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Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium
Wójtowi Gminy Łopuszno - Irenie Marcisz

Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Eustachowie
oraz sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Łopuszno

Kiermasz Wielkanocny

Gminny Dzień Matki

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo
Zapraszam do lektury najnowszego wydania Wieści Łopuszna, gdzie tradycyjnie przedstawiamy najważniejsze wydarzenia ostatniego kwartału. Był to czas intensywnie wykorzystany, pełny ważnych zadań inwestycyjnych, wydarzeń
kulturalnych. Był to także czas rozliczeń. Podczas Sesji Rady
Gminy w dniu 28 czerwca Radni ocenili moją pracę jako Wójta Gminy. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że była to ocena bardzo pozytywna. Zarówno w sprawie udzielenia mi wotum
zaufania jak i absolutorium z wykonania budżetu za 2018
rok radni byli jednogłośni. To niezwykle satysfakcjonujące,
że wspólna praca na rzecz mieszkańców jest pozytywnie oceniana i przynosi wymierne korzyści. To sygnał, że idziemy dobrą drogą i impuls do dalszej intensywnej pracy.
Wśród zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie na terenie naszej gminy najważniejszymi są oczywiście budowa
oczyszczalni ścieków w Eustachowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej. To ogromne inwestycje, trudne w realizacji i niezwykle kosztowne bo łącznie warte są około 20 milionów zł, lecz niezwykle ważne i prowadzone przez nas z wyjątkową starannością. Zrealizowanie tych inwestycji to milowy krok dla naszej gminy. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego jesteśmy zmotywowani aby te zadania doprowadzić do
końca. Oczywiście obie inwestycje są wsparte dofinansowaniem unijnym o łącznej wartości około 10 milionów zł.
W dziedzinie regulacji gospodarki ściekowej zakończyliśmy
jedno z realizowanych zadań inwestycyjnych. Chodzi o zbiorcze przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości
Lasocin. Powstały one przy budynkach wielorodzinnych oraz
na placu dawnej szkoły w Lasocinie. Obie obsłużą ponad 20
rodzin. Ich koszt to 269 tys. zł z czego 150 tys. zł to unijne
dofinansowanie.
Na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego powstały dwa nowoczesne boiska wielofunkcyjne. To efekt projektu, który zrealizował Łopuszański Klub
Sportowy. Gmina wsparła ten projekt użyczając terenu, udzielając pożyczki oraz dotacji na jego realizację. Łączny wkład finansowy gminy wyniósł około 110 tys. zł. Boiska cieszą się dużym zainteresowaniem. Można na nich grać zarówno w piłkę
siatkową, badmintona, tenisa jak i koszykówkę. Zainteresowanie obiektami jest bardzo duże. Codziennie liczne grupy
młodzieży korzystają z nowej infrastruktury. Cieszy nas to, bo
sport to zdrowie. Nowe boiska służą również podczas organizowanych wydarzeń sportowych. Podczas Wojewódzkich
Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych, które odbyły się
16 czerwca prowadzono na nich rozgrywki.
W najbliższym czasie do szkół w Gnieździskach i Grabownicy trafi nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach
projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego ePracownie WŚ” zakupiono 36 komputerów o wartości ponad 116 tys. zł.
Realizowane przez gminę inwestycje spotkały się z uznaniem kapituły konkursowej, która uhonorowała nasz samorząd prestiżowym tytułem „EuroManager 2019”, za rozwój infrastruktury oraz aktywne pozyskiwanie funduszy na
realizowane zadania.

Po raz kolejny
przyznałam nagrody dla najzdolniejszych uczniów z terenu naszej gminy.
W tym roku zainaugurowaliśmy nowy
program
stypendialny „Primus Inter Pares”. Pięcioro
uczniów otrzymało
nagrody w wysokości 1000 zł za najlepsze wyniki w nauce.
Kolejnych
dwoje
otrzymał nagrody w
wysokości 300 i 200
zł za zdobycie tytułów laureata i finalisty olimpiad przedmiotowych.
Wśród wydarzeń kulturalnych warto wymienić takie jak
Gminny Dzień Matki, który odbył się w Szkole Podstawowej w Łopusznie. Dla gości, którzy zdecydowali się przybyć
na uroczystość przygotowano wiele atrakcji, takich jak występy artystyczne uczniów oraz występ gwiazd wieczoru, kieleckiego Kabaretu z Konopi. Kolejnym dużym wydarzeniem był
Dzień Dziecka, który odbył się na terenie GOSW. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wszystkie dzieci
otrzymały darmową watę cukrową i popcorn. Bezpłatnie mogły też korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, trampolin i basenu z piłkami. O urozmaicenie zabaw zadbali profesjonalni animatorzy, którzy zabawiali dzieci w różnego typu konkursach
i zabawach. Wspólnie z łopuszańską parafią zorganizowaliśmy Kiermasz Wielkanocny na rynku Łopuszna. Uroczystość
zgromadziła dużą liczbę uczestników i wystawców. Odbyło
się wiele konkursów, w tym konkurs na najpiękniejszą palmę
wielkanocną.
Pragnę Państwa serdecznie zaprosić na nasze największe
wydarzenie kulturalne czyli dwudniowe Impresje Łopuszańskie. W tym roku zaplanowaliśmy wiele atrakcji. Będą koncerty, zawody pożarnicze, druga edycja Impresji Biegowych organizowanych przez stowarzyszenie Łopuszno Active Team,
eksplozja kolorów, wybory Miss i Mistera Ziemi Łopuszńskiej.
Gwiazdą tegorocznych Impresji Łopuszańskich będzie
znany zespół BOYS. Serdecznie zapraszam.
Życzę Państwu miłego wypoczynku w tym wakacyjnym
okresie i zapraszam do lektury naszego czasopisma.
Z wyrazami szacunku
Irena Marcisz
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Z sesji Rady Gminy w Łopusznie

30 maja 2019 roku odbyła się VII/2019 sesja Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 14 radnych oraz osoby zaproszone. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani
Irena Marcisz złożyła szczegółową informację z pracy między
sesjami. Następnie Wójt Gminy Łopuszno przedstawiła „Raport o stanie gminy”.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:
- NR VII/54/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
- NR VII/55/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- NR VII/56/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- NR VII/57/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r.. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
- NR VII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/95 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 1995 roku w sprawie nadania
nazw ulic. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W sprawach różnych głos zabierali:
- radny powiatu kieleckiego Krzysztof Soboń,
- sołtys sołectwa Józefina Janusz Świercz,
- radny Wiesław Mazur,
- Wójt Gminy Irena Marcisz.
28 czerwca 2019 roku odbyła się VIII/2019 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz osoby zaproszone. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji. Następnie Wójt Gminy Łopuszno Pani
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Irena Marcisz złożyła obszerną informację z pracy między sesjami.
Asp. szt. Jacek Zajęcki przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łopuszno. Szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia w ruchu drogowym, których jest coraz więcej.
W kolejnym punkcie obrad przeprowadzono debatę nad
raportem o stanie gminy, po której radni jednogłośnie podjęli uchwałę VIII/59/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Łopuszno wotum zaufania. Następnie podczas procedury absolutoryjnej Skarbnik Gminy Łopuszno Pani Teresa
Poświat przedstawiła sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 rok. Referent Klaudia Baran przedstawiła informację o stanie mienia
komunalnego gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan
Andrzej Cieślicki przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium oraz odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium. Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu gminy, podejmując jednogłośnie uchwały:
- Nr VIII/60/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
- Nr VIII/61/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Radni, kierownicy jednostek, pracownicy Urzędu Gminy oraz przybyli goście pogratulowali Pani Wójt uzyskania absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:
- NR VIII/62/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych.
- NR VIII/63/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- NR VIII/64/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2019
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
- NR VIII/65/2019 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- NR VIII/66/2019 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników sądowych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych.
- NR VIII/67/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych.
- NR VIII/68/2019 w sprawie, wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował
przeciw.
- NR VIII/69/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina
Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- NR VIII/70/2019 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łopusz-

no. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
W sprawach różnych głos zabierał mieszkaniec Gminy Łopuszno oraz Pani Wójt.
Ewa Sztandera

Narada Wójta z sołtysami

7 czerwca 2019 roku odbyła się kolejna narada Wójta z sołtysami. Podczas narady Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz
tradycyjnie zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami gminy.
Szczególną uwagę zwróciła na kwestie największych inwestycji prowadzonych w gminie tj. budowy oczyszczalni
ścieków i kanalizacji. Przyjmowała również od sołtysów uwagi dotyczące potrzeb bieżących poszczególnych sołectw. Podczas narady tradycyjnie dyskutowano o realizacji funduszu
sołeckiego. Podano harmonogram prowadzonych prac w sołectwach.
Sołtysi zostali zapoznani z ofertą wyposażenia w terminale płatnicze do realizacji płatności bezgotówkowych.
Wprowadzenie nowoczesnej formy usprawniłoby zbieranie
podatków.

Na zakończenie narady sołtysi otrzymali informacje na temat
oferty wakacyjnej jednostek kultury na terenie gminy oraz zostali zapoznani z harmonogramem najbliższych imprez tj. „Rajdu rowerowego” „Impresji Łopuszańskich” oraz „Dożynek”.
Ewa Sztandera

„EuroManager 2019”

Podczas Wielkiej Gali EuroBenefis 2019, która odbyła się
30 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Pani Irena
Marcisz odebrała prestiżowe wyróżnienie „EuroManager
2019” dla Gminy Łopuszno. To prestiżowe wyróżnienia za
rozwój, poprawę infrastruktury firm, gmin, inwestycje w ludzi.
Samorząd Gminy Łopuszno w latach 2016 - 2019 pozyskał
blisko 30 mln zł z programów unijnych, rządowych i lokalnych
na wszystkie statutowe obszary działalności gminy.
W czasie gali odbyły się również prezentacje świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz samorządów, które tworząc ciekawe projekty pozyskały w latach 2014 - 2020 dofinansowania
unijne i tym samym, spełniając standardy europejskie, umocniły swoją czołową pozycję w regionie.
Ewa Sztandera
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Inwestycje w sołectwach
Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie

Gmina Łopuszno od ubiegłego roku wspólnie z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – firmą pn.
Hurtownia i Usługi Budowlane EKO BUD Bogdan Wójcik Aleja
Jana Pawła II 61 lok. 3201-031 Warszawa, realizuje roboty przy
budowie budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzeszowie.
Dziś stoją już mury, rozprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną, zamontowano zbiornik bezodpływowy na ścieki.
Ponadto budynek lada chwila zyska dach i orynnowanie. Na
przełomie lipca i sierpnia w obiekcie zostanie zamontowana
stolarka okienna oraz drzwiowa. Stan prac jest zadowalający
i przebiega on zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Prace zaplanowano do końca maja 2020r.
Całość inwestycji wynosi 542.355,45 zł brutto.

Budowa budynku gospodarczego w Czartoszowach

Gmina Łopuszno z końcem ubiegłego roku podpisała
umowę z wykonawcą na budowę budynku gospodarczego w
Czartoszowach. Inwestycja jest wynikiem wieloletnich starań
sołtysa oraz radnych. Dzięki ich inicjatywie malowniczo położona działka o numerze ewidencyjnym 101 zmienia swoje
oblicze. W latach poprzednich powstał tam nowoczesny plac

zabaw z siłownią zewnętrzną. Brakowało ciągle budynku do
magazynowania i gospodarowania. Po zmianie koncepcji usytuowania obiektu na działce rozpoczynają się roboty budowlane. Kwota za wykonanie całości robót budowlanych wynosi 190.000,00 zł.
Patrycja Jas

Nietuzinkowy rok w Żłobku dzięki realizacji projektu

Od września 2018r. Żłobek Gminny w Łopusznie realizuje działania w ramach projektu pn. „Rodzice do pracy – dzieci do żłobka” dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 w kwocie 1 155945,60zł. Działania projektowe obejmują okres dwóch lat. W pierwszym roku realizacji zapewniliśmy
naszym milusińskim mnóstwo nowych, fantastycznych atrakcji. Nasi podopieczni wyjątkowo chętnie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach plastycznych, rytmicznych oraz tanecznych z elementami baletu, na których mogli rozwijać swoje
umiejętności manualne, jak również motoryczne. Stanowiły
one także doskonałą okazję do rozwijania talentów, pasji i zainteresowań. Z dużym zaangażowaniem dzieci uczestniczyły
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także w zajęciach z języka angielskiego, na których poznawały nowe słówka, wierszyki rymowanki i piosenki. Doskonałą
możliwością kształtowania poprawnej wymowy były zajęcia
logopedyczne, podczas których pod okiem specjalisty dbaliśmy o właściwą umiejętność artykulacji, dykcji i intonacji
zdaniowej.
Dodatkowo ze środków finansowych pozyskanych w ramach projektu doposażyliśmy nasz żłobek w nowe zabawki,
pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny i elementy placu zabaw. Wszystkie zakupione akcesoria przyczyniają się znacząco do podniesienia komfortu, atrakcyjności i bezpieczeństwa pobytu naszych podopiecznych w żłobku. Kolejnym atutem udziału w projekcie była możliwość ufundowania dzieciom poczęstunku i prezentów przy okazji organizowanych dni tematycznych takich jak: Mikołajki,
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka.
Wszystkie działania projektowe wzbudzają entuzjazm i zainteresowanie dzieci, jednakże największą fascynację okazują podczas cyklicznie organizowanych przedstawień teatrzyku kukiełkowego. Możliwość czynnego udziału w spektaklu,
zabawy przygotowanymi rekwizytami oraz bajkowa tematyka scenografii sprawia, że wrażenia pozostają na długo w ich pamięci.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem
w projekcie informujemy, że będzie prowadzona
rekrutacja na rok 2019/2020. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie żłobka lub na
stronie internetowej. Zapraszamy.
Ewelina Bernat
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Trwają intensywne prace przy budowie
oczyszczalni ścieków w Eustachowie

Do końca czerwca br. wybudowanych zostało większość
obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków będzie wykonano dwupoziomowo. Reaktory biologiczne zostały wypiętrzone ok. 2,0 – 3,0 m powyżej rzędnej terenu oczyszczalni.
Na nowo powstających komorach i ciągach technologicznych
prowadzone są intensywne prace zbrojeniowe i betoniarskie.
Wybudowane są także nowe sieci technologiczne. W ramach
budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Eustachów powstają kolejno następujące obiekty:
• krata koszowa,
• pompownia ścieków surowych,
• sitopiaskownik z odtłuszczaczem i płuczką piasku,
• reaktor biologiczny ciąg I (komora predenityfikacji, komora denitryfikacji, komora fakultatywna, komora nitryfikacji,
osadnik wtórny, komora stabilizacji tlenowej osadu),
• reaktor biologiczny ciąg II (komora predenityfikacji, komora denitryfikacji, komora fakultatywna, komora nitryfikacji,
osadnik wtórny, komora stabilizacji tlenowej osadu),
• urządzenie pomiarowe ścieków oczyszczonych,
• wylot ścieków oczyszczonych,
• budynek techniczny z częścią socjalną,
• wiata osadu,
• punkt zlewny ścieków dowożonych, w skład którego
wchodzą:
- stacja zlewna ścieków dowożonych,
- taca ociekowa,
- zbiornik ścieków dowożonych,
- pompownia zagęszczonych ścieków z przydomowych
oczyszczalni ścieków.
• Biofiltr,
• wiata śmietnikowa,
• pompownia wody technologicznej,
• ogrodzenie,
• place, parking, wewnętrzne drogi i chodniki,
• instalacje kanalizacji wewnętrznej,
• wodociąg,
• instalacje technologiczne międzyobiektowe,
• ukształtowanie terenu i zieleń,
• monitoring oczyszczalni,
• zasilanie oczyszczalni,
• instalacje elektryczne i oświetlenie,
• instalacje AKPiA.
Wykonawcą budowy jest konsorcjum „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28200 Staszów.
Koszt budowy oczyszczalni wynosi ponad 15 mln zł,
w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020 wynosi ponad 8,5 mln złotych.

Nowoczesna oczyszczalnia będzie obsługiwać aglomerację Łopuszno. Zgodnie z założonym harmonogramem prace
nad budową oczyszczalni ścieków w Eustachowie mają być
ukończone do końca października 2019r.
Patrycja Jas
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Szkolne Pracownie Informatyczne
Województwa Świętokrzyskiego „ePracownie WŚ”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
wspólnie z Gminą Łopuszno oraz innymi gminami partnerskimi realizują projekt pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne
Województwa Świętokrzyskiego „ePracownie WŚ”.
W ramach projektu do dwóch szkół podstawowych z naszego terenu trafi najnowocześniejszy sprzęt komputerowy.
Wszystkie placówki otrzymają kompleksowe zestawy komputerowe z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym,
pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym.
Szkoła Podstawowa w Gnieździskach zyska 25 nowych
zestawów komputerowych oraz jedno urządzenie dostępowe. Szkoła Podstawowa w Łopusznie - Filia w Grabownicy
otrzyma 11 zestawów komputerowych oraz 1 urządzenie
dostępowe. Zakupione najnowocześniejsze komputery będą
mogły współpracować z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną w
dużej mierze przy wykorzystaniu sieci szerokopasmowej. Ten
sprzęt i oprogramowanie wzbogacą ofertę edukacyjną naszych szkół, a tym samym dadzą możliwość wykorzystania sal
dydaktycznych do nauczania wszystkich przedmiotów.

