkowy
promuje Gminę Łopuszno.
Udział w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego przyniósł im kolejny sukces. Zdobyte wyróżnienie podczas
przesłuchań w tak prestiżowym konkursie, z udziałem tak licznych grup tanecznych z całej Polski, w tym pięknie prezentujących się młodych tancerzy, jest wyróżnieniem zasługującym
na wielkie uznanie dla tego Zespołu a szczególnie dla jego kierowniczki-pani Jadwigi Szymkiewicz, która pokonuje wszelkie
trudności na przestrzeni tych długich lat, by zespół istniał nie
tylko w Gminie, ale sławił ją na całą Polskę. A jeśli ktoś zapyta:po co to wszystko?, tyle trudu, zabiegów w pozyskiwaniu utalentowanych ludzi, utrzymaniu dość licznej grupy (20 członków zespołu), pani Jadzia odpowie:-to proste, kocham śpiew
i taniec, to moja pasja, radość życia. Dodam jeszcze, że przez
całe życie, w tańcu, śpiewie i dniu codziennym, wiernie towa-

rzyszy Pani Jadzi mąż - Marian. Przy tej okazji wspomnę jeszcze, że w ubiegłym roku gratulowaliśmy Zespołowi udziału
na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Miesiąc później Zespół
„Gnieździska” został zaproszony na uroczysty obiad do Pałacu
Prezydenckiego.
Konkursy Tradycyjnego Tańca Ludowego służą ochronie
dziedzictwa kulturowego i skupiają liczne grono uczestników
i odbiorców. Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez taniec jest ciekawą formą odkrywania polskiego folkloru.
8 października o godz. 11.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się Koncert Galowy podczas którego
wręczono laureatom nagrody i statuetki pamiątkowe.
Barbara Pawelczyk

Spotkania wakacyjne w bibliotece
„Wakacje 2015” w Gminnej Bibliotece Publicznej przebiegały pod hasłem „Czytam i bawię się”. W każdy wtorek i czwartek odbywały się zajęcia w których uczestniczyła 15- osobowa
grupa dzieci w wieku 6 – 12 lat.
Dzieci biorące udział w zajęciach słuchały opowieści o bohaterach książkowych, a następnie ilustrowały wysłuchane
bajki na zajęciach plastycznych. Dużą frajdę sprawiały prace
manualne – własnoręczne robienie zakładek do książek, projektowanie i wykonywanie wiatraczków, były również lepione
postacie bajkowe z plasteliny oraz masy solnej. Maluchy chętnie brały udział w zabawach ruchowych, tańczyły przy muzyce, a także bawiły się w głuchy telefon i odgadywały zagadki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry: scrabble, bierki,
warcaby i inne gry planszowe.
Wakacje przebiegały w miłej, radosnej i książkowej atmosferze. Było kolorowo, twórczo i ciekawie.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI…
„Zapadły w ziemię mogiły bez znaku,
Jakby je matka wtuliła w objęcia,
Lecz ty ich wszystkich pamiętasz ,Polaku
I są w pacierzu twojego dziecięcia…”
Artur Oppman
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Uroczystości patriotyczne w Fanisławicach

30 sierpnia 2015 roku po raz drugi odbyły się uroczystości
patriotyczne przy pomniku ofiar II wojny światowej w lesie
przy drodze Łopuszno-Fanisławice. Potyczki w fanisławickich
lasach uważane są za jedne z najważniejszych na Kielecczyź-
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nie. Trwałą pamiątką tego zdarzenia jest pomnik ku czci zabitych w gajówce pod Fanisławicami, wzniesiony z inicjatywy
Łopuszańskiego Koła ZBoWiD, znajdujący się między Fanisławicami a Eustachowem. Napis na pomniku głosi, że 24 sierpnia 1944 roku K. Woźniak i ppor. „Maciek”, 2 partyzanci „zostali
zamordowani przez faszyzm polski spod znaku NSZ”.
Interpretacja tego zdarzenia jest różna i świadczy o burzliwych dziejach tego okresu. Nie można jednoznacznie osądzić
sprawców tych wydarzeń. Można tylko stwierdzić, że Polska
stała się areną walk politycznych, gdzie ginęli niewinni ludzie.
Każdy grób żołnierza, każdy cmentarz wojenny jest wołaniem o pokój. Bowiem „Ojczyzna to pamięć i groby, a naród
tracąc pamięć traci życie”. Żyjemy w trudnych czasach naznaczonych licznymi zagrożeniami. Tym bardziej doceniamy znaczenie pokoju, który jest cennym darem.
Mszę świętą celebrował ks. Wiktor Walocha – proboszcz
parafii Wierna Rzeka.
Uczestnicy uroczystości pełni zadumy i skupienia wysłuchali apelu poległych:
„Stajemy dziś – z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia do uroczystego apelu poległych i zabitych w gajówce pod Fanisławicami.
Ich pragnieniem była wolność, ich winą – polskość, ich karą
– cierpienie, ich katem – brat Polak.”

