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Wielkiej radości z Narodzenia Pana
przeżywanej wśród najbliższych,
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oraz spełnienia marzeń
i planów w Nowym Roku
życzą
Zdzisława Zimna
Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Marcisz
Wójt Gminy

Uroczyste zakończenie budowy
oczyszczalni ścieków w Eustachowie

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce kolejne wydanie „Wieści Łopuszna”, korzystam z okazji, by tradycyjnie poinformować Państwa o najważniejszych sprawach dotyczących naszej gminy, które wydarzyły się w mijającym kwartale.
3 grudnia 2019 roku spełniły się marzenia władz i mieszkańców o nowej oczyszczalni ścieków. Trwająca od blisko roku
budowa nowego obiektu w Eustachowie została ukończona.
To ogromne święto dla nas wszystkich i powód do dumy. Wyczekiwana od lat inwestycja stała się faktem. To niezwykle trudne
i kosztowne przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu osób. Podziękowania należą się dla władz województwa, które rozdzielając fundusze unijne, pamiętały o pilącej
potrzebie Łopuszna i zarezerwowały blisko 8,5 miliona zł na realizację tego przedsięwzięcia. Cała inwestycja kosztowała blisko 16 milionów, więc różnicę pokryto z budżetu gminy. Kolejna
instytucja, która zaangażowana była w powstanie oczyszczalni,
to starostwo powiatowe, które wydało niezbędne pozwolenie na
budowę. Radni naszej gminy podejmując uchwały o zabezpieczeniu środków w budżecie, dali zielone światło do rozpoczęcia
prac. Pracownicy Urzędu Gminy zlecali, nadzorowali i prowadzili poszczególne etapy prac, począwszy od propozycji lokalizacji,
przez projekt, przetargi wyłaniające wykonawców prac, bieżący
nadzór i odbiory prac. Wszystkim należą się wielkie podziękowania, nie zapominając o naszych mieszkańcach, którzy wykazali
zrozumienie i zaakceptowali zaproponowaną lokalizację. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, podłączanie kolejnych ulic i miejscowości. Aby było to możliwe, musimy wybudować sieci kanalizacyjne. Odcinek sieci, który pozwoli na odprowadzenie ścieków z dotychczasowej oczyszczalni ścieków do nowej został już wybudowany. Ukończono
również budowę sieci w miejscowości Eustachów Duży. Koszt
zrealizowanych prac to około 4 miliony zł. Posiadamy również zagwarantowane dofinansowanie do budowy kanalizacji na ul. Leśnej w Łopusznie.
Zrealizowaliśmy szereg wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych. Pozyskane w ramach funduszu
dróg samorządowych dofinansowanie pozwoliło na wykonanie dwóch ważnych remontów. Droga łącząca Józefinę z drogą wojewódzką biegnącą z Łopuszna w kierunku Kielc była inwestycją wyjątkowo skomplikowaną w realizacji. Kilka lat trwało uzyskanie niezbędnego gruntu od Lasów Państwowych. Wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu zaowocowała piękną inwestycją, z której mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Solidna
jezdnia o szerokości 5 metrów z pewnością posłuży przez długie
lata. Kolejną z inwestycji zrealizowanych w ramach tego dofinansowania jest droga pomiędzy Rudnikami a Hutą Jabłonową.
Tu również konieczne było uregulowanie własności gruntów, która przez lata była niejasna. Cieszymy się więc, że kolejny raz udało
nam się wykonać inwestycję, na którą czekali mieszkańcy. Oba te
zadania zrealizowała firma Kami za kwotę około 1,2 miliona
zł. Zrealizowaliśmy również remonty dróg w miejscowościach
Jedle i Grabownica za łączną kwotę około 150 tys. zł. Sukcesem jest również ukończenie budowy chodnika na ul. Spacerowej w Łopusznie.
Niezmiernie cieszy mnie obserwowana w ostatnim czasie na
terenie naszej gminy aktywność środowiska seniorów. Postanowiłam wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i zrealizować na terenie gminy projekt kierowany do tej grupy społecznej. Złożyliśmy
odpowiedni wniosek, który uzyskał dofinansowanie na realiza-