Całość została oszacowana na kwotę ponad 114 tys.
złotych. Obecnie czekamy na dostawy całego zamówienia,
które najprawdopodobniej zostanie dostarczone do szkół
jeszcze w okresie wakacyjnym.
Patrycja Jas

Gmina pozyskała kolejne pieniądze rządowe

Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie na realizację
dwóch projektów. Pierwszy dotyczy realizacji programu „Maluch+” Edycja 2019. „Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek
Gminny w Łopusznie otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 97.200,00 złotych.
W ramach drugiego projektu Gmina Łopuszno pozyskała
w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020 Edycja 2019 dofinansowanie na utworzenie klubu seniora w miejscowości Piotrowiec.
W ramach projektu zostaną zaadaptowane pomieszczenia w świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie polegało na gruntownym tynkowaniu, malowaniu ścian, wymianie podłóg ze
starych zniszczony desek na wykładzinę np. typu tarkett, adaptacji łazienek, w tym dostosowaniu dwóch toalet dla kobiet
i mężczyzn, adaptacji pomieszczenia na zaplecze kuchenne,
wydzieleniu pomieszczenia na szatnię, salę spotkań, salę integracyjną dla seniorów. Następnie sale zostaną wyposażone
w niezbędny sprzęt.
Gmina Łopuszno planuje przeprowadzić prace budowlane
i wyposażenie istniejącej świetlicy, w tym:
- 1 pomieszczenia służącego jako sala spotkań,
- 1 pomieszczenia kuchennego,
- 1 łazienki dostosowanej zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn (2 toalety),
- 1 pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie dla seniorów,
- 1 pomieszczenia z przeznaczaniem na salę wypoczynkową
(relaksu).
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Całkowita wartość brutto inwestycji to 187.250,00, w tym:
- 149.800,00zł (80%) wysokość środków budżetu państwa w
postaci dofinansowania.
- 37.450,00zł (20%) wkład własny Gminy Łopuszno.
Patrycja Jas

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Budowa kanalizacji sanitarnej ruszyła

Wybudowanie oczyszczalni ścieków z lokalizacją w miejscowości Eustachów Duży dla aglomeracji Łopuszno zaplanowane jest na 31 października 2019 r. Jest to inwestycja powiązana z siecią kanalizacyjną, gdyż ścieki muszą trafić do
w/w obiektu. 17 kwietnia 2019r. Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno. Etap I, część I obejmuje miejscowości Eustachów Duży i działki przyległe po trasie kanalizacji,
umożliwiając „przepięcie” kolektora z istniejącej oczyszczalni
przy ul. Koneckiej.Wykonawcą robót jest konsorcjum: REMWOD Kielce Sp. z o.o. Sp. Kom. ul. Legnicka 28 25-324 Kielce- lider, „ESC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Emilian Stawecki ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce- partner.
Koszt budowy kanalizacji dla etapu I, część I wynosi ponad 4 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020 ponad 2 mln złotych.
Nad prawidłowością realizacji inwestycji czuwa zespół inspektorów nadzoru posiadających szeroki wachlarz uprawnień. Poszczególni inspektorzy – branżyści z firmy EKO INWEST z Kielc przebywają na terenie inwestycji codziennie,
gwarantując przy tym jej należyte wykonanie.
Za utrudnienia przepraszamy, gdyż mamy świadomość, że
taka inwestycja powoduje dość dużą ingerencję w Państwa
posesje.
Warto jeszcze zaznaczyć, iż czerwiec 2019 r. to okres, kiedy Gmina Łopuszno jest na etapie składania dokumentacji do
pozwolenia na budowę kolejnego etapu objętego dofinansowaniem. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku przystąpimy do wyłonienia wykonawcy, a nawet do rozpoczęcia robót
budowlanych.
Iwona Janik
Patrycja Jas

Sołtysi z Gminy Łopuszno w gronie najlepszych w województwie
29 czerwca bieżącego roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wraz z delegacją sołtysów wzięła udział w zjeździe
sołtysów organizowanym w Wąchocku. W obradach 25. zjazdu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej brało udział ponad 400 osób, w tym około 300 sołtysów. Bardzo ważnym momentem zjazdu jest ogłoszenie wyników konkursu Sołtys
Roku w województwie świętokrzyskim, wręczenie wyróżnionym sołtysom nagród, pucharów i dyplomów. Rywalizacja polega na wyłonieniu najlepszych sołtysów w poszczególnych gminach naszego województwa i Sołtysa Roku w całym województwie. Z terenu naszej gminy zostało wyróżnionych dwóch sołtysów: Pan Sławomir Pięta sołtys sołectwa Olszówka, oraz Pan Mirosław Śliwka sołtys sołectwa Lasocin.
Sołtysom gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków sołtysa i pełną
poświęcenia pracę na rzecz naszej gminy.
Ewa Sztandera
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie

Uniwersytety Trzeciego Wieku stają się coraz bardziej powszechnym sposobem realizacji aktywności edukacyjnej. Potrzeba tworzenia nowych UTW spowodowana jest przede
wszystkim wzrostem liczby emerytów w Polsce, a także pojawieniu się nowego pokolenia emerytów, którzy ze względu
na fakt, że większość swojego życia byli aktywni zawodowo,
mają inne wymagania, potrzeby, styl życia oraz formy spędzania wolnego czasu.
W związku z aktywnością seniorów w Gminie Łopuszno
z dniem 01 maja 2019r powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, do którego przynależy obecnie 50 członków. Prezesem
została mianowana pani Barbara Nalepa. Spotkania uczestników odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury,
ul. Włoszczowska 3, codziennie od godz. 9 do 16.
Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) pełnią funkcję ważnych centrów edukacyjno-kulturalnych dla seniorów. Za ich
pośrednictwem osoby starsze mogą nie tylko nabyć nowe
umiejętności, kompetencje, ale także aktywnie uczestniczyć
w życiu społeczności lokalnych. Członkowie będą mogli brać
udział w wykładach prowadzonych przez osoby wykwalifikowane, co pozwoli na rozwój na poziomie intelektualnym,
społecznym, aktywności fizycznej osób starszych, wspieranie
pogłębiania wiedzy i umiejętności seniorów, ułatwianie kontaktów z instytucjami, takimi jak: służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, angażowanie słuchaczy w aktywność sportową i turystyczną oraz w aktywność na rzecz
otaczającego ich środowiska.
W ramach realizowanego projektu „Wiek Nie Jest Barierą – Bez Barier z Ekonomią Społeczną” Łopuszańscy Seniorzy

mieli możliwość 17 czerwca 2019r uczestniczenia w spotkaniu zorganizowanym na rzecz seniorów z powiatu kieleckiego, pińczowskiego i jędrzejowskiego, które odbyło się w Tokarni. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik. Pani wicemarszałek aktywnie wspiera imponującą grupę
seniorów, którzy dąży do samorealizacji poprzez utworzenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Tokarni Seniorzy mieli możliwość uczestnictwa w badaniach, które przeprowadzili pracownicy WOMP oraz\ aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Oficjalne rozpoczęcie działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Łopusznie odbędzie się 15 lipca 2019r. na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!
M.Tarkowska
B.G-Prędota

Będzie kolejna Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Łopuszno
Gmina Łopuszno otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Łopusznie, dz.
ewid. 361 (teren Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego) w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charak-

terze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Realizacja zadania będzie polegać na dostawie i montażu m.in. elementów placu zabaw,
siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury
wraz z wykonaniem nasadzeń oraz ogrodzeniem terenu całej strefy. Termin zakończenia realizacji zadania to
15.10.2019 r.
Ewelina Obarzanek

Z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie

W kwietniu 2019 roku Gminna Spółka Wodna rozpoczęła prace melioracyjne polegające na czyszczeniu rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łopuszno. W roku 2019 zostały
wykonane następuje prace w miejscowościach: Fanisławice 1000 mb, Łopuszno - 1150 mb, Sarbice Drugie - 1380 mb.
Całkowity koszt prac wyniósł 13.894,08 zł.
Należy również podkreślić, iż w czerwcu Gmina Spółka
Wodna w Łopusznie złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach Wniosek o przyznanie dotacji
podmiotowej z budżetu państwa w 2019 roku na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Antonie-
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lów - rów melioracyjny B-29-1380 mb, Ewelinów - rów melioracyjny - 8P - 340 mb, R-9P - 445 mb, R-7P - 760 mb- 1545 mb,
Józefina - rów melioracyjny R-6 -1080 mb, Piotrowiec - rów
melioracyjny - R-9K - 1770 mb, R-12K - 200 mb, R-10K - 68 mb,
R-11K - 72 mb, R-28K - 220 mb, R-14K - 34 mb. Całkowita kwota
wnioskowanej dotacji to 33.500,00 zł. Po weryfikacji wniosku Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przyznał
dotację w wysokości 26 300,00 zł
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

LIDERZY KOOPERACJI – SAMORZĄDY ZAWARŁY
POROZUMIENIA

29 kwietnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a 4 powiatami i 6 gminami w realizacji pilotażu projektu partnerskiego
pn. „Liderzy kooperacji”.
Do drugiego etapu projektu „LiderAy kooperacji” – „II Kamień milowy” - zostały rekomendowane następujące Gminy
oraz Powiaty:
• Gmina Łopuszno / Powiat Kielecki
• Gmina Oksa / Powiat Jędrzejowski
• Gmina Wodzisław / Powiat Jędrzejowski
• Gmina Bieliny / Powiat Kielecki
• Gmina Łoniów / Powiat Sandomierski
• Gmina Bogoria / Powiat Staszowski
Z rekomendowanymi Gminami oraz Powiatami zostało
podpisane porozumienie o współpracy .
Gminę Łopuszno reprezentowała Pani Wójt Irena Marcisz
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Teresy Poświat.
Wicemarszałek Renata Janik podkreślała, że udział w pilotażu projektu umożliwi gminom skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakłada sfinansowanie działań zapobiegających
wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia,
rehabilitacja, warsztaty, utworzenie klubu, centrum wolontariatu, edukacja społeczności, szkolenia kompetencyjne dla
kadr. – W pierwszym etapie projektu powstał model kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami, teraz przechodzimy do konkretów, poprzez jego wdrażanie na obszarze gmin
naszego regionu. Do każdego z samorządów trafi wsparcie finansowe w wysokości 56 tys. zł
Ponadto w ramach Projektu, powiaty oraz gminy będą miały możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących m.in. komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, budowania efektywnej kooperacji, metod pracy z rodziną
lub grupą osób, superwizji grupowej, a także skorzystają z badań fokusowych oraz wsparcia doradczego.
Celem projektu pn. „Liderzy kooperacji” jest wdrożenie
modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji

społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych
istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich.
Model kooperacji dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów
świadczących pomoc i wsparcie w lokalnym środowisku. Ma
charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji rodziny czy osoby w każdej gminie wiejskiej czy
powiecie.
Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentanta województwa podkarpackiego oraz partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Kielcach i Lublinie
wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze
środków EFS na lata 2014-2020.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to: 12 893 583,46 zł,
przy czym koszt projektu realizowanego przez województwo
świętokrzyskie stanowi 2 280 818,72 zł. Średnia wartość jednego projektu socjalnego to: 56 000,00 zł. Realizacja projektu
potrwa do 31.03.2021r.
Wioleta Kramarczuk

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Ewa Sztandera, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Wieści Łopuszna

11

z życia gminy

„Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego
Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016r.
Jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko
do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie od
1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje bez
względu na dochód osiągany przez rodzinę i temu z rodziców,
który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
Jak świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic,
z którym dziecko zamieszkuje. W przypadku gdy dziecko,
zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną
obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji
lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć
wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w
wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Kiedy wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres,
trwający od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r., można składać od
1 lipca 2019r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez
portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo uzupełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od
1 lipca 2019r. do 30 września 2019r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.
Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać
od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli obecnie pobieram świadczenie wychowawcze,
ile wniosków muszę złożyć?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września
2019r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci,
składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019r. zostanie im
przyznane prawodo świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które
świadczenia są już przyznane do końca września 2019r.).

Brak decyzji administracyjnej

Co istotne, od 1 lipca 2019r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania
decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie
wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.
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Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje,że przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r. będzie dotyczyć wydłużonego okresu. Gmina ustali prawo do świadczenia wychowawczego do
31 maja 2021r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać
ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020r.

Ubieganie się o świadczenie wychowawcze
na nowo narodzone dziecko

Jedną ze zmian, którą wprowadza nowelizacja ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. Od 1 lipca 2019r. rodzice będą
mieli trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach,
a w sprawach, w których mają zastosowanie unijne przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizują wojewodowie. Podstawowym warunkiem
otrzymania świadczenia wychowawczego jest zamieszkiwanie w Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje
więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje, np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego czy nawet posiadania formalnego meldunku
w Polsce.
Małgorzata Bugno

z życia gminy

Nowe boiska wielofunkcyjne na Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym
Zakończyła się budowa nowych boisk wielofunkcyjnych na
terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1.
Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/
lub kulturowa złożonego do Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”.
W ramach tgo wniosku przyznano pomoc finansową dla Łopuszańskiego Klubu Sportowegow wysokości 292 tys. zł. Stowarzyszenie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarło w dniu 04.12.2018 r. umowę z Liderem Konsorcjum GB Technology S.C. na realizację tej inwestycji z terminem wykonania do 31.05.2019 r. W ramach inwestycji
zostały wykonane boiska do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki oraz kort do tenisa ziemnego. Boiska są w pełni wymiarowe, odpowiednio oznaczone i wyłożone sztuczną nawierzchnią.

Odbiór techniczny obiektu odbył się 17 maja 2019 roku co
oznacza, że został dopuszczony do użytku. W wyniku realizacji
projektu powstał nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy,
posiadający szerokie możliwości techniczne do organizacji różnorodnych imprez rekreacyjnych i sportowych. Inwestycja ta z
pewnością przyczyni się do poprawy warunków spędzenia czasu wolnego i już od pierwszych dni po odbiorze cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców każdej grupy wiekowej.
W biurze GOSW można wypożyczyć sprzęt sportowy. W najbliższym czasie wokół boisk zostaną wybudowane piłkochwyty, które w całości zostaną sfinansowane ze środków budżetu gminy,
a ich wartość stanowi kwotę 62 256,45zł. Roboty związane z budową piłkochwytów zostaną zakończone do dnia 24 lipca 2019
roku.
Sławomir Stelmaszczyk

Wspólna inwestycja gminy i powiatu

W dniu 27 maja 2019 roku w Sarbicach Drugich odbył się
uroczysty odbiór wyremontowanej drogi. Odcinek mierzący około 1600 mb zyskał nową nawierzchnię, wykonano przepusty oraz bariery zabezpieczające. Wykonawcą zadania była firma „Fart”. Koszt inwestycji wyniósł 350 tys. zł.
Gmina wsparła inwestycję kwotą 100 tys. zł. W odbiorze
uczestniczyli: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Członek
Zarządu powiatu Cezary Majcher, Radny Powiatu Krzysztof
Soboń, Radny Rady Gminy Wiesław Mazur, Sołtys wsi Sarbice Drugie Elżbieta Karykowska, przedstawiciele Powiatowego
Zarządu Dróg w Kielcach oraz liczna grupa mieszkańców. Poświęcenia wyremontowanej drogi dokonał ks. Jacek Celuch.
Redakcja
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Strażacy z gminy Łopuszno obchodzili swoje święto

Druhowie ochotniczych straży pożarnych z gminy Łopuszno świętowali w piątek 3 maja 2019 r. Dzień Strażaka. W kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie odprawiona została msza za ojczyznę, w rocznicę
uchwalenia konstytucji 3 maja oraz w intencji pożarników.
Mszę sprawował Ks. Proboszcz Ireneusz Jakusik.