Uroczystości patriotyczne
w 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej

6 września 2015 roku uczczono pamięć poległych i pomordowanych oraz tych, którzy swe życie poświęcali za ojczyznę
w 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej. O godzinie 1200
spod kościoła parafialnego wyruszyła procesja na Kościółek.
Następnie dr Piotr Starzyk przedstawił historię wojenną zie-

mi łopuszańskiej, jej mieszkańców oraz trzech krzyży wzniesionych na Kościółku z inicjatywy księdza kanonika Aleksandra Jankowskiego w 1946 roku wraz z tablicą, na której napis
brzmi: „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”.
Uroczystą Mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Ireneusz Jakusik. W homilii podkreślił nasz obowiązek pamiętania
o martyrologii mieszkańców gminy Łopuszno w okresie wojny i przekazywania go następnym pokoleniom.

Patriotyczna Msza święta w Sarbicach

W niedzielę 4.10.15 roku mieszkańcy wsi Sarbice, okolicznych miejscowości i gminy Łopuszno zebrali się na uroczystości patriotycznej w lesie przy pomniku - mogile siedmiorga
mieszkańców wsi Sarbice, zamordowanych przez hitlerowców
w czasie bitwy pod Gruszką 30 września 1944 roku. Główną
częścią uroczystości była Msza święta, którą celebrował ksiądz
Jacek Celuch – proboszcz parafii Sarbice. W homilii ksiądz proboszcz nawiązał do tamtych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Podkreślił istotę przekazywania idei patriotyzmu młodemu pokoleniu, znaczenie wychowania w rodzinie, przekazywania wartości jaką jest Ojczyzna, wskazywanie właściwych
postaw.
Na uroczystości patriotyczne stawiły się władze gminy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, mieszkańcy, nauczyciele, kombatanci, dzieci i młodzież.
Pamięć o tych wydarzeniach chcą zachować władze Gminy
Łopuszno i miejscowe Koło Światowego Związku Żołnierzy AK
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.
Małgorzata Gawęda

Wieści z Grabownicy
Wakacje to czas, kiedy dzieci odpoczywają po trudach wytężonej nauki. W tym okresie wielu ludzi pracuje, aby mogły
one po dwumiesięcznej przerwie wrócić do czystej i odnowionej szkoły.
W szkole filialnej w Grabownicy trwały prace remontowe,
konserwacyjne i porządkowe zakrojone na szeroką skalę. Już
w pierwszym tygodniu wakacji przeprowadzono remont sali
komputerowej na kwotę ok. 1800 zł. Usunięto stary tynk z sufitu, położono nowy cementowo -wapienny, pomalowano sufit, ściany oraz lamperię. Pomalowano w budynku sprzęt
sportowy: drabinki oraz ławeczki gimnastyczne.
W sierpniu przeprowadzono prace porządkowe wokół
obiektu szkolnego: wykoszono boisko oraz przyległy teren,
dokonano przecinki gałęzi drzew rosnących przy alei wjazdowej oraz wycinki niektórych krzewów, systematycznie przycinano żywopłot.
Najpoważniejszym przedsięwzięciem była w drugiej połowie sierpnia wymiana stolarki okiennej na parterze budynku. Koszt inwestycji - 9 900,00 zł. Pomalowano glify okien
w całej szkole oraz przeprowadzono remont łazienki na
parterze. Zakupiono środki czystości na kwotę ok. 200,00

zł. Przez cały okres wakacji trwały prace porządkowe w zakresie mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni mebli, sprzętów, wyposażenia oraz okien. Dokonano przeglądu technicznego, naprawy i modernizacji sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej.
Powyższe prace były możliwe do wykonania dzięki dofinansowaniu ich przez organ prowadzący szkołę – Wójta Gminy Łopuszno, zaangażowaniu miejscowego radnego, dyrektora, rodziców, pracowników szkoły oraz życzliwych osób.
I w tym miejscu na łamach „Wieści Łopuszna” pragnę podziękować:
- Pani Wójt Irenie Marcisz za wygospodarowanie funduszy
na przeprowadzenie remontu sali pracowni komputerowej,
zakup farb, środków czystości oraz wymianę stolarki okiennej. To koszt 11 900,00 zł. Zrealizowane inwestycje poprawiły bezpieczeństwo i estetykę szkoły oraz pozwolą zaoszczędzić na kosztach ogrzewania,
- Panu Jerzemu Adamcowi – radnemu miejscowości
Grabownica i Eustachów Duży za zaangażowanie i pomoc w sprawnym przebiegu prac remontowych budynku
w okresie wakacji,
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- Panu Krzysztofowi Kumańskiemu dyrektorowi Zespołu
Szkół w Łopusznie za współpracę i troskę o szkołę filialną
w Grabownicy,
- rodzicom, którzy zaangażowali się do prac porządkowych
wokół szkoły – Paniom Jadwidze Koniecznej, Marii Pluta oraz Panom Pawłowi Dłubała, Pawłowi Ciesielskiemu
oraz Pawłowi Ogonowskiemu,
- właścicielowi firmy” ROB-TRANS” Panu Piotrowi Robak
z Wrzosówki za bezpłatne wykonanie usługi (z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz przydzieleniem pracowników)
polegającej na wykoszeniu boiska, placu zabaw oraz przyległych terenów przy szkole,
- Panu Michałowi Adamcowi właścicielowi serwisu elektroniki F.H.U. „EL – MAJSTER” ze Snochowic za bezpłatny
przegląd i naprawę sprzętu komputerowego,
- pracownikom obsługi – Paniom Anecie Ogonowskiej,
Magdalenie Ciesielskiej (odbywającej staż w szkole)
oraz Pani Wiolecie Dłubała (oddelegowanej z Zespołu
Szkół w Łopusznie na czas remontów) za rzetelną pracę w
przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego – szczególnie za prace malarskie, remont łazienki oraz wszelkie prace porządkowe.
Szkoła, do której po wakacjach wrócili uczniowie, dysponuje pomieszczeniami odpowiednimi do prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewnia
zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
A co w nowym roku szkolnym?
Od 1 września 2015 roku do Szkoły Podstawowej Filia
w Grabownicy uczęszcza 51 dzieci. Nauczanie zorganizowane
jest w 3 oddziałach:
I - oddział przedszkolny 3,4 – latków – 20 dzieci,
II - 0 + klasa I - 18 uczniów,
III - klasa II + klasa III – 13 uczniów.
Nauczanie w klasach I-III odbywa się w klasach łączonych,
część edukacji polonistycznej, matematycznej, język angielski