cję projektu „Klub
Seniora – 60 to tylko liczba”. Pozyskaliśmy 380 tys. zł. na
organizację zajęć
w świetlicach w Eustachowie i Gnieździskach.
Uczestnicy trwającego od
1 listopada projektu
biorą udział w licznych zajęciach tematycznych, spotkaniach i wyjazdach integracyjnych, dzięki
którym animują swój
wolny czas i mogą realizować swoje zainteresowania i pasje.
Seniorzy wzięli również liczny udział w spotkaniu wigilijnym dla mieszkańców
zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym, podczas którego swoją obecnością zaszczycił nas Jego
Ekscelencja Biskup Jan Piotrowski. To był wspaniale spędzony
czas, który doskonale wprowadził nas w klimat zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia.
Nie zapominam o najmłodszych, organizuję powitanie nowych obywateli gminy. Bardzo cieszą mnie spotkania z młodymi rodzicami i ich dziećmi. Przybywa na nie coraz więcej gości.
Również ostatnio organizowane spotkanie zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez osoby zaproszone. Przebiegało w niepowtarzalnej atmosferze miłości, szacunku, szczerości i wzajemnej
życzliwości, stało się doskonałą okazją wyrażenia wsparcia dla
Rodziców w pięknie rodzicielstwa, wymiany doświadczeń i wsłuchania się w lokalne potrzeby.
Wspaniały jubileusz 100-lecia istnienia obchodziła Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie. Uroczystość przyciągnęła w mury szkoły wielu absolwentów tej placówki. Z inicjatywy dyrekcji szkoły 10 jej absolwentów, którym udało się odnieść znaczące sukcesy zawodowe, zostało uhonorowanych.
Na koniec, pamiętając o nadchodzących Świętach, chciałabym życzyć wszystkim wzajemnej życzliwości. Chcę, by ludzie
uśmiechali się do siebie, a nie patrzyli wilkiem. Bądźmy otwarci na innych. Radość, optymizm, życzliwość pomagają w życiu.
Sama się o tym przekonuję każdego dnia. Obchodząc pamiątkę narodzenia Chrystusa, musimy uświadomić sobie, że przecież
urodził się jako Człowiek, dorastał wśród ludzi i ludzie go słuchali. Był Wielkim Filozofem. Sam nie spisał swojej nauki, spisali ją
później ewangeliści, a rozprzestrzeniła się dlatego, że odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące ludzkiego życia w sposób
najbardziej prosty z możliwych, który lapidarnie zdefiniował św.
Augustyn z Hippony: Kochaj i rób, co chcesz. Bo miłość do siebie
i drugiego człowieka uchroni nas przed złem i pozwoli realizować
dobro.
Z wyrazami szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
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Z sesji Rady Gminy w Łopusznie

23 września 2019r. odbyła się XII sesja Rady Gminy. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy
Zdzisława Zimna. Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła obszerną informację
z działalności Wójta między sesjami.
Głosowano w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019-2030.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podjęto następujące uchwały:
Uchwałę nr XII/87/2019 w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy
2019 roku,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Uchwałę nr XII/88/2019 w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2,
BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Uchwałę nr XII/89/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Uchwałę nr XII/90/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie,
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Uchwałę nr XII/91/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Uchwałę nr XII/92/2019 w sprawie
wyrażenia negatywnej opinii dotyczącej budowy ferm drobiu na terenie
Gminy Łopuszno.
Wyniki głosowania
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ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0.
Radni podjęli także w głosowaniu tajnym uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie
wyboru ławnika na kadencję w latach
2020-2023.
Sesję zakończyły sprawy różne.