Uczestniczące w obchodach jednostki OSP przemaszerowały następnie do strażnicy, gdzie odbyła się strażacka zbiórka. Życzenia z okazji święta strażaków złożyła wszystkim druhom Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz. Strażacy nie
pozostali dłużni Pani Wójt i również złożyli jej życzenia z okazji
zbliżających się imienin. Następnie świętowano na wspólnym
pikniku.
Redakcja

Zakończona budowa oczyszczalni ścieków w Lasocinie

W Lasocinie zakończyliśmy inwestycję budowy
dwóch oczyszczalni ścieków, które będą obsługiwały mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej oraz
mieszkańców przy byłej szkole. Wykonawcą była
firma Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, która
zaoferowała wykonanie za 269 000 zł brutto.
Nadzór Inwestorski został zlecony Pracowni
Projektowej i Usługowo Remontowo-Budowlanej
„PIO-SAN” reprezentowanej przez mgr. inż. Piotra
Ćwieka. Koszt to 9 840,00 zł brutto. W ramach realizacji zadania wykonano program funkcjonalno –
użytkowy za kwotę 6000 zł brutto.
Inwestycja była realizowana przy wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 kwotą ponad 150 000 zł.
Inwestycja jest objęta 6- letnią gwarancją należytego wykonania.
Iwona Janik
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76. rocznica pacyfikacji Skałki Polskiej

Rankiem 11 maja 1943 roku Niemcy dokonali pacyfikacji
wsi Skałka Polska. Bestialsko zamordowali 93 osoby, w tym
23 kobiety, 18 dzieci w wieku do 7 lat oraz 21 młodocianych
w wieku od 7 do 18 lat. Wieś ograbiono i doszczętnie spalono.
Na pamiątkę tego wydarzenia 12 maja 2019 roku mieszkańcy gminy Łopuszno, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny i potomkowie pomordowanych zebrali
się przy pomniku w Skałce Polskiej, by uczcić 76. rocznicę
tych tragicznych wydarzeń. Odprawiona została msza święta,
którą sprawował ks. Ireneusz Wiktorowicz, proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Tekli w Mninie.
Następnie odczytano apel poległych, a przybyłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym tragedię. Zarówno w homilii, apelu poległych,
jak i wystąpieniu Pani Wójt Ireny Marcisz wybrzmiewały słowa: „Nigdy więcej ludobójstwa, nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej wojny!”
Uczestnicy uroczystości mieli okazję oglądać program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie, Jakuba Ogonowskiego – ucznia
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina. W uroczystych obchodach udział
wzięli: Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz, Przewodnicząca
Rady Gminy – Zdzisława Zimna, potomkowie ofiar pacyfikacji,
radni, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy gminy oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe. Uroczystość uświetniła asysta honorowa, wystawiona
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” z prezesem
Dionizym Krawczyńskim. Podczas spotkania Orkiestra OSP zaprezentowała pieśni partyzanckie i patriotyczne .
Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy w Łopusznie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.
Organizatorzy

Reprezentacja gminy Łopuszno na Jarmarku Świętokrzyskim
19 maja miał miejsce XIV Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu organizowany dorocznie m.in. przez Urząd Marszałkowski oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną za poległych podczas II Wojny Światowej. Po zakończeniu części liturgicznej
zgromadzeni goście mieli możliwość uczestniczenia w licznych atrakcjach przygotowanych specjalnie na tę okazję. m.in.
w konfrontacjach górali świętokrzyskich z góralami z Podhala, których reprezentował Zespół Ludowy Harnasie z Suchego.
Przedstawiciele wszystkich 19 gmin Powiatu Kieleckiego
demonstrowali dorobek artystyczny, rzemiosło i kulinaria.
Podziękowania dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet
Gnieździsk, które w tym dniu wspaniale reprezentowały
Gminę Łopuszno serwując gościom przepyszne potrawy
kuchni regionalnej.
Wyjazd nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pani Wójt Ireny Marcisz i Sekretarz Gminy Małgorzaty Barcickiej, które aktywnie wspierają wszelkie poczynania na rzecz rozwoju pozytywnego wizerunku łopuszańskiej „Małej Ojczyzny”.
Beata Starzyk
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Przedszkole marzeń na finiszu

Powoli dobiega końca realizacja kolejnego z kluczowych
projektów unijnych w naszej gminie, jakim jest „Przedszkole marzeń”. Zadanie to stało się jednym z priorytetów Wójta
Gminy Łopuszno Ireny Marcisz, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, mocno zabiegała o jego wdrożenie. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu naszej gminy
poprzez stworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi.
„Przedszkole marzeń” to miejsce, w którym dzieci są nie tylko „zaopiekowane”, ale – przede wszystkim - edukowane poprzez organizację ciekawych, twórczych zajęć oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia.
Dzięki staraniom włodarza naszej gminy prawie 800 000 zł,
jakie pozyskaliśmy ze środków unijnych, przeznaczono na
utworzenie i działanie przez rok nowej grupy przedszkolnej
w Łopusznie, w Grabownicy i Gnieździskach już istniejącym wydłużono czas opieki nad dziećmi z 5 do 10 godzin dziennie.
Tego oczekiwali rodzice, zwłaszcza młode małżeństwa, ponieważ zwiększa to ich szansę na podjęcie pracy. Uczestnicy
projektu są objęci specjalistyczną opieką logopedyczną oraz
mają zapewnione dodatkowe zajęcia rytmiczne. Kompleksowo wyposażono również sale dydaktyczne w tarkett, meble,
stoliki i krzesła przedszkolne. Zakupiono dywany, pufy, poduszki, kocyki; doposażono szatnię. Aby podopieczni mogli

powoli i bezpiecznie wchodzić w świat technologii informacyjnej, zakupiono monitory interaktywne, laptopy, na których
dzieci pod opieką wychowawców odkrywały możliwości Internetu służące ich rozwojowi.
„Przedszkole marzeń” jest z pewnością jedną z najkorzystniejszych form pomocy rodzicom, którzy – dzięki zapewnionej ich dzieciom opiece – mogą być aktywni na rynku pracy.
Zabiegi Wójta Gminy Ireny Marcisz przynoszą wymierne
efekty i korzyści w kontekście społecznym.
Grzegorz Janiszewski

W trosce o naszych czworonożnych pupili

Czas wakacji oraz upałów jest bardzo trudny nie tylko dla
ludzi, ale również i dla zwierząt. Przypominamy, aby pamiętać
o swoich pupilach i zapewnić im stały dostęp do wody. Czas
wakacji sprzyja niestety pozostawianiu zwierząt bez opieki.
Niejednokrotnie zdarza się, że przed wyjazdem na wakacje
zwierzęta są pozostawiane w lesie lub innych miejscach. Takie
postępowanie jest niedopuszczalne i karane. Ponadto doprowadza do błąkania się bezpańskich psów i nadmiernego, niekontrolowanego rozrodu.
Aby zapobiec takim zdarzeniom oraz niepotrzebnemu
cierpieniu zwierząt, potrzeba naprawdę niewiele. Najskuteczniejszym sposobem jest wykonanie sterylizacji lub kastarcji – zabiegów, które powodują nieodwracalną bezpłodność
zwierzęcia, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia
ich populacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd
Gminy corocznie uchwala „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno”. W ramach programu zapewnia się sterylizację albo kastrację bezdomnych psów
i kotów. Zgodnie z powyższym każdy kto zobowiąże się zapewnić stały dom bezdomnemu zwierzęciu nie musi ponosić
kosztów wykonania takiego zabiegu, jest on w całości sfinansowany przez Urząd Gminy. Wykonywanie zabiegów steryli16
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zacji jest również bardziej korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Cena jednego zabiegu sterylizacji lub kastracji
wynosi ok. 200-300 zł, tymczasem odłowienie zwierzęcia jest
kosztem pięciokrotnie wyższym. Co roku kilkadziesiąt bezdomnych zwierząt jest zabieranych z terenu naszej Gminy i umieszczanych w Schronisku pani Magdy w Rytlowie,
z którym Gmina ma podpisaną umowę na odławianie i opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami. Schronisko Pani Magdy jest
często odwiedzane przez młodzież z naszej gminy, która
chętnie świadczy wolontariat: pomaga przy wyprowadzaniu piesków, karmi i opiekuje się zwierzętami. W akcję pomagania aktywnie włączyła się także Młodzieżowa Rada Gminy.
Zorganizowana została również zbiórka karmy dla bezdomnych zwierzaków podczas kiermaszu wielkanocnego
na Rynku w Łopusznie. Zebrano karmę, koce oraz niezbędne artykuły, które zostaną przekazane bezdomnym pieskom
znajdującym się w Schronisku Pani Magdy w Rytlowie.
Serdecznie zachęcamy wszystkich miłośników zwierząt do
odwiedzenia schroniska oraz świadczenia wolontariatu na
rzecz bezdomnych zwierząt. Wierzymy, iż wspólne działania
podejmowane przez mieszkańców oraz pracowników samorządowych doprowadzą w przyszłości do całkowitego rozwiązania problemu bezpańskich zwierząt w Gminie Łopuszno.
Redakcja
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Projekt „Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”
Dnia 27 maja 2019r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach
odbyło się podpisanie umów partnerstwa pomiędzy liderem
projektu – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach a 11 partnerami projektu „Centrum Usług - Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej”. Gminę Łopuszno jako
partnera projektu reprezentowała Pani Wójt Irena Marcisz
oraz Kierownik GOPS Pan Mariusz Łuszczyński.
Gmina Łopuszno otrzyma dofinansowanie na realizację zadań projektowych o wartości 50 971,48 zł.
W ramach projektu Gmina Łopuszno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie będą realizowały działania takie jak: Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny: działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty
i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne. Zwiększenie dostępności do sprzętów rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez utworzenie na terenie Gminy Łopuszno wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy

Łopuszno i partnerskich gmin. Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Łopuszno poprzez
zapewnienie uczestnikom projektu darmowej rehabilitacji.
Na terenie Gminy Łopuszno zostanie powołana/utworzona
rodzina wspierająca, której zadaniem będzie aktywna pomoc
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach, które potrzebują tego rodzaju wsparcia.
Ewelina Stachura

Gloria w nowej odsłonie

Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Chór Mieszany „Gloria” jest podnoszenie poziomu artystycznego członków
stowarzyszenia w ramach amatorskiego społecznego ruchu chóralnego. Z występu na występ słyszymy, iż chór ten rozwija się,
a wykonywane przez niego utwory muzyczne prezentują coraz
wyższy poziom.
O stronę muzyczną dba Pan Czesław Jedynak organista
w naszym parafialnym kościele, opracowując z chórem kolejne
artystyczne występy na terenie parafii, gminy, powiatu czy
województwa.
O wizualny „portret” chóru troszczą się władze gminy na czele
z Panią Ireną Marcisz, z którą ściśle współpracuje prezes ww.
stowarzyszenia. W ramach tej współpracy chór już po raz trzeci skorzystał z dofinansowania LGD NAD CZARNĄ I PILICĄ w ramach projektu „Zakup strojów dla Stowarzyszenia Chóru Mieszanego Gloria”. Opiewał on na kwotę 12. 000,00 złotych, a jego celem było poprawienie estetyki scenicznej członków stowarzyszenia podczas występów na różnego rodzaju uroczystościach, konkursach, imprezach artystycznych. Za pozyskane pieniądze zakupiono jednolite stroje dla członków chóru: koszule, garnitury,
krawaty, bluzki, sukienki, korale, chustki, buty. Powyższy projekt
zdecydowanie pomógł stowarzyszeniu w realizacji celów statutowych, m. in. rozwijaniu oraz propagowaniu kultury muzycznej
w środowisku lokalnym, na obszarze Polski - także za jej granicami, w zwiększaniu czynnego udziału w kulturze.

LGD NAD CZARNĄ I PILICĄ mogła kolejny raz (wcześniej –
w 2011 i 2013 r.) wesprzeć stowarzyszenie, dofinansowując zakup strojów dla chóru „Gloria”, gdyż napisała wniosek na środki unijne i otrzymała grant w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 „Zachowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru
LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Teraz członkowie chóru nie tylko pięknie śpiewają, ale też
pięknie wyglądają.
Dziękujemy Pani Irenie Marcisz Wójtowi Gminy Łopuszno,
dziękujemy Pani Małgorzacie Barcickiej Prezes LGD NAD CZARNĄ I PILICĄ. Postaramy się rozsławiać naszą parafię i gminę - „Honorem Deo pro populo” (łac. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek).
Lucyna Paszowska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Chór Mieszany „Gloria”
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Kiermasz wielkanocny

Tegoroczny kiermasz wielkanocny, który miał miejsce
14 kwietnia na Rynku w Łopusznie zaliczyć można do bardzo
udanych. Słoneczna pogoda i wiele przygotowanych atrakcji
zachęcało mieszkańców, by wziąć w nim aktywny udział.
Licznie zgromadzeni wierni mieli okazję poświęcić palmy
wielkanocnych na Rynku oraz przyjąć życzenia wielkanocne
od Pani Wójt Ireny Marcisz oraz Księdza Dziekana Ireneusza
Jakusika. Następnie barwna procesja udała się do kościoła na
mszę świętą.
Po zakończeniu liturgii uczestnicy skorzystać mogli z bogatej oferty stoisk wystawienniczych umiejscowionych wokół
Rynku. Można tam było zaopatrzyć się w rękodzieło o tematyce wielkanocnej, pyszne potrawy, ciasta czy naturalne kosmetyki.
Na scenie zaprezentowano bogaty program artystyczny
w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie oraz zespołu folkowego „Perłowe Nutki”. Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszą palmę wielkanocną, muffinkę i wielkanocnego baranka. Do konkursów
przystąpiło około 150 osób. Przepiękne prace ozdobiły scenę, a monumentalna palma mierząca 12 metrów, wykonana
przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dumnie górowała, wzbudzając podziw wszystkich zgromadzonych.
W tym wyjątkowym dniu odbyła się również zbiórka karmy dla potrzebujących zwierząt ze Schroniska w Rytlowie. Pełen kosz niezbędnych artykułów trafił do potrzebujących pie-

sków. Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom o dobrym
sercu za pomoc w tej inicjatywie.
Nie lada atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,był „kicający” pomiędzy straganami wielki zajączek wielkanocny,
który ochoczo pozował do zdjęć i rozdawał słodkości.
Każdy mógł posilić się bezpłatną porcją żurku wielkanocnego. Serdecznie dziękujemy Panu Aleksandrowi Kozakowi za
zapewnienie pieczywa oraz słodkości. Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc sponsorów.
Serdecznie dziękujemy Państwu Annie i Michałowi Rudzińskim za zakup cennych nagród w konkursach, a także Panu
Kamilowi Cedro (Lewiatan Łopuszno) oraz  Panu  Pawłowi Domagała .
Beata Starzyk

Dzień Rodziny

DZIEŃ RODZINY na stałe zagościł w naszym kalendarzu.
W niedzielę 9 czerwca już po raz czwarty celebrowaliśmy go
w Żłobku Gminnym w Łopusznie. W uroczystości uczestniczyli rodzice i zaproszeni goście: Pani Teresa Poświat- Skarbnik Gminy reprezentująca Panią Irenę Marcisz - Wójta Gminy
Łopuszno oraz Pan Krzysztof Kumański Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Dla wszystkich przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji.
Imprezę rozpoczęliśmy pięknymi występami artystycznymi w wykonaniu dzieci z gr. II- Żabki i gr. III-Sówki, które swoim talentem aktorsko-recytatorskim wywołały
zachwyt i wzruszenie publiczności. Rodzice z dumą oglądali pociechy, które fantastycznie przygotowały się do swoich
ról pod czujnym okiem opiekunek. Następnie mieliśmy okazję
podziwiać prezentację sztuczek magicznych oraz pokaz sceniczny zaprezentowany przez brzuchomówcę, który wspaniałym występem wywołał salwy śmiechu i burzę oklasków.
Zarówno dzieci, jak i rodzice bardzo chętnie brali udział w pokazie magicznych sztuczek.
Następnie wszystkie maluchy mogły skorzystać ze specjalnie na tą okazję udostępnionych „dmuchańców”, co
sprawiało im ogromna frajdę. W tym wyjątkowym dniu za
przyzwoleniem rodziców maluszki mogły swobodnie zajadać się pyszną watą cukrową, a ogromne bańki mydlane
stanowiły dla nich świetną możliwość zabawy. Tak wspania-
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łe atrakcje dla naszych milusińskich mogliśmy sfinansować ze
środków zgromadzonych podczas kiermaszu wielkanocnego,
który został przygotowany dzięki zaangażowaniu rodziców.
Kolejnym punktem programu było wręczenie ‚’Podziękowań’’ i statuetek ,,Przyjaciel Żłobka’’ dla tych rodziców, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju naszej
placówki. Pragniemy jeszcze raz wszystkim wyróżnionym serdecznie podziękować za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w życie naszego żłobka. Jak co roku na imprezie nie

z życia gminy
mogło zabraknąć także prezentów. Pani Dyrektor obdarowała
każde dziecko kolorowym wiatraczkiem, a dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane upominki. Tata Julii z gr. III
tradycyjnie uświetnił imprezę koncertem, wykonując znane
i lubiane przeboje. Wszyscy obecni mogli skorzystać z zapewnionego w ramach projektu ciepłego posiłku, a o słodki
poczęstunek i świeże owoce zadbali nasi rodzice. Wszystkim
obecnym serdecznie dziękujemy za niezapomniany dzień pełen wzruszeń i fantastycznej zabawy!
Ewelina Bernat

Łopuszański Gminny Dzień Matki

obfitował w bogaty program artystyczny. Dzięki uprzejmości naszych sponsorów Państwa Renaty i Marka Świderskich
możliwy był występ Kabaretu z Konopi, który do łez rozbawił
licznie przybyłą publiczność.
Gości zachwyciły również występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie oraz maluchów ze Żłobka Gminnego w Łopusznie. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było losowanie atrakcyjnych nagród. Serdecznie dziękujemy naszym
wspaniałym sponsorom. Oto lista nagród oraz darczyńców,
którzy je ufundowali:
1. dwa bony na modelowanie ze strzyżeniem o wartości 35 zł
ufundowany przez salon fryzjerski Emilia Wojda,
2. dwa bony na zakupy do sklepu Delikatesy Centrum o wartości 100 zł każdy ufundowany przez Państwa Annę i Michała Perzów,
3. Voucher na kolację w restauracji Weranda Łopuszno ufundowany przez pana Łukasza Gołuchowskiego,
4. pięć karnetów na zajęcia taneczne do Szkoły Tańca Baila
ufundowanych przez Panią Anetę Węgrzyn,
5. vouchery na ubezpieczenia ufundowane przez Panią Ewelinę Młynarską,
6. pięć zestawów kosmetyków firmy Mary Kay o wartości 60100 zł każdy ufundowane przez Panią Agnieszkę Rożniakowską – Gościniewicz
7. dwa zestawy kosmetyków firmy Forever ufundowane
przez Panią Dorotę Pawłowską,
8. dwa komplety biżuterii witrażowej ufundowane przez Panią Anetę Kulig,
9. pięć bonów na zabiegi fizjoterapeutyczne ufundowane
przez Panią Annę Wrzesień,
10. komplet biżuterii srebrnej ufundowany przez Panią Wójt
Irenę Marcisz,
11. «kosz rozmaitości» ufundowany przez Panią Wójt Irenę
Marcisz,
12. robot kuchenny ufundowany przez E.C. Poland Sp. z o.o.
13. płaskorzeźba ufundowana przez Pana Stanisława
Porzucka.
Słodki poczęstunek zapewnili: Krzysztof Smolarczyk - fundator tortu, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gnieździsk,
Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach, Pan Aleksander