oraz zajęcia komputerowe prowadzone są oddzielnie dla poszczególnych klas.
W szkole zatrudnionych jest:
- 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 pracownik obsługi.
Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje
do nauczanych przedmiotów i na danym etapie nauczania.
Dzięki przychylności Pani Wójt Ireny Marcisz zostały
przyznane dodatkowe godziny dydaktyczne w nowym roku
szkolnym. Zatem w przedszkolu 3,4-latki po raz pierwszy mają
zorganizowane bezpłatne zajęcia z języka angielskiego
oraz przedłużono czas pracy przedszkola do godz. 14.30,
organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W tym działaniu uwzględniono potrzeby rodziców pracujących. Uczniowie
kl. I-III ćwiczą umiejętności wokalno-ruchowe na dodatkowych zajęciach artystycznych – 1 godz. w tygodniu.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie korzystają z nowych pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz programów
nauczania, które zostały dostarczone do szkoły pod koniec
ubiegłego roku szkolnego w ramach projektu systemowego
„Moje przedszkole- moje okno na świat”.
Po raz kolejny nie zawiedli wspaniali Rodzice naszych
drogich uczniów, którzy na co dzień wspomagają szkołę,
nie szczędząc trudu i zaangażowania. Tym razem z przeprowadzonej zbiórki pieniężnej wśród Rodziców zakupiono we wrześniu wyposażenie do sali lekcyjnej. To 8 stolików uczniowskich i 16 krzesełek. Koszt około 2000,00.
BRAWO!!!
W nowym roku szkolnym 2015/2016 całej społeczności
szkolnej życzę spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.
Kierownik szkoły
Ewa Janowska-Dzwonek

Z życia Zespołu Szkół w Gnieździskach
Kolejny sukces Natalii
Natalia Szwarc jest obecnie uczennicą klasy III gimnazjum
i dobrze wpisuje się w motto naszej szkoły: „To tylko ważne,
co swym sercem czujesz. To tylko trwałe, co sam wypracujesz.”,
ponieważ w tym roku szkolnym wypracowała swoim sercem
i humanistycznym umysłem kolejny (już trzeci) tytuł laureata
XIX Ogólnopolskiego i XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2015, który
odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Natalia tym razem odnalazła się w liryce (wcześniej tworzyła prozę) i przesłała na konkurs kilka ze swoich niezwykłych
wierszy, które znalazły uznanie szacownego jury. 16 października Natalia brała udział w uroczystej gali wręczenia nagród
i po raz kolejny odebrała pokonkursową antologię z utworami stu laureatów tego konkursu. O randze konkursu świadczy ogromne zainteresowanie młodych twórców – nadesłano 1275 utworów. Opiekunem Natalii jest Pani Ewa Dudek.
Serdecznie gratulujemy!
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Teren szkoły zyskał nowe ogrodzenie

Kultura i oświata
Inwestycja za 45000 w Gnieździskach
Budynek Zespołu Szkół w Gnieździskach wciąż zyskuje na
wyglądzie, tym razem za sprawą nowego ogrodzenia. We
wrześniu teren szkoły został poddany całkowitej renowacji, na
miejsce starej, miejscami zniszczonej siatki, pojawiła się nowa;
nieogrodzony dotąd teren wokół nowej części szkoły również
nabrał efektownego i estetycznego wyglądu.