29 października 2019 odbyła się XIII
sesja Rady Gminy. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna. W posiedzeniu wzięło
udział 14 radnych.
Głosowano w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad sesji uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Lasocin na terenie Gminy Łopuszno.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła obszerną informację z pracy Wójta
miedzy sesjami.
Głosowano w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2019-2030.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podjęto następujące uchwały:
Uchwałę nr XIII/95/2019 w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy
2019 roku,
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/96/2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/97/2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/98/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII
/89/2019 Rady Gminy Łopusznie z dnia

23 września 2019 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabycia i wykupu.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/99/2019 w sprawie
opłaty targowej.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/100/2019 w sprawie
regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/101/2019 w sprawie
zmiany Uchwały nr IV/27/2019 z dnia
29 stycznia 2019r. Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/102/2019 w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Łopusznie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/103/2019 w sprawie
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia
w Łopusznie.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/104/2019 w sprawie
zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/105/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Łopuszno / Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do
realizacji projektu pn. Fabryka Młodości w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Święto-
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krzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej, jakości usług społecznych.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/106/2019 w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/32/2019 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia
2019 w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek”
w Łopusznie.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/107/2019 w sprawie
utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości Eustachów Duży pod nazwą „Klub Seniora” będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej,
w formie klubu seniora i połączenia go
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/108/2019 w sprawie
utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości Gnieździska pod nazwą „Klub
Seniora” będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie
klubu seniora i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Łopusznie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/109/201 w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/110/2019 w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa
Antonielów w sprawie zmiany przedsięwzięć objętych wnioskiem z dnia
29.09.2018 r. w sprawie przyznania
w roku budżetowym 2019 środków
z funduszu sołeckiego.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/111/2019 w sprawie:
rozpatrzenia wniosku sołectwa Jasień

w sprawie zmiany przedsięwzięć objętych wnioskiem z dnia 27.09.2018 r.
w sprawie przyznania w roku budżetowym 2019 środków z funduszu sołeckiego.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/112/2019 w sprawie
rozpatrzenia wniosku sołectwa Rudniki o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:
4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/113/2019 w sprawie
rozpatrzenia wniosku sołectwa Czałczyn o przyznanie środków z funduszu
sołeckiego na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/114/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Lasocin na terenie Gminy Łopuszno.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę nr XIII/115/2019 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu Rudniki na terenie gminy Łopuszno.
Sesję zakończyły sprawy różne.
26 listopada 2019 odbyła się XIV sesja Rady Gminy. W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy p.
Zdzisława Zimna. Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła obszerną informację
z działalności Wójta między sesjami.
Głosowano w sprawie podjęcia
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno
na lata 2019-2030.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podjęto uchwałę nr XIV/117/2019
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Uchwałę nr XIV/118/2019 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwałę nr XIV/119/2019 zmieniającą uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie
opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty
za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
ponoszenia opłat.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwałę nr XIV/120/2019 w sprawie
odwołania i powołania redaktora naczelnego „Wieści Łopuszna”.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwałę nr XIV/121/2019 w sprawie uchwalenia rocznego Programu
Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Uchwałę nr XIV/122/2019 w sprawie
rozpatrzenia petycji z dnia 23 września
2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Obrady sesji zakończyły sprawy różne.
9 grudnia 2019 odbyła się XV sesja
Rady Gminy. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława
Zimna. W posiedzeniu uczestniczyło 13
radnych.
Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła
obszerną informację z pracy Wójta pomiędzy sesjami.
Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0,
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Posiedzenie zakończyły sprawy różne.
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Nowe inwestycje

28 października oddano do użytku chodnik przy ulicy Spacerowej. To potrzebna inwestycja służącą poprawie bezpieczeństwa i podnosząca estetykę Łopuszna
4 listopada z kolei oddano dwie oczyszczalnie ścieków w Lasocinie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 300.000 złotych.
Uroczyste otwarcie parkingu przy Gminnym Ośrodku
Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie nastąpiło 2 grudnia. Obecni byli: Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz, Radny Rady Gminy w Łopusznie p. Andrzej Cieślicki, kierownik
Ośrodka p. Sławomir Stelmaszczyk, przedstawiciele wykonawców oraz pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie odpowiedzialni za realizację zadania inwestycyjnego.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 170.000,00 złotych. Wykonawcami przebudowy 37 miejsc postojowych
przy Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie byli: p. Edmund Krupa prowadzący Usługi Transportowo – Sprzętowo – Handlowe z siedzibą w Kielcach (Lider
Konsorcjum) oraz p. Grzegorz Kubacki prowadzący Usłu-