Kozak, Pani Renata Jachimczyk, Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, Szkoła Podstawowa w Łopusznie, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy.
Dziękujemy serdecznie darczyńcom.
W roku bieżącym nagrodzone zostały pamiątkowym listem
gratulacyjnym wszystkie mamy, które urodziły trójkę dzieci. Serdeczne podziękowania dla sołtysów zaangażowanych
w przekazanie niniejszych upominków.
Beata Starzyk
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Turniej o Puchar Rady Gminy

LZS Lasocin to jeden z najprężniej działających zespołów
sportowych w naszej gminie. Jak nie morsowanie, to zjazd z lodowca Presana (3000m n.p.m.). Piłka nożna też jest im bliska,
o czym świadczą liczne sukcesy w różnych rozgrywkach – między innymi – zwycięstwo w Turnieju Sołectw o Puchar Wójta Gminy Łopuszno czy w mini turnieju piłki nożnej podczas
Good Deeds Day w Łopusznie. Z wielkim zaangażowaniem
członkowie stowarzyszenia włączają się również w akcje ekologiczne – otrzymawszy nominację PGE VIVE Kielce do TrashChallenge „Wszystko w naszych rękach”, wysprzątali Lasocin.
Kolejnym sportowym przedsięwzięciem LZS Lasocin i Gminy Łopuszno było zorganizowanie Turnieju Piłki Siatkowej
o Puchar Rady Gminy Łopuszno. Pierwszy termin – 5 maja
2019 r. „nie wypalił” ze względu na niesprzyjającą pogodę.
Rozgrywki przełożono więc na 19 maja i w tym terminie już
się odbyły.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn: LZS Lasocin, OSP Lasocin, Reszta Świata, All Stars, Ludzie Pustyni, Mnin oraz LGD
„Nad Czarną i Pilicą.Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Ludzie Pustyni
II miejsce - Mnin
III miejsce - LZS Lasocin
IV miejsce - Reszta Świata
Cudownej atmosfery, zaciętej walki fair play, która panowała nad lasocińskim stawem nie popsuł nawet ciepły, wiosenny, półgodzinny deszczyk; wszystkie mecze odbyły się w słonecznych warunkach. Do sukcesu w zorganizowaniu i przeprowadzeniu ww. turnieju przyczynili się nasi zacni sponsorzy. Wśród nich znalazła się oczywiście, Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, która tradycyjnie okazała hojność i poparcie dla kreatywności młodych. Swoją sympatię dla uczestników turnieju wyrazili także (w postaci nagród finansowych),
między innymi:Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno
Zdzisława Zimna, z-cy Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno - Kazimierz Bernat i Krzysztof Błachucki, radne
gminy Łopuszno – Barbara Fras i Danuta Łukasik.
Równie zacne okazały się nagrody ufundowane przez
sponsorów. Było ich wiele, ale te główne z pewnością zmotywowały uczestników turnieju do zaciętej rywalizacji – w duchu fair play:
I Miejsce - 300 zł + Voucher na kwotę 500 zł w Restauracji Podzamcze w Fałkowie,
II Miejsce - 200 zł + Voucher na kwotę 400 zł w Restauracji Weranda w Łopusznie ufundowany przez Panią Agnieszkę Bednarczyk,
III Miejsce - 100 zł + Voucher na kwotę 300 zł w Restauracji Antresola w Snochowicach,
IV Miejsce Voucher na kwotę 200 zł w Restauracji Markiz w Łopusznie.
Kamil Banak z drużyny o nazwie „Reszta Świata” i Ryszard
Szproch z ekipy LGD „Nad Czarną i Pilicą” wygrali w kategorii najmłodszy i najstarszy uczestnik turnieju, otrzymując pamiątkowe kubki od organizatorów i Vouchery na kwotę 100 zł
(każdy) do Studia Urody w Łopusznie.
Dodatkowo podczas imprezy można było bezpłatnie skorzystać z cateringu w postaci: kiełbasek, kaszanki oraz szaszłyków. Młodszej części widowni czas umilił przyjaciel LZS Laso20
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cin – maskotka Morsik który dał się poznać na I Godach Morsów w Lasocinie - tym razem w nowej roli rozdającego słodycze i napoje sponsorowane przez „Lewiatan” Łopuszno. Do
dyspozycji gości była także fotobudka oraz plac zabaw.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za przybycie, za świetną atmosferę, kibicom za doping i trzymanie kciuków. Gorące podziękowania składamy naszym sponsorom za
wspaniałe nagrody, rozrywkę w postaci fotobudki oraz za słodycze, napoje i grillowane posiłki dla wszystkich obecnych.
Dominik Piorun
Prezes Zarządu Ludowego Zespołu Sportowego Lasocin

z życia gminy

Gminny Dzień Dziecka w Łopusznie

Podczas Gminnego Dnia Dziecka w Łopusznie, który organizowany jest każdego roku przez władze Gminy Łopuszno
na czele z Panią Wójt Ireną Marcisz, Gminny Ośrodek Kultury
oraz Gminny Ośrodek Sportowo -Wypoczynkowy, czekało na
najmłodszych mnóstwo wspaniałych atrakcji i niespodzianek.
O godzinie 16- stej oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonała
Pani Wójt, życząc wszystkim dzieciom, w tym wyjątkowym dla
nich dniu, doskonałej zabawy.
Niedzielna scena plenerowa należała do uczniów ze szkół
z terenu gminy Łopuszno, którzy zaprezentowali bogaty
program artystyczny, odznaczający się wysokim poziomem
przygotowania. Gości mieli możliwość obejrzenia występów
przedszkolaków z Łopuszna, a także dzieci i młodzieży
z placówek oświatowych z Łopuszna, Grabownicy, Gnieździsk,
Lasocina, Dobrzeszowa, Sarbic. Nie zabrakło także występu
PERŁOWYCH NUTEK, czyli folkowego zespołu dziecięcego
działającego przy GOK w Łopusznie. Wszyscy artyści nagrodzeni zostali nie tylko gromkimi brawami, ale również
otrzymali słodki poczęstunek w postaci batonika i soku.
Równolegle na płycie boiska i boisk wielofunkcyjnych
Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego odbywały
się rozgrywki sportowe, które przyciągnęły bardzo dużą liczbę
dzieci. Wśród konkurencji obecne były m.in. gry i zabawy
dla najmłodszych, lekkoatletyka, rozgrywki w piłkę nożną
i ręczną. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przygotowane zostały medale, puchary i statuetki. Ponadto każdy
uczestnik otrzymał słodki upominek.
Najmłodsi skorzystać mogli również z bezpłatnego
wesołego miasteczka, gdzie dostępne były m. in. takie atrakcje jak: dmuchańce, eurobangee, pneumatyczna zjeżdżalnia
i wiele innych. Dodatkowo każde dziecko otrzymało
nieodpłatnie watę cukrową i popcorn.
Wiele ciekawych zajęć i animacji przygotowali klauni z Centrum Europy, a także stoiska zaproszonych gości. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy REZERWA przyjechało z własną
strzelnicą, która cieszyła się ogromnym powodzeniem, szczególnie wśród chłopców, Wojsko Obrony Terytorialnej

zademonstrowało pokazy sprzętu wojskowego, a Służba
Ochrony Kolei przeprowadziła pokaz tresury psów. Nad
bezpieczeństwem czuwała Straż Pożarna z Łopuszna, Policja
oraz ratownictwo medyczne.
Podczas Gminnego Dnia Dziecka wykonać można było
również pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Rada Młodzieżowa
Gminy oraz pracownicy GOS-W oferowali przy swoim stoisku
kolorowe malowanie twarzy – chętnych do tego typu atrakcji nie brakowało. Przeprowadzono także zbiórkę artykułów
pierwszej potrzeby dla zwierząt ze schroniska w Rytlowie.
O nagrody w konkursach zadbali liczni sponsorzy:
- Szkoła Tańca Baila  Aneta Węgrzyn (miesięczne karnety na
zajęcia taneczne),
- Kino Moskwa Kielce (bilety do kina),
- Studio Trampolin JumpFit (zaproszenia na trening),
- Centrum Wspinaczkowego Mobius Studio,
- Park Rozrywki FlySky,
- Galeria Echo (gadżety),
- Kino Helios (bilety),
- Targi Kielce S.A (wejściówki na Targi GameOn),
- Kieleckie Centrum Kultury (zaproszenia),
- Kielecki Teatr Tańca (zaproszenia na spektakl Alicja w Krainie
Czarów, gadżety).
- Sekcja Sportów Walki Klincz.
- MK Bowling (zaproszenia na kręgle i bilard).
W imieniu nagrodzonych serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Beata Starzyk
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PRIMUS INTER PARES

W bieżącym roku szkolnym Wójt Gminy Łopuszno Pani
Irena Marcisz ufundowała dla najzdolniejszych uczniówNagrody Stypendialne Wójta Gminy Łopuszno-,,Primus
Inter Pares”.
W SzkolePodstawowej w Łopusznie taką nagrodę otrzymali Aleksandra Dudzińska z kl. VII b i Kacper Pęczkiewicz
z kl. III C gimnazjum.
Ola już w ubiegłym roku odniosła ogromny sukces – została laureatką I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. W tym roku szkolnym przygotowywała się do konkursu z matematyki i z języka niemieckiego. Udział w obu okazał się owocny. Ola uzyskała tytuł laureata III Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. Jest on tym bardziej cenny,
że wśród 20 laureatów i 27 finalistów jest jedyną siódmoklasistką, pozostali to uczniowie klas ósmych. Na zwycięstwo Ola
ciężko zapracowała, rozwiązując dodatkowe zadania z matematyki i testy konkursowe. Jednocześnie przygotowywała się
do konkursu z języka niemieckiego i została jego finalistką. W przyszłym roku powalczy o laur zwycięstwa.
Jako podwójna laureatka konkursów przedmiotowych będzie zwolniona z egzaminów zewnętrznych. Nie musi się także martwić miejscem w szkole średniej. Każde liceum stoi
przed nią otworem.
Aleksandra Dudzińska jest nie tylko wybitną, utalentowaną uczennicą. Angażuje się w życie klasy i szkoły. Bierze udział
w akademiach szkolnych, w akcjach charytatywnych, lubi
śpiewać i malować. Charakteryzuje ją obowiązkowość i sumienność. Doskonale potrafi zorganizować sobie proces uczenia się. Wie, po co się uczy. Ma marzenia i ambicje, o których
jednak głośno nie mówi. Cechuje ją odwaga cywilna, umiejętność dyskutowania na każdy temat oraz wysoka kultura osobista.
Ola jest stypendystką w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Kacper Pęczkiewicz to kolejny wyjątkowy uczeń szkoły
w Łopusznie.
Już w I klasie gimnazjum – w roku szkolnym 2016/17 Kacper zdobył tytuł laureata w XIV Wojewódzkim Konkur-

sie z Historii oraz finalisty
w XIV Wojewódzkim Konkursie z Geografii.
W klasie II gimnazjum
(r. szk. 2017/18) uczeń sięgnął wyżej – zdobył tytuły laureatów wXV Wojewódzkim Konkursie z Historii, w XV Wojewódzkim
Konkursie z Geografii,
XXIII Konkursie Biblijnym
Diecezji Kieleckiej.
W roku szkolnym 2018/19
– Kacper Pęczkiewiczznów zdobyłtytuły laureata w XVI Wojewódzkim
Konkursie z Chemii oraz
XVII Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego. Zdobył również tytułyfinalisty w XVI Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego, w XVII Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego oraz wXXIV Konkursie Biblijnym Diecezji Kieleckiej.
Od dwóch lat Kacper Pęczkiewicz jest stypendystą – w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego dla
uczniów szczególnie uzdolnionych (znalazł się w pierwszej
50-tce tych, którzy zakwalifikowali się do ww. programu).
W szkole Podstawowej w Dobrzeszowie nagrodę Primus
Inter Pareszdobyła Kinga Rowińska. Kinga jest miłą, skromną,
bardzo grzeczną uczennicą, dobrą organizatorką. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć, których niejednokrotnie była inicjatorką. Bardzo dobrze sprawdziła się w roli przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie lubią jej słuchać. Nauczyciel jest dla niej autorytetem. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają
uczennicy w zdobywaniu dobrych ocen. Kinga reprezentowała klasę, szkołę w konkursach i olimpiadach, aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska.

W Szkole podstawowej w Łopusznie nagrodzono Aleksandrę
Dudzińską oraz Kacpra Pęczkiewicza

Kinga Rowińska ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie

22

Wieści Łopuszna

Kultura i oświata
Wiedza Kingi znacznie wykraczała poza zakres materiału
programowego, co wynikało z jej samodzielnych poszukiwań
i przemyśleń. W bieżącym roku szkolnym Kinga odniosła największy sukces, uzyskując tytuł finalistki II Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Polskiego dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Ponadto zajęła I miejsca w XIX
Gminnym Konkursie Ortograficznym oraz w konkursie biologiczno-chemicznym organizowanym przez PZS w Łopusznie. Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Forget-me-not” uzyskała 95%.
W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach tytułem PRIMUS INTER PARES wyróżniono dwie
uczennice wyróżniające się spośród całej społeczności szkolnej: Dianę Wijas uczennicę klasy Vb i Maję Kowalską uczennicę klasy III gimnazjum, które miały zaszczyt odebrać te nagrody z rąk fundatorki Pani Ireny Marcisz. Diana jest bardzo
grzeczną i pilną uczennicą, nauka sprawia jej przyjemność,
ponadto jest niezwykle utalentowana muzycznie. W konkursach, w których bierze udział, zwykle odnosi znaczące sukcesy. W zakończonym właśnie roku szkolnym zdobyła wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i piosenek Świątecznych „Kolęda Płynie z Wysokości” w Nowinach
oraz Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Kielce. Angażuje się również w życie szkoły, praktycznie każda impreza jest
przez nią uatrakcyjniona występem, na jej pomoc mogą również liczyć wszyscy, którzy potrzebują wsparcia. Maja przez
wszystkie lata nauki otrzymywała świadectwa z paskiem, zawdzięczała to ogromnej pracowitości i sumienności. W szkole dała się poznać jako miła i uczynna osoba. Działała w wielu
szkolnych organizacjach: Samorządzie Uczniowskim, drużynie
harcerskiej, szkolnym wolontariacie, LOP-ie, Szkolnym Klubie
Europejskim, była obecna na każdej niwie działalności szkoły,
chętnie brała udział w oprawach uroczystości, występowała
w działającym przy szkole amatorskim teatrze uczniowsko –
nauczycielskim Amadera. Obydwie dziewczynki zapracowały
na uzyskanie tego zaszczytnego tytułu i nagrody swoją wzo-

Laureacie ze Szkoły Podsawowei i Gimnazjum w Gnieździsach
Diana Wijas, Maja Kowalska, Kinga Jabłońska oraz Oliwier Wijas

rową postawą uczniowską i niepospolitą osobowością. Nagrody Pani Wójt otrzymali również: Oliwier Wijas, uczeń klasy III
gimnazjum za uzyskanie tytułu laureata XVI Wojewódzkiego Konkursu z Historii i Kinga Jabłońska, również uczennica klasy III gimnazjum, za uzyskanie tytułu finalisty XVII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Oliwier wyróżnił się również tym, że z pięciu na sześć części egzaminów
gimnazjalnych uzyskał najwyższe wyniki centylowe, uzyskał
też bardzo wysoką średnią ocen na zakończenie szkoły. Kinga
to również bardzo dobra uczennica, udzielająca się na terenie
szkoły. Szczególnie interesuje się językiem angielskim, wraz
z grupą uczniów zdobyła I miejsce w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów w języku angielskim za przedstawienie „Frozen”.
Nagrody Stypendialne Primus Inter Pares Pani Wójt Irena Marcisz wręczyła laureatom osobiście podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Gratulowała uczniom,
rodzicom i nauczycielom. Wyraziła dumę z dotychczasowych
sukcesów i życzyła kolejnych intelektualnych przygód.