Należy podkreślić, że przedsięwzięcie miało głównie na
celu poprawę bezpieczeństwa osób oraz dzieci i młodzieży
wokół szkoły. Wszystkie działania były możliwe dzięki staraniom Pani Dyrektor Małgorzaty Treli, Pani Wójt Ireny Marcisz,
Pana Radnego Krzysztofa Błachuckiego oraz Rady Gminy Łopuszno, która przyznała środki na wykonanie tej inwestycji,
która kosztowała 45 510,00 zł.
Serdecznie dziękujemy
Ewa Dudek

„Radosne przedszkolaki”
„Rozwijamy kompetencje kluczowe”
Podsumowanie realizacji projektów unijnych w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
16 października 2015 r. w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie miała miejsce uroczystość podsumowująca projekty
realizowane w placówce w latach 2013 – 2015, tj. „Radosne
przedszkolaki” i „Rozwijamy kompetencje kluczowe”. Dyrektor szkoły pani Alicja Kuropatwa powitała przybyłych
gości, wśród których znaleźli się pan Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pani Irena
Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno, pani Zdzisława Zimna –
przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie, przewodnicząca Rady Rodziców pani Kamila Knap oraz licznie przybyli
rodzice i krewni uczniów.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnów Polski i Unii Europejskiej. Następnie pani dyrektor wraz z zaproszonymi gośćmi – panem marszałkiem i panią wójt - wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w konkursach zorganizowanych z okazji zakończenia projektów. Po tym bardzo miłym wydarzeniu miało miejsce zapoznanie przybyłych z prezentacją podsumowującą realizowane projekty. Można się
było z niej dowiedzieć, na jaką wartość opiewały projekty, co
było ich celem, w jaki sposób realizowano założone cele. Całość uzupełniona była o ciekawe zdjęcia przedstawiających
uczniów podczas zajęć, wycieczek, wyjazdów, występów.
Kolejnym punktem programu były występy beneficjentów
projektu. Przed zebranymi gośćmi wystąpili uczniowie szkoły,
recytując wiersze, śpiewając piosenki, przedstawiając układy
taneczne, a więc wszystko to, czego mogli się nauczyć dzięki
temu, że uczestniczyli w projekcie.
Realizacja obu projektów przyczyniła się do atrakcyjności
oferty edukacyjnej szkoły oraz doposażenia w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, które bez wątpienia będą wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych.
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Kamila Knap podziękowała wszystkim, którzy dołożyli starań w przygotowanie i

realizację projektów unijnych. Przyczyniły się one do uatrakcyjnienia zajęć pozalekcyjnych i wszechstronnego rozwoju
dzieci.
Pani dyrektor Alicja Kuropatwa podziękowała członkowi
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego panu Piotrowi Żołądkowi, pani Wójt Gminy Łopuszno Irenie Marcisz oraz przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie pani Zdzisławie Zimnej
za dobrą, konstruktywną i owocną współpracę, której efektem jest wiele realizowanych wspólnie zadań oraz za osobiste
zaangażowanie i życzliwe wsparcie działań podejmowanych
w ramach projektów. Podkreśliła, że współpraca ta znalazła
konkretne rezultaty podniesienia jakości pracy szkoły z korzyścią dla uczniów, rodziców, szkoły czy gminy.
Zarząd projektu
„Radosne przedszkolaki”
„Rozwijamy kompetencje kluczowe”
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Zakończenie roku szkolnego 2014/15
26 czerwca 2015 r. - to dzień, na który czekaliśmy od dawna,
zarówno uczniowie i nauczyciele. Dobiegł końca rok wytężonej pracy; czas więc na zasłużony wypoczynek podczas wakacji. Jeszcze tylko kilka chwil, kilka pożegnań i ze świadectwami w ręku starsi i młodsi uczniowie opuszczą szkolne mury, by
powrócić do nich za dwa miesiące. Absolwenci naszej placówki z nowym rokiem szkolnym udadzą się do wybranych przez
siebie szkół ponadgimnazjalnych.
Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie rozpoczęliśmy
mszą świętą w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Łopusznie. Następnie udaliśmy się za pocztem sztandarowym do budynku szkoły, gdzie w sali gimnastycznej odbyły
się oficjalne uroczystości zakończone przekazaniem sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu.
Kilka minut po godzinie 9 rozpoczęła się część właściwa,
którą otworzył dyrektor szkoły Krzysztof Kumański, serdecznie witając Przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, rodziców i - oczywiście bohaterów dnia – uczniów.
Na wstępie dyrektor podsumował miniony rok szkolny, gratulował tym, którzy pracowali wytrwale i sumiennie, uzyskując
wspaniałe efekty swej pracy. Uczniom z wyróżniającymi wynikami w nauce i zachowaniu dyrektorzy szkół oraz przewodnicząca Rady Rodziców wręczyli nagrody książkowe. Nagrodzeni
zostali także sportowcy naszej szkoły odnoszący znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach oraz laureaci olimpiad przedmiotowych, artyści, którzy zajęli czołowe miejsca w różnorodnych
konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich czy powiatowych.
Nie zapomniano o uczniach, którzy bardzo aktywnie działali na
rzecz środowiska szkolnego i lokalnej społeczności – oni również otrzymali podziękowania i wyróżnienia.
Tradycją naszej szkoły jest wręczenie statuetki najlepszemu absolwentowi i najlepszemu sportowcowi. W tym roku
szkolnym zostali nimi:
Szkoła Podstawowa
Martyna Trela (VI b) – najlepsza absolwentka,
Artur Łata (VI a)
– najlepszy sportowiec.
Gimnazjum
Mateusz Ślęzak
(III A) – najlepszy
absolwent,
Klaudia Maciejewska (III A) – najlepszy sportowiec,
Weronika Sobczyk (III C) - osiągnięcia artystyczne.
Statuetki otrzymali też uczniowie
za 100% frekwencję
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w ciągu 3 lat nauki (odpowiednio – w szkole podstawowej lub
w gimnazjum).
Dyrektor szkoły Krzysztof Kumański wręczył listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów, dziękując im za
ogromny trud włożony w wychowanie dzieci.
Po chwilach pełnych emocji wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do sal lekcyjnych, by tam otrzymać
świadectwa oraz pożegnać się ze swoją klasą.