gi Budowlane z siedzibą
w Korytnicy gm. Szydłów
(Partner).
Wójt Gminy Łopuszno
p. Irena Marcisz podkreśliła, że miejsca parkingowe z pewnością będą
doskonale służyły mieszkańcom i gościom Gminy Łopuszno. Dodała, że
oddany do użytkowania
parking przyczynił się do
poprawy estetyki całego
kompleksu sportowo –
wypoczynkowego.
Sławomir Stelmaszczyk, Damian Rozmus

Otwarcie parkingu przed kompleksem boisk

Mieszkańcy Lasocina nie kryją radości z inwestycji

Ulicą Spacerową będziemy
bezpiecznie spacerować

76. rocznica śmierci ofiar II wojny światowej
na Łopuszańskiej Golgocie

14 grudnia 2019 roku w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie uroczystą mszą świętą rozpoczęły
się obchody 76. rocznicy upamiętnienia ofiar II wojny światowej rozstrzelanych na ziemi łopuszańskiej. To dwunastu żołnierzy oraz trzech aresztowanych i osadzonych w więzieniu
w Kielcach po akcji „Niekłański Październik” datowanej na
13 października 1943 roku.
Organizatorami uroczystości patriotycznej byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łopusznie,
p. Łukasz Wilczyński (prawnuk Franciszka Siudka ps. Gajowy), Poczty Sztandarowe oraz Wójt Gminy Łopuszno p. Irena
Marcisz. W obchodach wzięli udział: p. Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski orazp. Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
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Po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali na miejsce
straceń oraz mogiły bohaterów, aby w dowód pamięci o zasłużonych złożyć kwiaty i zapalić symboliczne znicze.
W dalszej części odbywającej się na Gminnym Ośrodku
Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie wprowadzenie historyczne przedstawił dr Tomasz Ossowski. Następnie
uczestnicy wsłuchali się w występ artystyczny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łopuszno, a potem obejrzeli premierę
filmu zatytułowanego „Ostatnia Droga Gajowego”.
Redakcja

Prezentujemy sylwetki Młodzieżowych Radnych
Gminy Łopuszno wybranych na kadencję 2019 / 2020
Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno jako organ konsultacyjny organów Gminy powołana
została stosowną uchwałą Nr XXV / 225 / 2017
Rady Gminy Łopuszno z dnia 22 czerwca 2017 r.
(zmienioną następnie uchwałą Nr XXXVII / 314 /
2018 Rady Gminy Łopuszno z dnia 16 października 2018 r.) w trosce o dobro młodzieży, mając
na uwadze potrzebę aktywnego uczestnictwa
młodych ludzi w procesie budowania demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa,
realizując ustawowe uprawnienie wspierania
i upowszechniania idei samorządności wśród
mieszkańców Gminy Łopuszno, pragnąc zapewnić integrację środowisk młodzieżowych,
dając młodym ludziom wpływ na kształt otaczającego ich świata, a przede wszystkim zapewniając realny udział w procesie decydowania o sprawach związanych z młodzieżą na terenie Gminy.
W trybie zarządzenia Nr 70 / 2019 Wójta Gmi- MRG 2019 z Panią Wójt
ny Łopuszno z dnia 20 września 2019 r. przeprowadzono w dniu 28 października 2019 roku wybory do MłoPowiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w osobach: Bodzieżowej Rady Gminy Łopuszno, w skład której weszli repre- gumiły Krzyżyk, Sandry Kubicz, Julii Świercz, Wiktorii Twarzentanci:
dowskiej, Karoliny Wawrzeńczyk, Michała Kwapisińskiego
oraz Szymona Szymkiewicza;
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w osobach: Aleksandry Dudzińskiej i Natalii Paszowskiej;
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w osobie Piotra Kolasy;
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w osobie Pawła Kota.
27 listopada odbyły się wybory do Prezydium MRG na kadencję 2019/2020. W wyniku głosowania przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy została Bogumiła Krzyżyk,
a wiceprzewodniczącymi Julia Świercz i Piotr Kolasa.
Gratulujemy, życząc satysfakcji z pracy społecznej na rzecz
Małej Ojczyzny.
Damian Rozmus
we współpracy z Młodzieżowymi Radnymi Gminy Łopuszno
Prezydium MRG 2019 z opiekunami
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Bogumiła Krzyżyk
reprezentująca Powiatowy Zespół Szkół
w Łopusznie (kl. 1 K)
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Łopuszno w kadencji 2019 / 2020
zainteresowania: śpiew, fryzjerstwo
oraz kosmetologia