Międzygminny Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Łopuszno

21.05.2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie odbył się Międzygminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Łopuszno. 31 uczniów ze szkół Gminy
Łopuszno, Piekoszów, Radoszyce, Krasocin i Mniów rywalizowało w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa –klasy I- III
II kategoria wiekowa – klasy IV -VI
III kategoria wiekowa – klasy VII – VIII i IIII gimnazjum.
Z naszej szkoły wzięło udział 16 uczniów.
Sukcesy uczniów z Gminy Łopuszno:
III - miejsce w I kategorii zdobył Igor Dzierzgwa kl. II b Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie
II - miejsce w II kategorii zdobył Kacper Chruściak kl. V a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie
III miejsce w III kategorii zdobył Banaśkiewicz Kacper kl. VIII ze
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
Dziękujemy Pani Wójt Gminy Łopuszno za wsparcie finansowe i ufundowanie pucharów.
Teresa Mazur
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Pieczenie chleba

„Obrzęd Pieczenia Chleba”, wydarzenie, które swoim patronatem objął starosta kielecki Mirosław Gębski przyciągnęło
koneserów spragnionych kultury ludowej na wysokim poziomie. Przedstawienie zostało przygotowane przez KGW w Lasocinie. Widowisko rozpoczęło się w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie w niedzielę, 28 kwietnia 2019 r., w godz. 16.00 i potrwało ok. 2 godzin. Osią przedstawienia były legendy oraz
przyśpiewki związane z pieczeniem chleba. Widzowie
spektaklu poznali przysłowia, zabobony oraz zwyczaje związane z czynnością wypieku tego ważnego w życiu codziennym pokarmu, którego wielu przypomina w codziennej modlitwie mówiąc: „ Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”.
Wartością dodaną spektaklu było podkreślanie roli
i znaczenia chleba w naszym życiu, zapoznawanie widzów z dawnymi narzędziami i sprzętami służącymi do
wypieku chleba. Obrzęd Pieczenia Chleba nie był pojedyn-

czym incydentalnym przypadkiem w historii działalności KGW
w Lasocinie. W ubiegłych latach utalentowane artystycznie
kreatywne kobiety przypominały w swoich spektaklach takie
dawne zwyczaje i obrzędy, jak darcie pierza, kiszenia kapusty,
wypasanie bydła czy „Wianki Świętojańskie”.
Aktorskie możliwości członkiń KGW i młodzieży podziwiało
w Lasocinie wiele znakomitych osób z życia politycznego, samorządowego, edukacyjnego i kulturalnego. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego reprezentował Wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Krzysztof
Gębski. Starostę kieleckiego reprezentował radny powiatowy
Krzysztof Soboń. Wśród gości znaleźli się również wójt Gminy
Łopuszno Irena Marcisz, radny powiatowy Krzysztof Smolarczyk, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie Teresa Pasowska, sołtys Lasocina Mirosław Śliwka, kierownik filli szkoły w Lasocinie Agnieszka Przepióra, nauczyciele, mieszkańcy Lasocina, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Reżyserem spektaklu była Maria Krajewska. W przedstawieniu wzięli udział Eleonora Wertka, Zdzisława Wertka,
Zofia Młynarska, Ewa Tkacz, Alicja Nowakowska, Joanna Bałasińska. Docenić trzeba również grę aktorską młodych utalentowanych aktorów Magdy Młynarskiej, Zuzanny Telickiej
i Krzysztofa Młynarskiego. Ogrom pracy w przygotowanie
scenografii włożyła Ewa Kucharska, a pomocy przy próbach
i logistyce spektaklu udzielał opiekun świetlicy Henryk Łapot.
Każdy z uczestników spektaklu otrzymał nagrody ufundowane przez starostę kieleckiego Mirosława Gębskiego. Wydarzenie w roli konferansjerów poprowadzili Mariusz Brelski
i Maria Krajewska.
Mariusz Brelski

Pamięci nie udało się zgładzić…

Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, otoczono wieś
szczelnym kordonem. Do domów wrzucono granaty, a strzechy
podpalono pochodniami. Kto usiłował się wydostać, ginął od
kul SS-nów. Ludzie konali w straszliwych męczarniach, żywcem
paleni. Wszyscy, którzy byli w domach, zginęli. Tylko nieobecni
ocaleli. To była ogromna masakra na terenie gminy Łopuszno”
- z książki ks. Józefa Dzwonka „Wspomnienia z tamtych dni”.
27 kwietnia 1943 roku wieś Naramów została spacyfikowana przez żandarmów niemieckich. Zamordowano 21 osób,
7 zostało rannych. Spalono 6 gospodarstw.
Aby pamięć o tamtych wydarzeniach trwała, przy pomniku
w Naramowie w niedzielę 28 kwietnia 2019 roku o godz.13.30
odbyły się uroczystości religijno- patriotyczne z udziałem
władz gminy, mieszkańców, kombatantów. Uroczystą mszę
św. poprowadził i homilię wygłosił ks. Ireneusz Wiktorowicz
z parafii w Mninie.
Mimo deszczowej, brzydkiej pogody przy pomniku zebrało się wiele osób. Gościem honorowym podczas uroczystości
była pani Zofia Kucharska, która jako niemowlę ocalała z pacyfikacji. O asystę przy pomniku zadbała młodzież z panem Andrzejem Rudzińskim z Wólki. Z częścią artystyczną wystąpiły
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dzieci ze SP w Lasocinie. Został również odczytany apel poległych, a następnie przesłanie pokoju.
Na okoliczność odbywających się co roku uroczystości
Gminna Biblioteka Publiczna wydała skromną broszurę informacyjną dotyczącą wydarzeń, która została rozdana zainteresowanym.
Organizatorzy

z życia gminy

Najlepszy pomysł na niedzielę – Impreza w Gnieździskach

16 czerwca 2019 roku już po raz dwudziesty pierwszy odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom”, który licznie zgromadził społeczność naszej miejscowości i nie tylko. Głównym celem, poza stwarzaniem okazji do zacieśniania więzów lokalnej społeczności oraz
promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu, była
prezentacja naszych uzdolnionych pod różnymi względami
uczniów. Jak na prawdziwy piknik przystało było barwnie i wesoło. Przyjazna atmosfera i dobry humor szybko stawały się zaraźliwe.
Imprezę tradycyjnie rozpoczęła msza święta godz. 1500,
następnie pani dyrektor Małgorzata Trela powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz, Radnego Powiatu Pana Krzysztofa Smolarczyka, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie Panią Teresę Pasowską,
Radnych Gminy Łopuszno, mieszkańców i licznie przybyłych
gości oraz życzyła udanej zabawy.W programie festynu nie
mogło zabraknąć piosenek w wykonaniu dzieci z przedszkola, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Różnorodność
zaplanowanych atrakcji sprawiła, iż każdy znalazł coś dla siebie. Na początku pikniku uczniowie naszej szkoły uroczyście
wręczyli Dyplomy Szeryfa Praw Dziecka pięciu osobom, które zasłużyły na to szczególne wyróżnienie: Pani Wójt Gminy
Łopuszno Irenie Marcisz, dyrektor naszej szkoły Pani Małgorzacie Treli, Przewodniczącej Rady Gminy Łopuszno Pani
Zdzisławie Zimnej, Przyjacielowi szkoły Pani Annie Dzwonek,
dzielnicowemu Panu Michałowi Gołuchowskiemu.
Jako pierwsze prezentowały się dzieci z przedszkola z pięknymi układami tanecznymi i piosenkami. Każdy przedszkolak
starał się jak najładniej wystąpić, aby oczarować publiczność.
W pewnym momencie jako nieoczekiwany kolejny punkt naszego pikniku miała pojawić się burza. Nad boiskiem zawiał
silny wiatr, a z nim ciemne chmury przyniosły grzmoty i …niezbyt duży deszcz. Wszyscy ukryli się pod parasolami i mimo
spadających kropelek nikogo nie opuścił humor. Wciąż dopisywała miła i pogodna atmosfera. W kolejnych punktach programu uczniowie prezentowali na scenie układy taneczne,
piosenki i krótkie scenki z morałem.
Podczas pikniku rozlosowano wśród uczestników kilka nagród ufundowanych przez sponsorów, między innymi nagrodę główną – rower – przekazany przez Panią
Wójt Irenę Marcisz. Oprócz atrakcji scenicznych zapewniono wszystkim także atrakcje na różnych stoiskach. Każdy mógł
skosztować domowych wypieków, kawy, herbaty czy soku.

Ochłodę zapewniały lody. Można było zachwycić się karkówką, kiełbaską i kaszanką z grilla. Ponadto dzieci mogły pobawić się na dmuchawcach oraz wśród kulek.
Festyn spełnił oczekiwania organizatorów, rodziców oraz
dzieci i młodzieży uczestniczącej w zabawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.
Mamy nadzieję, że każdy uczestnik pikniku znalazł coś ciekawego dla siebie i miło spędził czas z rodziną na świeżym
powietrzu. Warto podkreślić, iż dzięki hojności sponsorów
impreza mogła prezentować wysoki. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy ofiarowali nam swój czas, aby uświetnić
wspólne przedsięwzięcie. Niech wyrazy wdzięczności przyjmą wszyscy Przyjaciele naszej szkoły. Dzięki Wam nasz XXI
Piknik Rodzinny był niepowtarzalny.
Ewa Dudek

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

11 czerwca już po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Jury w składzie: pani Elżbieta
Barańska - przewodnicząca komisji, pani Małgorzata Gawędaczłonek komisji oraz pani Beata Starzyk - członek komisji, nagrodzili uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria klas I-III:
Miejsce 1 - Magdalena Młynarska,
Miejsce 2 - Nikola Norek,
Miejsce 3 - Julia Jabłońska.
Kategoria klas IV-VIII
Miejsce 1 - Filip Pniewski,
Miejsce 2 - Marcel Szymkiewicz,
Miejsce 3 - Klaudia Fert.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę. Czworo spośród ww. laureatów otrzymało również
nominację do udziału w 40. Jubileuszowych Ogólnopolskich
Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom.
Beata Starzyk

Wielka Majówka

W dniu 29.05.2019 na Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w
Łopusznie odbyła się po raz kolejny „Wielka Majówka”- uczestników ŚDS w Józefinie. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli goście. Działający teatr „Centralne Zamiesznie ’’ w tym dniu
przygotował spektakl pt.” Hej wesele wesele…” który wywołał
dużo pozytywnych emocji i został nagrodzony dużymi brawami.
Mimo iż pogoda nas nie rozpieszczała wszystko przebiegło w
radosnej atmosferze dzięki gościnności Pana Sławomira Stelmaszczyka który udostępnił nam sale na występy artystyczne oraz miejsce do grillowania. Dziękujemy serdecznie.
Uwieńczeniem „Wielkiej Majówki” była dyskoteka przy muzyce
disco oraz wspólne biesiadowanie. Na zakończenie wspólnej zabawy dzięki Przedsiębiorstwu Przetwórstwa Mięsnego-Stępień z Pijanowa mogliśmy zjeść pyszną kiełbaskę i kaszankę z grilla a na deser coś słodkiego od Pana Aleksandra Kozaka. Dziękujemy !!

Wszystkim przybyłym gościom składamy serdeczne podziękowania za przybycie i wspólna zabawę.
ŚDS Józefina

Przedświąteczne spotkanie

18.04.2019 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się spotkanie uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Fanisławic. Zebrani zjedli tradycyjny wielkanocny posiłek, miło spędzając czas przy
pięknie udekorowanym świątecznym stole. Zebrani składali sobie życzenia. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Sekretarz Gminy Małgorzata Barcicka,
Prezes Wiejskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Fanisławicach
Franciszka Piotrowska, opiekunowie warsztatów oraz
liczna grupa podopiecznych.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, wprowadzającej w klimat nadchodzących świąt.
Redakcja
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Do Hymnu!

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie
szczególnie kultywuje się patriotyzm. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zbiegła się z 100. rocznicą
powstania naszej szkoły. Uroczystości te stały się okazją do
wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla
Szkół Podstawowych „Do Hymnu” organizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury, w którym wzięło udział ok. 50
tys. uczniów z 250 szkół z całej Polski. Uczestników oceniała profesjonalna komisja konkursowa złożona ze znakomitych
pedagogów, profesorów uczelni muzycznych, autorytetów
polskiej chóralistyki.
Po dwóch miesiącach przygotowań - 01.04.2019 r.
w dzień konkursu 342 uczniów z klas IV –VIII szkoły podstawowej zaśpiewało a capella 3 hymny: „Mazurka Dąbrowskiego”, ,,Odę do radości” oraz ,,Rotę” pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. Jarosława Gołucha. Wysoki poziom wykonania utworów sprawił, że występ uczniów zrobił duże wrażenie na komisji konkursowej.
6 czerwca 2019 r. Jury w składzie:
Prof. zw. dr hab. Anna Domańska
Prof. dr hab. Wiesław Delimat
Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Prof. zw. dr hab. Roman Grucza
Krzysztof Kozłowski – przewodniczący Jury
Prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
Prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski
Prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
Prof. UMCS dr hab. Małgorzata Nowak
Prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
Dr hab. Michał Sławecki
ogłosiło wyniki konkursu.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łopusznie zajęli I miejsce wśród szkół podstawowych w
województwie świętokrzyskim – to wielkie wyróżnienie!

17 czerwca w Galerii Porczyńskich w Warszawie
odbyła się gala II edycji konkursu ,, Do Hymnu”, na której zostały rozdane nagrody i wyróżnienia. W uroczystości wzięły udział reprezentacje 16 szkół podstawowych z całej Polski, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie, w tym
delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie pod kierownictwem Pana Dyrektora Krzysztofa
Kumańskiego. Ponad 200 dzieci wspólnie ze swymi opiekunami oraz gośćmi uroczystości odśpiewała hymn państwowy,
po którym podsumowano to patriotyczne przedsięwzięcie m.
in. projekcją spotu wieńczącego konkurs oraz wystąpieniami
zaproszonych gości i uczniów z wyróżnionych szkół. Uroczysta gala zakończyła się poczęstunkiem.
Zwycięzcom gratulujemy!
J. Gołuch

Projekt „Żabieniec”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego projekt nr
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.
W ramach projektu przewidziano ochronę czynną na powierzchni blisko 300 ha torfowisk oraz na areale około 100 ha
wilgotnych łąk. Prace prowadzone są na gruntach należących
do Skarbu Państwa (głównie pozostających w zarządzie PGL
Lasy Państwowe) oraz na działkach prywatnych. Działania
obejmują usuwanie drzew i krzewów, koszenie oraz budowę
urządzeń wodnych mających na celu poprawienie warunków
hydrologicznych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano

m. in. spotkania z właścicielami gruntów, wykonanie ekspertyz oraz monitoringu skuteczności realizowanych działań.
W gminie Łopuszno, w obrębie Jedla prace prowadzone
są na torfowisku Żabieniec o powierzchni ok.50 ha.Działania
prowadzone są od 2018 roku. W pierwszym etapie zabiegami
objęte zostały grunty w zarządzie PGL Lasy Państwowe (ok.
8 ha). Od połowy lutego do końca marca 2019 trwały prace
na gruntach prywatnych i pozostających w zarządzie Starosty Kieleckiego. Zasięgiem prac objęto powierzchnię 22,4 ha.
W okresie zimowym 2019-2020 planowana jest kontynuacja
zabiegów na kolejnych powierzchniach. W 2019 roku przewidziane są spotkania z właścicielami działek. Przedstawione zostaną cele projektu, zakres prac i sposób wykonania, będzie
także możliwość podpisania porozumienia na wykonania zabiegów.
RDOŚ Kielce
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Marsz po zdrowie

1 czerwca 2019 w Żytnie (woj. łódzkie) odbył się Rajd NordicWalking inaugurujący Projekt Współpracy „Marsz po zdrowie”. W projekcie uczestniczy 19 lokalnych grup działania
z całego kraju, m.in. działająca na terenie gminy Łopuszno
LGD „Nad Czarną i Pilicą”. W rajdzie uczestniczyło ponad 150
uczestników - w tym silna grupa miłośników, tzw. „kijków”
z gminy Łopuszno: Barbara Ciepielewska, Zofia Ptak, Elżbieta
Ordon, Teresa Tomczyk, Aleksandra Dobosz, Agnieszka Zimna, Małgorzata Jarząbek, Małgorzata Zimna, Marianna Maciejewska, Krystyna Maciejewska oraz mieszkańcy gmin członkowskich LGD„Nad Czarną i Pilicą”. Podobnie jak wszyscy
uczestnicy - reprezentanci Łopuszna dzielnie i we wspaniałym stylu pokonali pięciokilometrową trasę wiodącą głównie
przez urokliwe lasy życieńskie. Uczestnikom zapewniono bezpłatny sprzęt, profesjonalne szkolenie i trening rozgrzewkowy
przed startem oraz upominki w postaci czapeczek i t-shirtów.
Na mecie natomiast czekały zimne napoje i smakołyki z grilla.
W trakcie rajdu zawiązano wiele sympatycznych znajomości,
które - mamy nadzieję - zapoczątkują dalszą przygodę podczas następnych rajdów organizowanych przez pozostałe Lokalne Grupy Działania. Następny rajd w ramach projektu odbędzie się we wrześniu 2019 na terenie Lokalnej Grupy Działa-

nia „U Źródeł” (powiat konecki). Lokalna Grupa Działania „Nad
Czarną i Pilicą” w ramach projektu przeznaczy 187 500 zł na
utworzenie 15 Parków NW, w tym trzy: 5-cio, 10-cio i 15 –sto
kilometrowe na terenie gm. Łopuszno. Wydane zostaną mapy
tras, a także przewidziane są gadżety w ramach organizacji
rajdu.
Małgorzata Barcicka

I miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca Łopuszno

16 czerwca w Muszli Parku Miejskiego w Kielcach miał miejsce finał Buskich Spotkań z Folklorem. Gratulujemy zdobywcom pierwszych miejsc: Zespołowi Pieśni i Tańca Łopuszno,
w kategorii ,,Zespoły Folklorystyczne” pracującemu pod przewodnictwem Pana Andrzeja Kmiecika oraz Pani Monice Walas w kategorii ,,Soliści” Pięknie rozsławiacie Gminę Łopuszno!
Podziękowania dla Pani Wójt Ireny Marcisz za wszelkie działania wspierające rozwój zespołu i kultury ludowej oraz dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Nagroda ufundowana przez Gminę Łopuszno w postaci vouchera 500 zł. niewątpliwie przysłuży się do dalszego kreowania wspaniałych poczynań zespołu na polu artystycznym.
Beata Starzyk

Sukces młodych artystów

Kolejny sukces Zespołu „Perłowe Nutki” oraz radość ze zdobytego III miejsca podczas Harcerskiej Wiosny Kulturalnej
2019.
Zespół reprezentować będzie Gminę Łopuszno na Kadzielni w 46 Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej 11 lipca 2019 r.
Serdecznie podziękowania składamy panu Michałowi
Siemieńcowi oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury za
przygotowanie do występu, wsparcie i pomoc w osiąganiu
sukcesu.
Beata Starzyk
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Certyfikaty EDCL

07 maja 2019 r. w placówce „Centrum Wspierania Rodziny
„Z Uśmiechem” w Józefinie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów EDCL, które zakończyło ponad czteromiesięczny kurs
komputerowy, zorganizowany z inicjatywy kierownika placówki
pani Sylwii Lisowskiej – Stępień oraz Sekretarz Gminy Małgorzaty
Barcickiej, a przeprowadzony przez pana Marcina Majewskiego
z firmy ReComp.
Wydarzenie to miało charakter bardzo oficjalny, Certyfikaty
EDCL PROFILE CERTYFICATE DIGCOMP 6 wręczała prezes Fundacji „Z Uśmiechem” pani Elżbieta Gołdyn, zaś osobiste gratulacje
składała sekretarz gminy, pani Małgorzata Barcicka. Kurs komputerowy skierowany był do osób 50+, które miały jedynie podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera bądź dotychczas nie korzystały z niego w ogóle. Podopieczni Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefinie, wraz z certyfikatem,
zyskali swobodę działania w pakiecie MS Office, poznali technikę tworzenia tekstów i ich edycji w MS Word, sposoby tworzenia prezentacji w MS PowerPoint czy dokonywania prostych obliczeń w MS Excel. Oprócz tego uczestnicy poznawali zalety Internetu, zakładali pocztę e-mail, nauczyli się korzystać z przeglądarek, szukając przydatnych informacji, zakładali konta na portalach społecznościowych, a także idąc z nurtem nowoczesności,
nauczyli się wykonywać połączenia Skype, Messanger, What’sup,

a co najważniejsze poznali możliwości korzystania z mobilnych
kont bankowych, dzięki którym są w stanie opłacać samodzielnie
rachunki bez wychodzenia z domu.
Kurs komputerowy pozwolił na osiągnięcie zamierzonych celów, które pozwolą na urozmaicenie życia podopiecznych Fundacji „Z Uśmiechem”.
ŚDS Józefina

Jubileuszowo i strojnie
W kwietniu bieżącego roku okrągłe 5 lat istnienia obchodził Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno”, który działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Miłośników Muzyki i Tańca. Głównymi celami
stowarzyszenia są: popularyzacja folkloru wiejskiego regionu świętokrzyskiego, podejmowanie działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, integrowanie środowiska lokalnego.
O zasługach zespołu dla gminy Łopuszno mówiła w trakcie obchodów jubileuszowych Wójt Pani Irena Marcisz, podkreślając
ogromne zaangażowanie artystyczne oraz to, iż zespół pracuje całkowicie społecznie. Uznanie wyrazili także goście uroczystości: wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anna Krupka,
poseł Krzysztof Lipiec, starosta Mirosław Gębski. Zespół – na
ręce jego lidera Andrzeja Kmiecika - otrzymał również listy gratulacyjne od marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego oraz
od wojewody Agaty Wojtyszek.
Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Łopuszno” Andrzej Kmiecik
wspominał trudny początek, ale dzięki swojemu doświadczeniu
i współpracy z włodarzem gminy Panią Ireną Marcisz udało się
dotrwać do – wprawdzie jednocyfrowego, ale jubileuszu. Jest przekonany, że dobra wola Pani wójt i wytrwała praca zespołu przyniosą jak najbardziej pozytywne efekty.
Również wsparcie finansowe ze strony LGD Nad Czarną i Pilicą
(prezes – Pani Małgorzata Barcicka) – w ramach projektów unijnych pozwoliło zakupić instrumenty muzyczne i stroje dla członków
zespołu. Stowarzyszenie Przyjaciół Miłośników Muzyki i Tańca uzyskało dofinansowanie w kwocie 16 956, 00 złotych - w ramach realizacji grantu, który umożliwił członkom zespołu rozwój aktywności twórczej oraz przyczynił się do kultywowania i promocji tradycji regionu. Za pozyskane pieniądze zakupiono stroje ludowe dam-

skie i męskie oraz klarnet. Dzięki temu wsparciu Zespół Pieśni i Tańca
„Łopuszno” wystąpił na swym jubileuszu w nowych pięknych ubraniach regionalnych, a muzycznie wzbogacił się o kolejny instrument.
Realizacja przedsięwzięcia „Zachowanie zasobów lokalnego
dziedzictwa kulturowego obszaru LGD” z pewnością przyczyni się
do popularyzacji folkloru wiejskiego (w tym wypadku – świętokrzyskiego) i pozwoli zrealizować w pełni cele statutowe stowarzyszenia.
Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno” uczestniczy w wielu konkursach, przeglądach w gminie, powiecie i województwie, m. in. w Buskich Spotkaniach z Folklorem, w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, Chęcinach czy Jędrzejowie. Mamy nadzieję, że dalej będzie promował gminę i region.
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Jak ryby w wodzie

Dzięki złożonej przez gminę Łopuszno (w terminie do
29.10.2018 r.) deklaracji uczestnictwa dzieci w programie
Umiem pływać na planowany okres realizacji - od 4 lutego
do 15 czerwca 2019 r. - uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie zakończyli podstawowy
kurs nauki pływania.
Program ten był współfinansowany przez: Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego oraz Urząd Gminy w Łopusznie.
W naszym przypadku zajęcia trwały od 1 kwietnia do
14 czerwca 2019r. - cykl obejmował 20 godzin nauki pływania
dla każdego z uczestników. Zajęcia odbywały się dwa razy w
tygodniu na krytej pływalni „Olimpic” w Strawczynku pod kierunkiem instruktorów: Pana Michała Dziury i Pana Łukasza
Kubickiego oraz wychowawców: Pani Beaty Jasikowskiej i Pani
Elżbiety Żmudy. Uczestników projektu oraz opiekunów bezpiecznie na pływalnię i z niej dowoził Pan Marek Miśta (właściciel firmy „Marco Polo” Usługi Transportowe – Przewóz Osób).
Głównym celem zajęć było nabywanie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania. Udział w projekcie dał
uczniom również możliwość rozwijania sprawności fizycznej.
Jego uczestnicy nauczyli się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Zajęcia uświadomiły im, że pływanie ma korzystny wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy ciała, poprawia kondycję oraz koordynację ruchową.

Wspólne wyjazdy zintegrowały uczniów. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym
od nauki i aktywnego stylu życia. Uczniowie bardzo chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w „pływackich spotkaniach”, z niecierpliwością czekali na kolejny wyjazd. Ćwiczenia
w formie zabawy dostarczały im mnóstwo radości i satysfakcji. Dla niektórych z nich był to pierwszy kontakt z wodą na basenie. Cieszyli się ze zdobytych umiejętności.
Uczestnicy projektu dziękują władzom gminy za złożenie
wniosku, który umożliwił nieodpłatną naukę pływania oraz
współfinansowanie z budżetu gminy powyższego projektu.

DZIEŃ OTWARTY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
11 maja 2019 r. w przedszkolu w Szkole Podstawowej w Łopusznie odbył się już po raz kolejny Dzień Otwarty. Wszyscy
chętni rodzice, zarówno ci, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, jak i ci, którzy zastanawiają się nad wyborem przedszkola dla swoich pociech, mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej placówki. Uroczystość
rozpoczął pan dyrektor Krzysztof Kumański, który powitał
wszystkich przybyłych gości, przedstawił kadrę pedagogiczną oraz obsługę.
Rodzice mieli możliwość obejrzeć prezentację przedstawiającą zdjęcia z działalności wszystkich grup przedszkolnych, z wydarzeń, uroczystości, codziennych aktywności, projektów edukacyjnych, w których uczestniczą dzieci. Kolejnym
punktem programu było przywitanie przybyłych gości przez
przedszkolaki z grup młodszych „Muchomorki” i „Krasnoludki”. Następnie dzieci ze starszych grup „Kasztaniaki”, „Smerfy”,
„Mądre Sówki” i „Słodziaki” zaprezentowały przedstawienie
„Calineczka”. W spektaklu wzięły udział wszystkie przedszkolaki uczęszczające do naszego przedszkola, czyli ponad 100
dzieci. Obfitowało ono w barwne kostiumy, wzruszającą muzykę i piękną grę aktorską naszych podopiecznych. Po części
artystycznej przyszła kolejna zabawy integracyjne z rodzicami. Rodzice i dzieci zatańczyli do mniej lub bardziej znanych
przebojów dziecięcych. Do kilku z nich muzykę zagrał pan Ja-
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rosław Gołuch, nauczyciel rytmiki w naszym przedszkolu. Następnie rodzice mogli zajrzeć do sal przedszkolnych, porozmawiać z nauczycielami oraz skosztować słodkości przygotowanych na tę okazję.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne przybycie,
a wszystkie chętne dzieci zapraszamy do naszego przedszkola.
Marta Machnik
Magda Majos
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W Gnieździskach
Myślę pozytywnie – działam kreatywnie

Od 27 maja do 3 czerwca 2019 roku obchodziliśmy już po raz
XI w naszej szkole Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia. W tym
roku pod hasłem: Myślę pozytywnie – działam kreatywnie.
W przedsięwzięcie to włączyła się cała społeczność szkolna.
Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia rozpoczęła akcja plakatowa z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, każdy dzień
Tygodnia obfitował w wiele atrakcji.
Poniedziałek był dniem pozytywnego myślenia, w ramach
którego zorganizowaliśmy warsztaty pozytywnego myślenia
dla uczniów kl. V – VII. Gościliśmy również regionalistę pana M.
Kwietnia z prelekcją: Co wiesz o życiu i mowie przodków? Nauczyciele i rodzice uczestniczyli w spotkaniu ze specjalistami z PCPR
w Kielcach (psychologiem i mediatorem) na temat: Ochrona
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dla przedszkolaków
zorganizowaliśmy muzyczne wygibasy, zajęcia logopedyczneGimnastyka buzi i języka oraz spotkanie z bajkoterapią.
Wtorek był dniem aktywności zawodowej oraz kultury
włoskiej. W ramach Dnia Włoskiego przygotowano kiermasz
włoskich przekąsek, test wiedzy o Włoszech i krajach Unii Europejskiej oraz kalambury- Sławni Włosi.
Gościliśmy również uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół
w Łopusznie, którzy zaprezentowali naszej młodzieży tajniki
zawodu barmana i fryzjera. Wśród nich było wielu absolwentów naszej szkoły. Prezentacja zawodów spotkała się z ogromnym uznaniem naszej młodzieży.
Środa to – dzień aktywności matematycznej- Matematyka
jest fajna!!! Zorganizowano tego dnia wiele matematycznych
atrakcji: tabliczka mnożenia dla wszystkich, turniej drużynowy- Matematyczne łamigłówki, tangram. Na koniec nastąpiło
uroczyste podsumowanie szkolnego konkursu- Matematyka jest fajna!!!, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem
wśród uczniów.
Dla rodziców naszych kochanych przedszkolaczków zorganizowane zostały warsztaty logopedyczne.
Czwartek był dniem aktywności ruchowej. Tego dnia gościliśmy Szkolną Grupę Przysposobienia Obronnego- Orlęta
Poland Commando LOK Survival Military z Małogoszcza. Prezentacja grupy wywołała ogromne zainteresowanie wśród
uczniów. Był to również dzień szkolnych rozgrywek sportowych oraz Biegu po zdrowie kończącego realizację programu
antynikotynowego o tej samej nazwie.
Piątek był dniem aktywności kulturalno-rozrywkowej.
Przedszkolaki oraz ucz. kl. I- III oglądali spektakl profilaktyczny:
Prawdziwy skarb, natomiast uczniowie starsi: Wyjść poza schemat. Podczas długiej przerwy odbywały się pokazy taneczne.
W ramach projektu Szkoła pozytywnych myśli powstało
Drzewo pozytywnych myśli.
Tegoroczne obchody Tygodnia Profilaktyki i promocji zdrowia trwały nieco dłużej niż w ubiegłych latach, dlatego też
w kolejny poniedziałek nastąpiło uroczyste podsumowanie
XI obchodów Tygodnia profilaktyki i promocji zdrowia w naszej szkole. Podczas podsumowania nastąpiło rozstrzygnięcie
konkurów: Bieg po zdrowie i Obserwuję, nie hejtuję! oraz podsumowanie projektu realizowanego w tym roku szkolnym- Szko-

ła pozytywnych myśli. Nastąpiło również pasowanie na czytelnika ucz. kl. I.
Dodatkową inicjatywą było również wtorkowe spotkanie
z Policją na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Tegoroczne obchody Tygodnia profilaktyki i promocji
zdrowia wspierała: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Komisariat Policji w Strawczynie.
Koordynator:
Dorota Bała-Dudek
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Przedszkolaki z Łopuszna na Kongresie Ekologicznym

24 kwietnia 2019r. na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się
Pierwszy Kongres Ekologiczny dla Przedszkolaków. Bohaterami wydarzenia były dzieci z pięciu kieleckich przedszkoli oraz
30 -osobowa grupa dzieci z przedszkola w Łopusznie. Przedszkolaki z grupy 0a i 0b spisały się rewelacyjnie.
Pod opieką ogromnej i bardzo oryginalnej maskotki, Kiełka,
dzielnie przemierzały wyznaczone trasy Uniwersytetu. W auli
wysłuchały pouczającej bajki o znoszonej koszulce i jej nowym
życiu, odśpiewały piosenkę o segregacji odpadów ,,Dziel na
pięć”, nosząc z dumą zielone koszulki z napisem «Dbam o świat
od najmłodszych lat». Dzieci uczestniczyły w warsztatach na temat recyklingu, zanieczyszczenia środowiska, bioróżnorodności rafy koralowej i zagrożeń, jakie na nią czyhają. Poznały także zasady segregacji odpadów. Nasi mali bohaterowie wykazali
się ogromną wiedzą na temat ochrony środowiska naturalnego
oraz dbania o nie. Na warsztatach czuli się jak prawdziwi studenci. Pracowali z wielką chęcią i ogromnym zaangażowaniem.
Chętnie rozmawiali z dziennikarzami i udzielali wywiadów.
Zdobyta wiedza i doświadczenie na pewno pozostaną na długo w pamięci naszych przedszkolaków, którzy z zapałem wdrożą w życie poznane zasady ekologii.

W wydarzeniu uczestniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta. Organizatorem warsztatów byli: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Instytut Chemii, Grupa MAC Edukacja.
Jolanta Palacz

Uczniowie z Dobrzeszowa
z wizytą w Naukobusie

Maciej Paterski pierwszy
na lotnej premii w Łopusznie

9 maja uczniowie wraz z wychowawcami Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie i Filii w Sarbicach mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach w mobilnym Centrum Nauki „Kopernik”
z Warszawy. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy,
w trakcie których wychowankowie mieli możliwość eksperymentowania, wykonywania doświadczeń, poznania ciekawych zjawisk. Wszyscy uczestnicy zajęć wyszli niezwykle zadowoleni z tego, co mogli zobaczyć i doświadczyć.