Kultura i oświata

Pierwszaki z Łopuszna
w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie
24 września 2015r. uczniowie klasy I a Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie w ramach akcji „Pierwszaki” odbyły wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.
Tam czekał na dzieci starszy aspirant, pan Marcin Suchacki,
który oprowadził je po komendzie.
Dzięki życzliwości dyżurnego - aspiranta sztabowego,
pana Sławomira Miśtala uczniowie mogli zapoznać sie z pracą policjantów i zobaczyć pomieszczenia, w których pracują.
Uczniowie uważnie słuchali policjantów, z zainteresowaniem obejrzeli filmy edukacyjne o pracy policji i film pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.
Wanda Nowak

„… ze św. Janem Pawłem II u Maryi”

Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

8 października 2015 roku na Jasnej Górze odbyło się już po
raz piętnasty spotkanie szkół z całej Polski noszących imię papieża św. Jana Pawła II. Przybyło około 20 tys. pielgrzymów:
dzieci, młodzieży, dyrekcji szkół, nauczycieli, katechetów
świeckich i duchownych. Wśród nich znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół im. Jan Paweł II w Łopusznie. Przyjechali z pocztem sztandarowym - pod opieką dyrektora Krzysztofa Kumańskiego i katechetek: Jolanty Szczerek oraz Joanny Miśty.

Dzień Hiszpański w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
2 października 2015 r. odbył się w naszej szkole „Dzień
Hiszpański”. Imprezę przygotował Szkolny Klub Europejski „Euro” pod kierunkiem opiekuna klubu Renaty Butenko oraz przy współpracy z p. Tetyaną Hnatyuk, Iwoną Rydz
i Jarosławem Gołuchem.
Wydarzenie to uświetnili swoim przybyciem zaproszeni
goście: pan Europoseł Bogdan Wenta, pan Zastępca Wójta
Gminy Łopuszno Wiesław Gałka oraz pani Dyrektor ZSP Nr
5 w Łopusznie Teresa Pasowska z reprezentacją uczniów (naszych absolwentów).
Uczniowie w składzie: Faustyna Kaliszewska, Klaudia
Nyga, Klaudia Smolarczyk, Eliza Sypniewska, Maciej Ciułek
oraz Kacper Mędrecki wcielili się w rolę turystów podróżujących po Hiszpanii, dzięki czemu mogli pokazać publiczności najpiękniejsze miejsca tego kraju, przybliżyć jego historię, architekturę, sztukę, kuchnię, zwyczaje oraz najważniejsze postaci.
Na scenie pojawiły się osoby, które nieodzownie kojarzą się
z tym krajem: Zorro (Patryk Jas) oraz Don Kichot (Kamil Kał-

ka) i Sancho Pansa (Julia Paszowska), którzy w humorystyczny
sposób wyjaśnili motywy i konsekwencje „walki z wiatrakami”.
Młodzi artyści mieli okazje przekonać innych, jak piękny,
melodyjny jest język hiszpański. Pojawił się on nie tylko w rozmowach, ale również w hiszpańskim przeboju „La camisa Negra ”, w wykonaniu Urszuli Stachury.
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W Hiszpanii nie mogło zabraknąć korridy – spektakularnej
walki torreadora z bykiem. Uczniowie zaprezentowali fragment tego widowiska w trakcie piosenki „Margarita”, zaśpiewanej przez Katarzynę Soboń. Ogniste hiszpańskie tango,
które z pewnością każdy pamięta z filmu „Maska Zorro”, odtworzyły Adriana Moskwa i Katarzyna Ciszek.
Kropką nad „i” było przepiękne flamenco zatańczone
przez Zuzannę Łukasik (naszą „etatową” szkolną tancerkę).
Sceny taneczne w przedstawieniu były rezultatem treningów
uczniów pod kierunkiem pani Małgorzaty Soboń.
Uroku całemu przedstawieniu dodawała wspaniała sceneria, barwne, stylowe stroje oraz zdjęcia najważniejszych zabytków i postaci Hiszpanii.
Występ bardzo podobał się publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami.
Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, wyrażając uznanie dla młodych aktorów i całego przedstawienia.
Pan Poseł Bogdan Wenta nawiązał również do swojego pobytu w Hiszpanii i opowiedział o swoich wrażeniach i spostrzeżeniach z tego kraju.