Julia Świercz
reprezentująca Powiatowy Zespół Szkół
w Łopusznie (kl. 1 G)
Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Łopuszno w kadencji 2019 / 2020
zainteresowania: śpiewanie, podróżowanie oraz działalność w Klubie Debat
Oksfordzkich „Ars Bene Dicendi”

Piotr Kolasa
reprezentujący Szkołę Podstawową
w Gnieździskach (kl. 8)
Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy Łopuszno w kadencji 2019 / 2020
zainteresowania: piłka nożna, muzyka
młodzieżowa, rajdy rowerowe oraz motoryzacja

Aleksandra Dudzińska
reprezentująca Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Łopusznie (kl. 8),
w której pełni funkcję przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego,
zainteresowania: nauki ścisłe oraz języki obce

Paweł Kot
reprezentujący Szkołę Podstawową w
Dobrzeszowie (kl. 8)
zainteresowania: sport (głównie piłka
nożna)

Michał Kwapisiński
reprezentujący Powiatowy Zespół Szkół
w Łopusznie (kl. 1 K)
zainteresowania: piłka nożna, jazda na
rowerze, skoki narciarskie oraz walki
MMA
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Sandra Kubicz
reprezentująca Powiatowy Zespół Szkół
w Łopusznie (kl. 1 E)
zainteresowania: fotografia oraz make
– up

Natalia Paszowska
reprezentująca Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Łopusznie (kl. 8 B)
zainteresowania: kosmetologia

Wiktoria Twardowska
reprezentująca Powiatowy Zespół Szkół
w Łopusznie (kl. 1 K)
zainteresowania: fryzjerstwo oraz rysowanie

Karolina Wawrzeńczyk
reprezentująca Powiatowy Zespół
Szkół w Łopusznie (kl. 1 L)
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Gminy Łopuszno w kadencji 2018 /
2019
zainteresowania: muzyka (głównie
śpiew)

Szymon Szymkiewicz
reprezentujący Powiatowy Zespół Szkół
w Łopusznie (kl. 1 B)
zainteresowania: sport (głównie piłka
nożna), administracja oraz prawo
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Karty historii Gminy Łopuszno zapisane
złotymi literami – uroczyste zakończenie budowy
oczyszczalni ścieków w Eustachowie