Podczas odbywającego się 2 czerwca 2019 roku III etapu
wyścigu „Szlakiem Walk Hubala” kolarski peleton przejechał
przez Łopuszno, gdzie na kolarzy czekała lotna premia. Jej
zdobywcą został Maciej Paterski, reprezentant drużyny Wibatech Merx 7R.
Pracownicy GOS-W wraz z dyrekcją i pracownikami SP Łopuszno zorganizowali strefę kibica przy punkcie lotnej premii.
Wśród kibiców, którzy witali i dopingowali kolarzy, były też
dzieci ze szkółki kolarskiej działającej przy SP Łopuszno.
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Piknik Europejski

31 maja 2019r. w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie odbył się XVI Piknik Europejski. Kolejny już raz uczniowie SP Łopuszno, gimnazjaliści i klasy VIII, uczestniczyli w
tym wydarzeniu. Uczniowie zapoznali się z bogatą ofertą
edukacyjną szkoły, wzięli udział w lekcjach pokazowych
oraz warsztatach i konkursach.
Oto zwycięzcy konkursów z SP Łopuszno:
,,Potrawa staropolska” -III miejsce dla szkoły,
Konkurs Fryzjerski ,, Wiosenne inspiracje”:
I miejsce
Laura Nowacka kl. III B,
II miejsce
Wiktoria Twardowska kl. IIIA,
Mariola Szymkiewicz kl. VIII a,
Wyróżnienie
Jessika Joszko kl. III C.
Konkurs Piosenki ,, Muzyka nie zna granic”:
I miejsce
Karolina Wawrzeńczyk kl. IIIC,
II miejsce
Aleksandra Pięta kl. IIIA.
Konkurs Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej:
I miejsce
Bartłomiej Mogielski kl. VIII,
Konkurs Wiedzy ,, Ukraina”:
III miejsce
Wiktoria Kowalczyk kl. IIIB.
Zawody sportowe ,, Przeciąganie liny”
I miejsce dziewczęta,
II miejsce chłopcy.
W tej imprezie, oprócz uczniów z Łopuszna, brali także
udział uczniowie z Krasocina, ze Strawczyna, Dobrzeszowa, Wólki, Pilczycy, Korczyna, Mieczyna, Radoszyc, Kapa-

łowa, Wilczkowic, Grodzisk, Rudy Strawczyńskiej, Oblęgorka, Promnika, Łosienia, Górników, Gnieździsk, Grzymałkowa, Mniowa, Zajączkowa i Słupi Koneckiej.
W czasie Europikniku uczniowie z naszej szkoły brali udział
w Debacie Oxfordzkiej, której teza brzmiała: „Regulamin Szkoły nie powinien ingerować w strój i wygląd ucznia”. Widzami
debaty, a zarazem tymi, którzy zdecydowali, kto jest jej zwycięzcą, byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, rodzice, a przede wszystkim licznie zgromadzeni uczniowie
szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w Dniu Otwartym
Szkoły. To pierwsza tego typu debata w szkołach podlegających powiatowi kieleckiemu. Koordynatorem Projektu i zarazem całej debaty był pan Mariusz Brelski, Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe certyfikaty,
książki o tematyce rozwojowej, a Starosta Kielecki Mirosław
Gębski ufundował dla nich nagrody rzeczowe, które zostały
wręczone przez Radnego Rady Powiatu Krzysztofa Sobonia.
Teresa Mazur

Świętokrzyskie korzenie - moje drzewo genealogiczne
Historia mojej rodziny. Część 2
9. Śladami przodków
W trakcie mojego ostatniego pobytu w okolicy Łopuszna we
wrześniu 2015 roku postanowiłam przejść droga od centrum Łopuszna, obok cmentarza, a dalej w stronę wsi Grabownica. Po
paru kilometrach skręciłam w stronę wsi, zatrzymując się przy
wszystkich starszych zabudowaniach i utrwalając je w postaci fotografii. Na końcu wsi tuż przy lesie, na rozstaju dróg, stoi
od wielu lat drewniany krzyż. W sadzeniu lasu za wsią brał udział
(jako dziecko) mój tata, część tego lasu należała kiedyś do moich
dziadków. Była tam też rzeczka i łąka, na której pasły się krowy.
Wybrałam drogę skręcającą w lewą stronę i po przejściu przez
las, doszłam do drogi wiodącej z Łopuszna przez Fanisławice do
Rudy Zajączkowskiej, w której w 1816 roku urodziła się moja 3 x
prababcia Rozalia z domu Skorek. Wtedy wieś nazywała się Ruda
Narodowa i należała do Małogoszcza. Obok Rudy przepływa
Wierna Rzeka(Łośna), której nazwa utrwaliła się dzięki  Stefanowi Żeromskiemu, wielkiemu piewcy ziemi świętokrzyskiej. Tłem

historycznym powieści "Wierna rzeka" jest powstanie styczniowe
i bitwa pod Małogoszczą 24 lutego 1863 roku, której dowódcą
był generał Marian Langiewicz.
10. 3 x pradziadkowie z linii Bernat
Ojciec mojego pradziadka Pawła, Józef urodził się w roku
1838 we wsi Grabownica. Jego rodzice to Jan Józef Bernat, jak
zapisano w akcie urodzenia z numerem 71, kolonista w Grabownicy i Magdalena z domu Pięta. Józef urodził się w domu pod numerem 15 we wsi Grabownica. Poza Józefem moim przodkiem
był jeszcze jego brat Marcin (żona Marianna Piątek), Jakub (żona
Konstancja Szymańska) zamieszkali około roku 1876 w Łosienku
i Franciszek (ten zmarł w wieku 4 lat) oraz siostra Klara (po mężu
Kubicz). Informacje te ustaliłam na podstawie akt znalezionych
w archiwum w Kielcach. Moja babcia opowiadała, jak dziadek
Konstanty jeździł nieraz rowerem do swoich kuzynów do Łosinka, to byli zapewne potomkowie Jakuba, brata dziadka Konstantego.

Wieści Łopuszna

33

z życia gminy
11. 4 x pradziadkowie z linii Bernat
Jan Józef Bernat i Magdalena z domu Pięta zawarli związek
małżeński w 1825 roku, dokument został zapisany pod numerem 20. W akcie dokumentującym zawarcie związku zapisano, że
Jan Józef był już wtedy wdowcem po Mariannie z Ogonowskich,
mającym lat dwadzieścia pięć, urodzonym w Baryczy. Akt zgonu
poprzedniej żony został załączony do akt. Magdalena Pięta była
osiemnastoletnią panną urodzoną we wsi Czałczyn. Ślub odbył
się, jak zapisano, w asystencji ojca pana młodego Józefa Bernata w Baryczy zamieszkałego i Katarzyny Franciszki z Zatorskich.
Na ślubie obecni byli również rodzice panny młodej Jacenty Pięta
i Katarzyna Franciszka z Marcinkowskich. W końcowej części aktu
zapisano: „akt spisaliśmy w przytomności Jacentego Pięty lat
osiemdziesiąt liczącego, Ojca przyszłej małżonki, Józefa Bernata lat czterdzieści pięć ojca przyszłego małżonka, Piotra Kozłowskiego lat czterdzieści sześć liczącego, Wincentego Dudzińskiego
lat czterdzieści dziewięć, wszystkich włościan na gospodarstwie
zamieszkałych.” Ślubu udzielił „ksiądz Józef Rudziński Pleban Parafialnej Gminy Łopuszańskiej Sprawujący Obowiązki Urzędnika
Stanu Cywilnego”.
Grabownica była oddalona od Baryczy o około sześć i pół kilometra. To właśnie w tej wsi zamieszkali po ślubie moi przodkowie.
12. Indeksacja, czyli czasochłonny proces przepisywania
danych z ksiąg do tabeli w formacie elektronicznym
Szukanie tylko i wyłącznie głównych linii przodków nie było
dla mnie wystarczające. Chciałam znaleźć wszelkie możliwe koligacje i połączenia rodzin. Dzięki temu, że od 2009 roku włączyłam się w projekt indeksacji metryk dla bazy genealodzy.pl, miałam możliwość dokładnego zbadania przodków wywodzących
się również z tej parafii. W księgach metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach znalazłam sumariusze ksiąg łacińskich dotyczące lat 1745-1810. Zawierały one co
prawda tylko nazwiska i daty, jednak drogą dedukcji można było
odkryć kolejne pokolenia przodków.
13. 5 x pradziadkowie z linii Bernat
Józef Bernat i Katarzyna, Franciszka Zatorska zawarli związek
małżeński 12 lutego 1797 roku. To pierwszy akt z linii Bernatów,
jaki datowany był na wiek XVIII. Coraz bardziej zagłębiałam się w
temat ksiąg dotyczących Łopuszna. W tym regionie byłam dwa
razy w życiu, jako dziecko kilkuletnie i wiele lat później, kiedy zaczęłam interesować się genealogią. Spędziłam w okolicy zaledwie kilka godzin. Postanowiłam po raz kolejny stanąć na świętokrzyskiej ziemi. Tym razem spędziłam w okolicy trzy dni, odwiedzając również parafię Podwyższenia Krzyża Świętego, z którą
związani byli moi przodkowie przez wiele setek lat. Podczas tej
wizyty udało mi się odwiedzić bardzo zadbany kościół parafialny
i porozmawiać z księdzem proboszczem Ireneuszem Jakusikiem
na temat historii tej parafii, wspominając jednocześnie dawnych
księży i mieszkańców okolicy. Miałam również możliwość odczytania istotnych dla mnie informacje zawartych w księgach znajdujących się w parafii.
Śledząc dane metrykalne ustaliłam, że Józef urodził się jak zapisano we wsi Ucisko, domyślać się można, że to lokalna nazwa
późniejszego przysiółka Hucisko, należącego do wsi Fanisławice.
Według Słownika geograficznego w roku 1827 w Fanisławicach
było 27 domostw. Słownik podaje również informację, że Długosz zwie ją w swoich kronikach Falisławice. W księdze spisanej
w języku łacińskim, który w tym czasie obowiązywał w zapisach
metrykalnych, podano, że Józef, późniejszy mąż Katarzyny z Zatorskich, miał nadane na chrzcie imię Josephus Calasanty. W księ-
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gach łacińskich były również podane właśnie nazwy miejscowości, a także imiona rodziców chrzestnych, jak również dane księdza udzielającego sakramentu.
Z tego związku małżeńskiego poza moim przodkiem, urodziło się troje dzieci: syn Kazimierz (zmarł w wieku 6 lat), córka Zofia
oraz córka Józefa.
Józef Bernat zmarł w 1842 roku we wsi Jasień w domu pod numerem 10. Jego żona Katarzyna zmarła wiele lat wcześniej, bo
już w roku 1809.
14. 6 x pradziadkowie z linii Bernat
Rodzicami Józefa Kalasantego urodzonego w 1773 roku byli
Aleksy i Ewa z domu Kukla
Nie odnalazłam zapisu o ślubie Aleksego i Ewy wśród dostępnych mi akt, z tego wnioskuję, że mógł odbyć się w sąsiedniej
parafii przed rokiem 1768, kiedy to rodzi się w Hucisku pierwsze
dziecko z tego związku, syn Franciszek.
Aleksy Bernat zmarł we wsi Czałczyn w roku 1817 w domu pod
numerem 13.
15. Księgi łacińskie w Łopusznie i nazwisko Bernat
Kiedy brakuje akt, trzeba zacząć śledzić wszystkie wzmianki o danym nazwisku, które mogą naświetlić obraz i wskazać przodka.
W księgach parafii Łopuszno rozpoczynających się od roku
1747 znalazłam kilka rodzin o nazwisku Bernat.
Wieś Jasień, maj rok 1747 chrzest Agnieszki córki Macieja/ Mateusza i Eufrozyny.
Wieś Ucisko, czerwiec 1747 chrzest Antoniego syna Kazimierza i Ewy.
Wieś Ucisko, rok 1750 chrzest Łukasza syna Kazimierza i Ewy.
Wieś Ucisko, styczeń 1751 chrzest Sebastiana syna Mateusza
i Eufrezyny, matką chrzestną została Ewa Bernatowa.
Wieś Hucisko, kwiecień 1763, chrzest Agnieszki córki Kazimierza i Rozalii.
Wieś Ucisko, luty 1757, ślub Jadwigi Bernatki z Uciska z Pawłem
Urabańczykiem z Mnina.
Wieś Ucisko, luty 1760, ślub Kazimierza Bernata i Rozalii Kukliny z Mieczyna.
Wieś Ucisko, styczeń 1762, ślub Kazimierz Cyganek z Lasocina
i Marianna Benratka z Uciska.
Wieś Ucisko, marzec 1749 zgon Marianny Bernatowej lat 60.
Wieś Ucisko, listopad 1759 zgon Ewa Bernatowa.
Wieś Ucisko, styczeń 1766 zgon Zofia Bernatowa lat 69.
Wieś Ucisko, marzec 1778 zgon Kazimierz Bernat lat 80.
Analizując kolejne wpisy, można założyć, że gniazdem Bernatów było Ucisko/Hucisko; w początku drugiej połowy wieku XVIII
mieszkali tam Mateusz/Maciej Bernat i Eufrozyna
Kazimierz Bernat i Ewa, kiedy w roku 1759 zmarła Ewa, Kazimierz ożenił się z Rozalią Kukliną,
Mój przodek Aleksy urodził się około roku 1740, mógł być zatem synem Mateusza/Macieja Bernata lub Kazimierza i Ewy.
„Kto szuka, ten znajdzie” to polskie przysłowie przyświeca mi
w trakcie mojej podróży genealogicznej w przeszłość.
16. Dylemat z imieniem
Często w zapisach łacińskich w wieku XVIII i XVII spotykam zapis imienia Mattaeus, a w odmianie Mathaei/Mathauem zapis ten
tłumaczymy Mateusz, a jeśli zapisano Matthias, Matthiam (zdarza
się również zapis przez jedno „t”) to jest to Maciej. Jednak trzeba
jednocześnie pamiętać, że te dwa imiona w przeszłości uważano
często za dwa zapisy tego samego imienia. Zanim doszłam do tej
wiedzy, wiele razy popełniłam błąd nieodpowiednio tłumacząc
takie zapisy imienia.
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17. Ród Barczyńskich
Marianna Bernat z domu Barczyńska była moją dwa razy prababką. Urodziła się, jak wskazują akta ślubów z roku 1857, we
wsi Czartoszowy w roku 1838 i pierwszym dzieckiem Franciszka
Barczyńskiego i Rozalii ze Skorków. Ślub Franciszka i Rozalii miał
miejsce w roku 1837 w parafii Łopuszno. W akcie zapisano, że pan
młody urodził się we wsi Lasocin jako syn Szczepana i Gertrudy
z Dorobiszów. Szczepan i Gertruda zawarli związek małżeński w
roku 1794 w Olesznie. Tu mój trop się urywa, ponieważ brakuje
dostępu do ksiąg chrztów z roku 1770, kiedy to mógł urodzić się
Szczepan.
18. Genealogia i folklor
Zagłębiając się coraz bardziej w odkrywanie wiadomości
o przodkach, częściej zastanawiałam się również nad tym, jak
żyli; jak się ubierali na co dzień i w dni świąteczne, jakich narzędzi
używali do prac polowych i przydomowych, co najczęściej jadano, a co było przygotowywane na specjalne okazje, jakie obrzędy
towarzyszyły ich życiu. Wiele razy starałam się wypytywać babcię, jak wyglądało życie na kieleckiej wsi. Dokładnie spisywałam
opowieści, jak wytwarzało się płótna lniane od zasiewu do gotowej już tkaniny.
Wiem, że bardzo popularną zupą w tamtym regionie była
i nadal jest zalewajka. Zupę to najczęściej przygotowywano
na przednówku. Po raz pierwszy jadłam ją w wieku sześciu lat,
w trakcie mojego pierwszego pobytu w regionie świętokrzyskim,
było to we wsi Grabownica. Podstawą zupy jest żur . W regionie
Kielc są najlepsze chleby, jakie kiedykolwiek jadłam. Żaden nich
jednak nie dorównuje smakiem wypiekowi mojej prababci (ze
wspomnień mojej cioci), był to chleb pieczony na liściach dębu.
Smak i zapach pieczywa wytwarzanego tradycyjną metodą jest
przedni. Przy każdej okazji wspominają to dawni mieszkańcy
tych okolic.
19. Tokarnia pełna kolorów, smaków i zapachów
Od wielu lat chciałam odwiedzić to miejsce. Udało mi się
w roku 2016 w sierpniu podczas Święta Chleba. Miejsce zaczarowane, które potrafi nas przenieść do czasów, kiedy żyli nasi
przodkowie. W Tokarni możemy zwiedzić chaty, w których żyli
dawni mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej. Możemy zobaczyć, jakie stroje nosili, jakich naczyń używali np. do wytwarzania masła,
jak wyglądał piec chlebowy. Możemy również zwiedzić wiatraki,
które mełły ziarno na chleb. Z wielką radością zakupiłam w Tokarni dzbanek gliniany, który służy mi daleko poza granicami Polski
do odtwarzania smaków świętokrzyskich.
20. Przodkowie z Czermna, Oksy i Konieczna
Moi przodkowie wywodzący się z Czermna to przodkowie mateczni. Moja babcia od strony mamy, Karolina z domu Majkowska
urodziła się w 1910 roku we wsi Gaj Zuzowski. Jej rodzicami byli
Michał Majkowski i Marianna z Obarzanków. W zapisie ślubu Michała i Marianny w roku 1906 podano, że był on urlopowanym
ze względu na stan zdrowia żołnierzem lat 39 mającym, urodzonym w Czermnie z Mikołaja i Marianny z domu Resiak. Księgi dotyczące Czermna przechowywane są w Archiwum Państwowym
w Kielcach, natomiast skany ksiąg dostępne są na stronie familysearch. Akt ślubu Mikołaja i Marianny znalazłam w księgach
z roku 1857. Zapisano w nim imiona rodziców obojga nowożeńców, co pozwoliło mi ustalić kolejne pokolenie moich przodków,
a okazali się nimi Walenty Majkowski i Józefa z domu Domańska.
Gdy przeglądałam najstarsze dostępne księgi metrykalne, z drugiego dziesięciolecia XIX wieku dowiedziałam się, że Walenty
Majkowski urodził się około 1805 roku, w rodzinie Jana i Katarzyny z Koniecznych, mieszkańców Czermna. Po wnikliwej analizie