Na zakończenie opiekun klubu europejskiego R. Butenko wraz z reprezentacją uczniów podziękowali panu posłowi
Bogdanowi Wencie za ufundowaną przez jego biuro poselskie
wycieczkę do Strasburga dla 26 uczniów.
Renata Butenko

ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie dobrze
przygotowany do rozpoczęcia roku szkolnego
Wyjątkowo pogodne tegoroczne wakacje dobiegły końca. Dwa ciepłe miesiące na pewno były okazją do wypoczynku i przysłowiowego naładowania akumulatorów na kolejny
rok szkolny. A ten przywitał nas piękną słoneczną pogodą, jak
gdyby aura zapomniała, że czas lata powoli się kończy.
1 września 2015 r. o godzinie 8.00 rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny - 2015/16 - mszą świętą w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników oświaty. Po jej zakończeniu
przeszliśmy do sali gimnastycznej, w której dyrektor szkoły
Krzysztof Kumański dokonał oficjalnej inauguracji i powitania.
Przypomniał wszystkim zebranym, że 1 września to nie tylko dzień zakończenia dwóch miesięcy wakacji, ale również
rocznica (w tym roku -76) rozpoczęcia II wojny światowej –
uczczono ją minutą ciszy.
Następnie odczytał listy na otwarcie nowego roku szkolnego, które wystosowały do uczniów: Świętokrzyski Kurator
Oświaty – Małgorzata Muzoł oraz Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz.
Przedstawił obecnym na uroczystości wykaz robót, jakie
przeprowadzono dzięki środkom finansowym przekazanym
przez Wójta Gminy Łopuszno Irenę Marcisz. Zakres tych działań objął między innymi: położenie wykładziny Tarket w jednej z sal lekcyjnych (6772 zł.), zakup nowej zmywarki do szkolnej kuchni (6000 zł.), zakup materiałów do robót malarskich
w kuchni i jej zapleczu oraz w szatni w-f (2124,55 zł.), zakup
2 białych tablic do nowo utworzonej sali lekcyjnej (546,12 zł.),
zakup materiałów biurowych (1746,40 zł.), zakup środków
czystości (1000 zł.).
Również szkoła filialna w Grabownicy otrzymała od Wójta
Gminy w Łopusznie środki finansowe: na wymianę okien na
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parterze (9900 zł.) oraz na wykonanie prac remontowo-malarskich (2000 zł.).
W sumie, jak przedstawił dyrektor Krzysztof Kumański, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie i szkoła filialna w
Grabownicy otrzymali 38 689,07 zł. Ułatwiło to w znaczącym stopniu wykonać zalecenia Sanepidu i przygotować budynek szkolny do nauki i pracy w roku szkolnym 2015/16.
W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor szkoły
stwierdził:
„Kolejny rok szkolny- to kolejne wyzwania, kolejne zadania,
którym będziemy musieli podołać. Rozpoczynamy nowy rok
nauki. Oby dla nas wszystkich obfitował on w sukcesy!”
Następnie dokonał prezentacji grona pedagogicznego
i przydziału wychowawców. Potem uczniowie wraz z opiekunami udali się do poszczególnych klas.
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Szwendaczek rozpoczął nowy rok szkolny
„Szwendaczki” z klas piątych Szkoły Podstawowej ZS im.
Jana Pawła II w Łopusznie rozpoczęły sezon turystyczny od
wycieczki do Kielc. Połączyliśmy rozrywkę z edukacją. Najpierw w kinie Helios obejrzeliśmy film pt. „W głowie się nie
mieści” – który w humorystyczny sposób opowiada o wyprawie do wnętrza ludzkiego umysłu i pokazuje, jak ważna jest
przyjaźń i empatia w naszym życiu. Po filmie odwiedziliśmy
restaurację, w której „uzupełniliśmy spalone kalorie”.
Głównym punktem programu wycieczki był jednak rezerwat geologiczny Ślichowice. Tu właśnie, w nieczynnym od

wielu lat kamieniołomie, cofnęliśmy się w przeszłość o ok. 380
milionów lat, do czasów, kiedy ze skorupek wymarłych zwierząt powstawały wapienne skały, które występują w rezerwacie. Potem dowiedzieliśmy się, jak w wyniku fałdowań wywoływanych trzęsieniami ziemi powstały Góry Świętokrzyskie.
Tradycją już jest, że na każdej „szwendaczkowej” wycieczce nie brakuje też żartów i zabawy. Towarzyszyła nam, jak zawsze, pełna humoru Pani Julita Chmielewska.
SKT „Szwendaczek”

Rowerowa wyprawa do rezerwatu Góra Miedzianka
30 kilometrów - to długość trasy, jaką w sobotę 19 września 2015 roku pokonały „Szwendaczki” podczas rowerowej
wyprawy do rezerwatu Miedzianka. Zwiedzili Muzealną Izbę
Górnictwa Kruszcowego, skąd pieszo, zaglądając do dawnych sztolni górniczych i zbierając ciekawe minerały, dotarli
na szczyt Miedzianki. Przed wyruszeniem w drogę powrotną
wszyscy zjedli pieczone na ognisku kiełbaski.