3 grudnia 2019 roku nastąpiło uroczyste zakończenie budowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w Eustachowie o przepustowości 600 m3 na dobę, stanowiącej najdroższą, największą i najdłużej wyczekiwaną inwestycję zrealizowaną dotychczas przez Gminę Łopuszno, zmierzającą
do uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w trosce
o ochronę środowiska naturalnego.
Koszt budowy oczyszczalni wyniósł ponad 15 milionów
złotych, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo
naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 stanowiło ponad 8,5 miliona złotych.
W ramach kompleksowej infrastruktury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego powstały nowoczesne obiekty technologiczne, do których zaliczyć można: reaktor biologiczny, budynek techniczno – socjalny, wiatę osadu, stację zlewczą, kratę koszową i sitopiaskownik. Utworzone zostały wszystkie sieci międzyobiektowe, droga dojazdowa do
oczyszczalni wraz z placem manewrowym oraz parkingami,
zaś całość terenu została ogrodzona. Oczyszczalnia będzie
obsługiwała obszar aglomeracji Łopuszno, który jest równolegle kanalizowany.
W historycznym dla Gminy Łopuszno dniu udział wzięli:
Pan Marek Jońca i Pan Mariusz Gosek – Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, Pan Sebastian Kozieł – inspektor nadzoru inwestorskiego jako przedstawiciel firmy
Eko Invest, Pan Marian Adamczyk, Pan Damian Adamczyk
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i Pan Grzegorz Nowak – wykonawcy
inwestycji będący
przedstawicielami
konsorcjum ADMA
ze Staszowa, radni
Rady Gminy Łopuszno, sołtysi z terenu
Gminy Łopuszno,
jak również wdzięczni mieszkańcy Gminy Łopuszno. Wójtowi Gminy Łopuszno Pani Irenie Marcisz
towarzyszyli
również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łopusznie Pan Jacek Palacz, któremu powierzone zostanie zarządzanie nowo powstałym obiektem.
Reprezentując Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Marek Jońca i Pan Mariusz Gosek zaakcentowali zgodnie, że kolejna oczyszczalnia ścieków w województwie
świętokrzyskim wpisuje się na listę ważnych inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego i wód gruntowych,
podkreślając, że wyeliminuje ona przestarzałe obiekty, które
są nieefektywne.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w imieniu społeczności Gminy Łopuszno wyraziła słowa
uznania i wdzięczności wobec wszystkich osób zaangażowanych w bezcenne wsparcie realizacji doniosłego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno
– biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m3/dobę dla aglomeracji
Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Podkreśliła, że w przygotowanie
strategicznej inwestycji, o której mieszkańcy Gminy marzyli od lat, włożony
został ogromny wkład pracy. Budowa
oczyszczalni ścieków stanowi krok milowy w świetlaną przyszłość, pozwalający
zadbać o środowisko naturalne i poprawę komfortu życia mieszkańców Małej
Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.
Patrycja Jas, Damian Rozmus

z życia gminy

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Gminie Łopuszno

11 listopada 2019 r. w Łopusznie odbyły się gminne uroczystości z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Rzeczpospolitą Polską. Uczestniczyli w nich przedstawiciele
władz samorządowych, władz kościelnych, poczty sztandarowe, delegacje młodzieży i placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz licznie przybyli mieszkańcy Gminy Łopuszno.
Obchody rozpoczęły się wzruszającym koncertem pieśni
patriotycznych w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
z Łopuszna pod kierownictwem Pana Jarosława Gołucha, co
przyczyniło się do wykreowania doniosłej i niepowtarzalnej
atmosfery wydarzenia. O godzinie 1200 odprawiona została uroczysta msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Następnie wszyscy uczestnicy obchodów na czele z pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP przemaszerowali pod budynek Internatu Powiatowego Zespołu Szkół.
Pod tablicą pamiątkową okolicznościowe kwiaty złożyła
delegacja Gminy Łopuszno w osobach: Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Przewodniczącej Rady Gminy Łopuszno Pani Zdzisławy Zimnej oraz Radnego Rady Gminy Łopuszno Pana Andrzeja Cieślickiego. Wiązanki będące dowodem
wdzięczności i pamięci o bohaterach narodowych złożyli również przedstawiciele m.in.: Koła Armii Krajowej, Ochotniczej
Straży Pożarnej, młodzieży oraz placówek oświatowych działających na terenie Gminy Łopuszno.
Na zakończenie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz
skierowała słowa uznania wobec wszystkim osób zaangażowanych w organizację uroczystości i podziękowała mieszkańcom Gminy Łopuszno solidaryzujących się w słusznej idei.
Podkreśliła, że swoją codzienną postawą pełną zaangażowania i szacunku stanowić możemy prawdziwą inspirację do
krzewienia w społeczności lokalnego patriotyzmu, promując
wśród młodego pokolenia ważne i cenione społecznie wartości, wśród których priorytetowe znaczenie ma poczucie tożsamości narodowej.
Wspólne spotkanie w dniu narodowego święta uświadomiło zgromadzonym, jakim wielkim dobrem jest niepodległość

kraju, gdyż ponadczasowe pozostają słowa wybitnego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego, że „kto nie szanuje i nie zna
swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Damian Rozmus
Zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie

Wieści Łopuszna

11

z życia gminy

Kolejne drogi oddane mieszkańcom

Gmina Łopuszno w trosce o poprawę stanu infrastruktury
drogowej sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne, stąd
też z udziałem Wójta Gminy p. Ireny Marcisz, Zastępcy Wójta
p. Wiesława Gałki, radnych Rady Gminy, sołtysów, wykonawców, pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwestycji drogowych, a zwłaszcza zadowolonych mieszkańców, nastąpiły uroczyste odbiory końcowe:
13 listopada 2019 roku przebudowy drogi wewnętrznej
w miejscowości Grabownica – część działek ewidencyjnych
Nr 102, 97/5, 185, długość 305,00 mb o łącznej wartości zadania
wynoszącej 111.624,96 zł, jak również przebudowy drogi wewnętrznej działki ewidencyjnej Nr 154 obręb Jedle na długości
111,00 mb o łącznej wartości zadania wynoszącej 34.878,62 zł.
Inwestycje zrealizowane zostały przez „ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Oblęgorku (gm. Strawczyn).
13 grudnia 2019 roku przebudowy drogi gminnej
Nr 001591T na odcinku od miejscowości Józefina do drogi wojewódzkiej Nr 786, długość 795,00 mb o łącznej
wartości zadania wynoszącej 540.703,28 zł (w tym kwota
dofinansowania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
stanowiąca 378.492,00 zł), jak również przebudowy drogi
gminnej Nr 001589T od miejscowości Rudniki do miejscowości Huta Jabłonowa, długość 701,00 mb o łącznej wartości zadania wynoszącej 680.285,50 zł (w tym kwota dofinansowania w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” stanowiąca
476.199,00 zł). Inwestycje zrealizowane zostały przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z siedzibą w Kurzelowie.

Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz pragnie podziękować
mieszkańcom za życzliwość i wsparcie podczas realizacji każdej
inwestycji. Radość i wdzięczność mieszkańców stanowi motywację do dalszej służby na rzecz rozwoju Gminy Łopuszno.
Zenon Głowala, Damian Rozmus

DROGA W JÓZEFINIE JAK MARZENIE!

W GRABOWNICY NIE BRAKOWAŁO CHĘTNYCH DO PRZECIĘCIA WSTĘGI

Z DROGI W RUDNIKACH CIESZY SIĘ KSIĄDZ PROBOSZCZ - KOLĘDA TUŻ, TUŻ...

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelna: Agnieszka Palacz. Redakcja: Ewa Sztandera, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska, Damian Rozmus.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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VI Międzygminna Łopuszańska Konferencja Senioralna 2019
W tym roku konferencja odbyła się w październiku, różniła
się od poprzednich, bo miała status międzygminnej i wzbogacona była o prelekcje gości mieszkających poza Polską - panie: Joannę Klich - animatora kultury, fotografa, która od 2 lat
mieszka na Filipinach i Annę Witkowską - przedstawicielkę
Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Obie prelegentki opowiedziały o tym, jak się integrują seniorzy w tych krajach.
Pani Joanna Klich zainteresowała wyświetlanymi slajdami,
mówiąc jednocześnie o egzotyce Filipin, jej mieszkańcach, codziennym życiu i zwyczajach. Trafnie skomentowała jej wypowiedź pani wójt Irena Marcisz: „Zachwyciła nas mentalność Filipińczyków, którzy nie gromadzą bogactw, są zawsze
uśmiechnięci, beztroscy i szczęśliwi.”
Równie ciekawe, bo ważne w treści, było wystąpienie na
konferencji pani Alicji Skiby - prezesa Federacji Konsumentów
w Kielcach, której działalność chroni konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami. Seniorzy usłyszeli wiele cennych
wskazówek, ostrzeżeń i rad, jak wykorzystać prawa klienta
do składania reklamacji zakupionych wadliwych lub niechcianych towarów.
Konferencję uświetnił pokaz układów tanecznych szkoły
„Baila” pani Anety Węgrzyn.
Spotkanie seniorów, jak zwykle, zakończył wyśmienity poczęstunek przygotowany przez panie z GOSW w Łopusznie.
Organizatorami VI Międzygminnej Łopuszańskiej Konferencji Senioralnej byli:
- Wójt Gminy Łopuszno pani Irena Marcisz,
- Prezes Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”, pani Halina Sochacka.
Nie byłoby tej wspaniałej imprezy, gdyby nie pomoc współorganizatorów : pani Renaty Miszczuk - prezesa Fundacji „Restart” w Kielcach, pana Sławomira Stelmaszczyka -kierowni-