metryk ustaliłam, że Jan Majkowski urodził się około roku 1774
i był synem Urbana i Brygidy małżonków Majkowskich. W oczekiwaniu na dalsze możliwości poszukiwań przodków tej linii, zajęłam się wątkiem Józefy Domańskiej, żony Walentego Majkowskiego. Przeglądając allegaty, czyli księgi z dokumentami, jakie
dołączano do akt małżeństwa, natknęłam się na zapis mówiący,
że ojciec Józefy imieniem Mateusz urodził się w Oksie 1769 roku.
Natomiast ojciec Mateusza Łukasz Domański pod koniec wieku
XVIII mieszkał we wsi Błogoszów, parafii Konieczno. Błogoszów
jest oddalony od Czermna o około 45 kilometrów, natomiast
Oksa o 50 kilometrów. Nigdy nie byłam w tych miejscowościach,
jednak mam nadzieję, że kiedyś ten czas nastąpi. Najbliżej tego
miejsca znalazłam się, jadąc drogą pomiędzy Szczekocinami a Jędrzejowem, pomyślałam wtedy o naszym wybitnym ojcu literatury polskiej, Mikołaju Reju, gdzie w pobliskich Nagłowicach stał
dawny dworek tego rodu.
21. Dlaczego warto zostać rodzinnym genealogiem
Odkrywanie przeszłości, przywracanie pamięci o ludziach, wydarzeniach, zwyczajach jest pasją dającą wiele radości. Codziennie jest szansa na odkrycie jakiejś niezwykłej historii, która dotąd
spowita była mgłą przeszłości. To my, genealodzy rodzinni mamy
możliwość łączenia w całość gałęzi, które często rozpostarły się
po innych regionach Polski, Europy czy świata. Nową dziedziną
wspierającą tradycyjne poszukiwania jest genealogia genetyczna, która pozwala na zagłębienie się w łączącą nas z przodkami
i krewnymi nić DNA. Tym aspektem zainteresowałam się niecałe
dwa lata temu, podczas odbywającej się co roku konferencji genealogicznej Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna w Brzegu , gdzie również były prowadzone prelekcje na ten temat.
Chyba każdy, kto stara się znaleźć wiadomości o przodkach,
przynajmniej raz usłyszał słowa: A po co ci to? Mimo to wciąż wytrwale staram się odkrywać nowe karty historii kolejnych rodzin,
staram się łączyć to z propagowaniem wiedzy o genealogii poza
granicami Polski. Zachęcam również Polonię do poznawania naszych pięknych ludowych strojów, tradycyjnych tańców, utworów i dawnych zwyczajów, do odwiedzania muzeów etnograficznych, takich na przykład jak ten świętokrzyski w Tokarni czy
Dworek Laszczyków w Kielcach. Mam nadzieje, że krąg osób zainteresowanych genealogią będzie się rozszerzał. Tego życzę sobie i całej braci genealogicznej.
Żródła:
1.USC Gmina Łopuszno
2.Archiwum Państwowe w Kielcach
w tym Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łopusznie lata 1745-1915 (język rosyjski, język polski)
3.AP Kielce księgi ludności stałej lata 1865-1903
4.Księgi parafialne parafii Łopuszno
5.Książka pt. „Gmina Łopuszno dawniej i dziś” wydana przez
GENS Kielce 1998
6.Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich tom II
7.Artykuł gazety wydanej w Ratnie na Ukrainie .Газета
"Червоний прапор" за 14 октября1989 год. Редактор Синенко
Лидия Йосиповна районная газета РАТНО
8.Książka pt. Большое спасибо за документ , autor Mикола
Денисюк, rok wydania 2011
Miejscowości: Łopuszno, Grabownica, Górki Łopuszańskie,
Małogoszcz, Michala Góra, Czartoszowy, Jasień ,Jedle ,Korczyn,
Barycz, Fanisławice, Rzeka Wierna, Ruda Narodowa(Zajączkowska), Oleszno, Mnin, Czermno, Błogoszów/Konieczno Oksa,

Anna Bernat -Mścisz
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Rekordowy rajd rowerowy

29.06.2019 w piękne sobotnie popołudnie odbył się Gminny Rajd Rowerowy. Organizatorami Rajdu byli : Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, Stowarzyszenie Czempion,
Stowarzyszenie Start. Na starcie zjawiło się 170 uczestników, wszystkich powitał prezes stowarzyszenia Chempion
Sławomir Stelmaszczyk, prezes stowarzyszenia Start Mariusz
Łuszczyński oraz Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz.
Na starcie stawili się radni gminy Łopuszno, sołtysi,
sołectwa, przedstawiciele stowarzyszeń działających na
terenie gminy Łopuszno, między innymi: Active Team,
Czempion, Start, ŁKS Łopuszno, LZS Lasocin, Nasze Czartoszowy, Aktywne Kobiety Gnieździsk, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy: Gminny
Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Gminny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia.
Ponadto w rajdzie udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy gminy oraz mieszkańcy sąsiednich gmin. 22 kilometrowa trasa rajdu wiodła przez ciekawe
i malownicze zakątki naszej gminy. Wśród uczestników wyróżniono najmłodszego, którym został Antoś Czupryński
(11 m-cy) oraz najstarszego uczestnika, którym był pan Tadeusz Kowalczyk, obaj otrzymali piękne statuetki.
Na zakończenie rajdu wśród zarejestrowanych uczestników, którzy otrzymali pamiątkowe butony z numerami
startowymi, rozlosowano drobne nagrody oraz nagrodę
główną, którą był rower ufundowany przez Wójta Gminy
Łopuszno-Irenę Marcisz. Szczęśliwym numerem okazał
się numer 134, który należał do pana Tomasza Mazura.
Dla każdego uczestnika organizatorzy zabezpieczyli wodę,
baton regeneracyjny oraz słodką jagodziankę.
Rajd zakończył się wspólną biesiadą przy ognisku. Była
pyszna pieczona kiełbaska, kaszanka oraz zimne napoje .
Organizatorzy szczególne podziękowania składają na ręce
sponsorów:
Wójt Gminy Łopuszno – Ireny Marcisz
Delikatesy Centrum - Anny i Michała Perzów
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Lewiatana Łopuszno
Aleksandra Kozaka „Piekarnia”
Arkadiusza Mazura –Wiceprezesa Stowarzyszenia Czempion
Justyny Marszalik - Sekretarz Stowarzyszenia Czempion
Sławomira Stelmaszczyka - Kierownika GOSW – Prezesa Stowarzyszenia Czempion
Mariusza Łuszczyńskiego - Kierownika GOPS – Prezesa Stowarzyszenia START
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
Podziękowania składamy również na ręce pana Michała
Jarząb-Prezesa OSP Łopuszno za zabezpieczenie trasy rajdu
oraz opiece medycznej panu Rafałowi Piwowarskiemu
Dziękujemy również fotoreporterom Michałowi Nydze oraz
Michałowi Kumańskiemu za uwiecznienie wydarzenia.
Na szczególne wyróżnienie zasługują wszyscy uczestnicy
tegorocznego rajdu rowerowego „Rowerem przez Gminę Łopuszno”
Dziękujemy i do zobaczenia za rok.
Sławomir Stelmaszczyk
Mariusz Łuszczyński
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Letnie Igrzyska Sportowe Zrzeszenia LZS w Łopusznie

16 czerwca 2019r. na obiektach sportowych Gminnego
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyły
się Wojewódzkie Letnie Igrzyska Zrzeszenia LZS.
Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS Jerzy Kula, który gorąco powitał uczestników
i przybyłych gości m.in., Irenę Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno, Małgorzatę Barcicką – Sekretarz Gminy Łpuszno, Barbarę Chudą – członka Prezydium Rady Wojewódzkiej Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS, Sławomira Stelmaszczyka –
kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego
w Łopusznie, Małgorzatę Jarząbek- byłą Kierownik GOS-W,
Krzysztofa Kumańskiego- Dyrektora SP Łopuszno, Andrzeja Ordysińskiego- członka Rady LZS, Jana Mazura- Sekretarza Rady Wojewódzkiej LZS.
W Igrzyskach wzięło udział ponad 200 zawodników z różnych gmin województwa świętokrzyskiego. Igrzyska przeprowadzono w n/w dyscyplinach :
- wyciskanie odważnika 17,5 kg mężczyzn do 85 kg,
- wyciskanie odważnika 17,5 kg mężczyzn + 85 kg ,
- trójbój.
- piłka nożna kobiet i mężczyzn,
- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,
- piłka ręczna kobiet i mężczyzn,
- koszykówka kobiet i mężczyzn,
- przeciąganie liny kobiet i mężczyzn.
Oprócz rywalizacji była to też wspólna zabawa sportowców
amatorów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
Organizatorzy zadbali o ogródek gastronomiczny. Aby
ochłodzić się w tę słoneczną niedzielę, zapewnione były zimne lody oraz kurtyna wodna. Dla wszystkich zwycięzców
w poszczególnych kategoriach pani Wójt Irena Marcisz ufundowała lody.
Należy pochwalić reprezentację mężczyzn w piłce nożnej
ŁKS Łopuszno reprezentującą Gminę Łopuszno, która zajęła
pierwsze miejsce. W tej dyscyplinie wzięła też udział drużyna z Lasocina, plasując się na V miejscu. Ponadto Lasocin zajął
pierwsze miejsce w kategorii przeciągania liny mężczyzn oraz
pierwsze miejsce w piłce siatkowej kobiet. W punktacji gmin
Łopuszno zajęło II miejsce.
Serdecznie gratulujemy
S.S.

Czwartoklasiści SP Łopuszno
Mistrzami Województwa Świętokrzyskiego w Trójboju LA
17.06.2019r. w Rytwianach koło Staszowa rozegrany został Finał Województwa Świętokrzyskiego w trójboju lekkoatletycznym chłopców – rocznik 2008 i młodszy. Trójbój
składa się z trzech konkurencji LA: biegu na 60m ze startu niskiego, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową.
Naszą szkołę reprezentowało siedmiu zawodników: Patryk
Czapla, Igor Iwański, Bartosz Mędrecki, Jakub Perz, Adrian Podgórski, Dawid Robak i Kacper Stępień.
Drużynowo zgromadziliśmy 456 punktów (suma punktów pięciu najwyższych wyników indywidualnych) i zdo-

byliśmy tytuł MISTRZA WOJEWÓDZKIEGO w roku szkolnym 2018/19. Drugie miejsce przypadło PSP 5 Ostrowiec
– 438 pkt., a trzecie SP 1 Sandomierz 393 pkt. Do rywalizacji
przystąpiło 11 szkół.
W rywalizacji indywidualnej drugie miejsce zajął Bartosz
Mędrecki 112 pkt. W nagrodę zespół otrzymał pamiątkowy
puchar, a zawodnicy złote medale.
Dariusz Supernat
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Najlepsi piłkarze w Województwie Świętokrzyskim

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie zwyciężyli w wojewódzkim finale turnieju piłkarskiego “Mała Piłkarska Kadra Czeka”, organizowanego przez Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe. Młodzi piłkarze zdobyli
tym samym tytuł Mistrzów Województwa.
Skład mistrzowskiej drużyny:
Marcin Nyga, Adam Kryszczak,
Kacper Chudzik, Mikołaj Kaller, Wiktor Sypniewski, Eryk Zbroszczyk,
Oliwier Stefański, Konrad Ciszek, Jakub Perz, Szymon Cygan. Opiekunem drużyny jest Tomasz Mazur.
Zawodnicy będą reprezentować
województwo świętokrzyskie w finale ogólnokrajowym w Zamościu.

Wicemistrzowie z Łopuszna!

W trzeciej edycji programu Dziecięca Piłka Ręczna
,,Szczypiorniak IV”, której organizatorem było
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz
Kuratorium Oświaty w Kielcach, wzięło udział 60 reprezentacji czwartoklasistów z całego województwa. Podczas rywalizacji na szczeblu powiatowym w Kluczewsku
drużyna naszej szkoły wywalczyła awans do finału wojewódzkiego, pewnie pokonując wszystkich rywali.
W sobotę 8 czerwca 2019 r w Hali Legionów w Kielcach,
w finałowych rozgrywkach zagrało 12 najlepszych drużyn
z poszczególnych powiatów, w tym Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Łopusznie. Po zaciętym boju uczniowie
naszej szkoły zdobyli wicemistrzostwo województwa w turnieju Dziecięca Piłka Ręczna
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Grzegorz Łapot, Kacper Stępień, Artur Marszałek, Maksymilian Kramarczuk, Katarzyna Ginter, Paulina Maciejewska,
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Gabriela Piec, Julia Pluta, Igor Iwański, Filip Pniewski, Adrian Podgórski oraz Patryk Czapla.
W nagrodę nasza drużyna otrzymała piękny puchar, medale
oraz nagrody rzeczowe: plecaki, piłki i bramkę treningową.
Najlepsi zawodnicy w drużynie z Łopuszna: Katarzyna Ginter i Kacper Stępień zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.
Wioletta Supernat

Wspólna inicjatywa dla
najmłodszych w Józefinie

Radny Rady Powiatu w Kielcach Krzysztof Smolarczyk oraz
sołtys Janusz Świercz byli organizatorami pikniku z okazji Dnia
Dziecka. Zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców Józefiny wiele ciekawych atrakcji takich jak przejażdżka bryczką,
grill oraz watę cukrową. Gratulujemy zarówno świetnego pomysłu, jak i doskonałej organizacji tego wydarzenia.
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Sezon piłkarski 2018/19 zakończony

21 czerwca 2019 roku Łopuszański Klub Sportowy zakończył kolejny sezon piłkarski. W imprezie uczestniczyli zawodnicy drużyn młodzieżowych wraz z rodzicami, seniorzy, trenerzy oraz Zarząd Klubu. Trzeba przyznać, że miniony sezon był
udany dla naszych piłkarzy, którzy zakończyli go na 8 pozycji
(Klasa A, gr. I).
Wydarzeniem inaugurującym sezon letni 2018/19 stał się
pokaz drużyn piłkarskich Łopuszańskiego Klubu Sportowego, który odbył się 28 marca 2019 roku na Rynku w Łopusznie. Najpierw zaprezentowali się młodzicy, później juniorzy
młodsi, a po nich seniorzy. W prezentacji zawodników wzięły
udział władze gminy na czele z Wójt Ireną Marcisz, obecny
był Zarząd ŁKS Łopuszno w osobach: Krzysztof Soboń Prezes,
Bonifacy Sornat Wiceprezes, Mirosław Picheta Sekretarz, Marcin Sztandera Członek oraz sponsorzy Lewiatan Łopuszno w
osobach: Kamil Cedro, Paweł Gabryś.
Podczas tego wydarzenia dowiedzieliśmy się o ważnych
zmianach kadrowych, do jakich doszło w zespole w przerwie
zimowej. Udało się wzmocnić drużynę. Doszedł Damian Bugno, który jesienią był zawodnikiem czwartoligowego Neptuna Końskie, a wcześniej Wiernej Małogoszcz. Nowym graczem
jest też Bartłomiej Miśta - on także na koncie ma występy
w Wiernej. Doszli również Kamil Wijas - wrócił z Towarzystwa
Sportowego 1946 Nida Pińczów, Dawid Łapot z GLKS Krasocin, Kacper Sobczyk z Wiernej II Małogoszcz, Grzegorz Wolder
z TopSpin Promnik, Krystian Grad z Bucovii Bukowa.
31 marca 2019 r. drużyna ŁKS Łopuszno rozpoczęła rundę wiosenną w grupie 1 Świętokrzyskiej Klasy A. W pierwszej
kolejce zmierzyła się z Polonią Białogon Kielce, wygrywając
3:1. W następnym meczu rozegranym 7 kwietnia 2019 r. ulegliśmy drużynie Top-Spin Promnik 2:3. W kolejnej rozgrywce (14 kwietnia) nasza drużyna rozgromiła Tęczę Gowarczów
4:1, a 20 kwietnia 2019 r. wygraliśmy trudny mecz z Granatem
Borki 1:0. Niestety, nie powiodło się nam w meczu z Wichrem
Miedziana Góra, który walcząc o awans do Klasy Okręgowej,
pokonał nas 0:3. Święto Pracy uczciliśmy godnie, wygrywając kolejne spotkanie piłkarskie z Politechniką Świętokrzy-

ską Kielce 3:0. 5 maja 2019 r. - nieco zmęczeni, jednak odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo (1:0) z MSS-Klonówka Masłów,
a za tydzień (12 maja) pokazaliśmy pazur, wygrywając z Sokołem-Nordkalk Górnik Rykoszyn 4:0. Szczęście bywa jednak
zmienne i kolejny mecz – 19 maja – z Lechią Strawczyn przyniósł nam porażkę 0:3. Następne spotkanie z drużyną Polanie
Pierzchnica (26 maja 2019 r.) zakończyło się remisem, a rywalizacja piłkarska z zawodnikami Grodu Ćmińsk - naszym zwycięstwem 4:3. Niedziela - 9 czerwca 2019 r. nie była szczęśliwa dla ŁKS Łopuszno i przegraliśmy mecz z drużyną Samson
Samsonów 3:5. Jednak zakończenie sezonu „należało do nas”
i wygraliśmy 16 czerwca 2019 r. ostatnią rozgrywkę w tej rundzie – z Orlętami Kielce 4:3.
Sezon był bardzo pracowity, ale z satysfakcją możemy powiedzieć, że wykonaliśmy założony plan. Czekając na kolejny
sezon, trenujemy wytrwale, aby dobrze wypaść w pierwszym
meczu, który rozegramy w sierpniu, i w całej rundzie.
Bądźcie z nami i wspierajcie nas, bo Wasza obecność dodaje nam skrzydeł.
Krzysztof Soboń
Prezes Zarządu Łopuszańskiego Klubu Sportowego
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