SKT „Szwendaczek”

Mali geolodzy
We wrześniu bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy
II ,,a” i III ,,b” Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II pojechali do kieleckiego Geoparku. Przewodnicy czekający na nich przygotowali ciekawe zajęcia, podczas których
mali „naukowcy” mogli poznać historię geologiczną naszych
terenów. Dowiedzieli się między innymi, że tu, gdzie teraz są
Kielce, kiedyś szumiało morze, w którym pływały prehistoryczne ryby pancerne.
Największą atrakcją kończącą zwiedzanie Galerii okazała
się kapsuła 5D, która zabrała uczniów w pasjonującą i emocjonującą podróż do wnętrza Ziemi.
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O JEDEN KARNY ZA MAŁO…!

NASZA SZKOŁA W WIELKIM FINALE
VI TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP

Znów nie zabrakło emocji w rozgrywkach, w których
biorą udział zawodnicy z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie.
Finał Wojewódzki rozegrany został 6 października 2015 r.
w Nowinach. W tym dniu do rywalizacji przystąpiły zespoły wyłonione z eliminacji gminnych i wojewódzkich. Wśród
dziewcząt cztery drużyny grały systemem „każdy z każdym”.
Zespoły męskie podzielone zostały na dwie grupy - po cztery w każdej. Dwa najlepsze awansowały do półfinałów i grały
o miejsca medalowe. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach wiekowych 10-11 oraz 12-13 lat.
Zespół Szkół w Łopusznie jako jedyny w województwie
świętokrzyskim wprowadził trzy drużyny do turnieju finałowego. Już ten fakt należy uznać za duże osiągnięcie. To sukces
wszystkich nauczycieli w-f pracujących na co dzień z dziećmi.
Wszyscy obawiali się, jak poradzą sobie nasi zawodnicy
w spotkaniach z silnymi rywalami, ale okazało się, że każdy,
kto wchodził na boisko, wiedział, co robić. Niezależnie od tego
z kim graliśmy, zespoły prezentowały się bardzo dobrze.
Zawodniczki i zawodnicy UKS „Zryw” dzielnie walczyli
i wspierali się w każdym spotkaniu turnieju. Najlepiej zaprezentowali się chłopcy młodsi (10-11 lat), którzy zajęli II miejsce. W finale po zaciętym i pełnym dramaturgii meczu ulegliśmy w rzutach karnych zespołowi z Ożarowa. Było tak blisko
zwycięstwa i …. Finału Krajowego, który zostanie rozegrany
w Warszawie w dniach 14-17 października.
Rozpacz pomieszana ze łzami zawodników świadczyła
o tym, jak bardzo zależało naszym chłopcom na wygranej,
tym bardziej, że awans do finału krajowego był w ich zasięgu,
zabrakło po prostu szczęścia. Chłopcy włożyli we wszystkie
mecze mnóstwo serca i pokazali wolę walki. Widać, że
uwielbiają grać w piłkę nożną, a ta porażka zmobilizuje
ich tylko do dalszej pracy. W drodze do finału nasz zespół
w składzie: Wojciech Karbownik, Konrad Karliński, Mateusz Marszalik, Szymon Szymkiewicz, Kacper Banaśkiewicz, Konrad Sztandera, Kamil Sztandera, Dawid Łukasik,
Szymon Wawrzoła oraz Kamil Jaworski pokonał w grupie
– SP 13 Skarżysko Kamienna 4:3, SP 3 „Młodzi” Busko-Zdrój 1:0
oraz 7:0 SP Obrazów. W półfinale: 3:2 z SP 1 Włoszczowa.
Chłopcy starsi (12-13 lat), jak się na końcu okazało, trafili do
bardzo mocnej i wyrównanej grupy. Dobrze rozpoczęli rywalizację w swojej grupie wygrywając 2:1 z SP 8 Skarżysko – Kamienna. W drugim spotkaniu zanotowali remis z ZSO Ożarów. Trzeci mecz ze „Wschodnią” Tuczępy decydował o wyjściu z grupy. Naszemu zespołowi wystarczał remis. Niestety,
porażka 1:2 pozbawiła nas awansu do półfinału. W finale ZSO
Ożarów pokonał „Wschodnią” Tuczępy. Tu również pozostał
niedosyt, ale i satysfakcja, że walczyliśmy jak „równy z równym”- z finalistami turnieju. Ostatecznie zostaliśmy sklasyfikowani na miejscach V-VIII. Skład zespołu: Damian Poddębniak, Artur Łata, Kacper Sornat, Mateusz Wosiński, Kry-
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stian Pluta, Paweł Stępień, Bartosz Tarkowski, Dawid
Chudzik, Bartłomiej Telicki oraz Jan Łapot.
Czwarte miejsce zajęły dziewczęta młodsze, które wystąpiły w składzie: Patrycja Ogonowska, Natalia Ogonowska,
Alicja Palacz, Aleksandra Kasprzyk, Kamila Łapot, Karolina Konieczna, Karolina Szczerek, Julia Jachimczyk, Julia
Telicka oraz Sylwia Ślęzak.
W VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP zagrały bardzo
silne drużyny, co zagwarantowało wysoki poziom zawodów.
Każdy zespół otrzymał profesjonalne stroje piłkarskie. Jest
to swoista nagroda – pamiątka dla wszystkich zawodników
biorących udział w Finale Wojewódzkim.
Sport uczy szacunku do otoczenia i wielkiej wytrwałości
w dążeniu do wyznaczonego celu, nawet, gdy przychodzą
porażki.
Naszym zawodnikom należą się ogromne gratulacje.

Trzecia - na Ogólnopolskich Biegach Przełajowych w Wolborzu
Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS
mają długoletnią tradycję. Od 20 lat są one organizowane
w Wolborzu, na terenie pięknego parku, przy miejscowym Zespole Szkół Rolniczych. Tegoroczne przełaje - 3 października
2015 roku zgromadziły na starcie ponad tysiąc biegaczy z całego kraju, rywalizujących ze sobą w różnych kategoriach wiekowych.
W tym gronie znalazła się 8-osobowa grupa uczennic
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZRYW”, działającego
przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Wśród
nich najwyżej uplasowała się Patrycja Ogonowska, która
w biegu na dystansie 600 m zajęła III miejsce. W gronie nagrodzonych zawodników znalazła się również Karolina Szczerek
- do mety dobiegła jako piąta. Uczennice otrzymały medale,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Pozostałe zawodniczki: Anna Świercz, Julia Jachimczyk,
Marta Kowalczyk, Karolina Macander, Natalia Macander, Martyna Łukasik, mimo ogromnej konkurencji znalazły się na wysokich punktowanych miejscach.
Nadmienić należy, że sportowcy z Uczniowskiego Klubu
Sportowego „ZRYW” Łopuszno zdobyli najwięcej punktów
dla woj. świętokrzyskiego, co w punktacji generalnej dało
naszemu województwu V miejsce, a naszej gminie – wysokie - XX miejsce. Mimo iż naszą szkołę reprezentowała tylko ośmioosobowa grupa, to w klasyfikacji generalnej klubów
UKS „ZRYW” Łopuszno zajął 19 miejsce. Biorąc pod uwagę
fakt, że na zawody zjechali najlepsi zawodnicy z całego kraju, to uczennicom z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II należą się
ogromne gratulacje za bardzo dobry występ.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, a udział wysokiej klasy zawodników zapewnił wysoki poziom sportowy oraz niezapomniane emocje.
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NASI CHAMPIONI PRZEŁAJOWI

XVIII Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe
memoriał Zdzisława Stawiarza I miejsce dla Łopuszna

Po długiej wakacyjnej przerwie sportowcy z Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie z dużym zaangażowaniem i zapałem rozpoczęli pierwszy jesienny start w zawodach lekkoatletycznych.
17 września 2015r. w Tokarni odbyły się Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe LZS Młodzieży Szkolnej o Memoriał
Zdzisława Stawiarza. Trasę biegów wyznaczono w bardzo
urokliwym miejscu, jakim jest Skansen Wsi Kieleckiej w Tokarni.
W zawodach wystartowało około 400 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego
województwa. Organizatorem imprezy było Świętokrzyskie
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. Naszą Gminę
reprezentowała grupa 50 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie.
W rywalizacji szkół podstawowych nasi uczniowie zajęli
wysokie punktowane miejsca. W pierwszej dziesiątce znalazły się 3 dziewczynki i 3 chłopców: Karolina Szczerek - I miejsce, Julia Jachimczyk - II miejsce, Patrycja Ogonowska - VI
miejsce.
Wśród chłopców najlepsi byli: Michał Tkacz - V miejsce, Dawid Chudzik - VII miejsce, Szymon Szymkiewicz - X miejsce.
W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych bezkonkurencyjni okazali się uczniowie naszej szkoły, którzy zdobyli
175 pkt. i zajęli I miejsce.
Równie wspaniale zaprezentowali się uczniowie z gimnazjum, zajmując w klasyfikacji drużynowej I miejsce.
W biegu klas pierwszych na 1500 m zwyciężył Jakub Ogonowski, trzecie miejsce zajął Bartłomiej Telicki, a piąty był
Krystian Pluta. Dziewczęta z pierwszych klas miały do pokonania 1000 m. Tuż za podium były: Karolina Macander – IV
miejsce, Natalia Macander – V miejsce oraz Marta Kowalczyk
– VI miejsce.
Dziewczęta z klas drugich i trzecich rywalizowały na dystansie 1500 m. Najlepiej pobiegła Martyna Łukasik – V miejsce. Wśród chłopców (2000 m) najlepiej pobiegł Bartosz
Paczkowski, który stanął na najniższym stopniu podium oraz
Wiktor Banaśkiewicz – VI miejsce, Piotr Góral – VII miejsce.
Oczywiście wszyscy uczestnicy mieli wkład w zwycięstwo
swoich drużyn. Nagrodą za ich wysiłek były piękne puchary
i dyplomy.
Wysokie wyniki, jakie osiągnęli nasi sportowcy, pozwoliły im zakwalifikować się do
Ogólnopolskich Biegów
Przełajowych w Wolborzu,
woj. łódzkie. Po raz kolejny
sportowcy z Łopuszna nie
zawiedli, pokazując wysoką sportową klasę.
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Żłobek Gminny

Rekonstrukcja bitwy historycznej

Nowy wóż dla strażaków