ka GOSW w Łopusznie, pani Beaty Starzyk - kierownika GOK
w Łopusznie i pana Mariusza Łuszczyńskiego - kierownika
GOPS w Łopusznie, za co organizatorzy serdecznie dziękują.
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”

NA KONFERENCJĘ PRZYJĄŁ ZAPROSZENIE WÓJT GMINY PIEKOSZÓW
ZBIGNIEW PIĄTEK

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Narada z sołtysami
5 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się IV narada sołtysów Gminy Łopuszno z Wójtem Panią Ireną Marcisz. Podczas narady sołtysi wysłuchali informacji na temat realizacji inwestycji na terenie Gminy
Łopuszno. W kolejnym punkcie narady została przedstawiona realizacja „Funduszy Sołeckich” przewidzianych na rok 2019. Sołtysi chwalili przeprowadzone inwestycje, szczególnie te poprawiające oświetlenie w sołectwach, przede
wszystkim montaż lamp solarnych.
Pani Wójt dziękowała sołtysom za ich codzienny trud sołeckiej działalności.
Podała przykłady godne naśladowania wśród sołtysów. Dziękowała Pani Marii
Szymkiewicz, sołtys sołectwa Podewsie za mediacje w sprawie wykupu gruntów pod poszerzenie drogi. Szczególne podziękowania otrzymali również sołtys Dobrzeszowa p. Tomasz Kowalczyk oraz sołtys Piotrowca p. Elżbieta Zimna-Ordon, którzy zorganizowali w swoich sołectwach akcje sprzątania.
Zgromadzeni na naradzie sołtysi poruszyli kwestię wywożenia śmieci do lasów, co jest dla wszystkich niedopuszczalne. Zachęcali do prowadzenia w szkołach akcji informacyjnej dotyczącej segregacji śmieci i dbałości o środowisko
naturalne mające na celu: stworzenie możliwości oddziaływania poprzez edukację dzieci na ich najbliższych, angażowanie dzieci i dorosłych w działania
proekologiczne, kształtowanie nawyku segregowania odpadów.
Ewa Sztandera

Na terenie Gminy Łopuszno zainstalowane
zostały 23 lampy solarne
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Poświęcenie nowej kaplicy w Grabownicy

6 października 2019r. ks. Biskup Andrzej Kaleta poświęcił
nowo wybudowaną kaplicę w Grabownicy. Dostojnego gościa powitały dzieci ze szkoły filialnej. Jego Ekscelencja przybył w towarzystwie ks. Proboszcza Ireneusza Jakusika. W uroczystości udział wzięła Wójt Gminy p. Irena Marcisz, radny powiatowy p. Krzysztof Soboń, radni Rady Gminy: p. Elżbieta Jarząbek i p. Marcin Sobczyk oraz mieszkańcy Czartoszów, Grabownicy, Marianowa i Michalej Góry.
O poświęcenie kaplicy poprosił sołtys wsi, p. Paweł Palacz.
W swoim wystąpieniu przybliżył historię obiektu oraz podziękował tym, którzy byli zaangażowani w budowę.
Pierwotnie kaplica była drewniana i została wzniesiona przez mieszkańców okolicznych wsi na początku lat 80tych XX wieku na działce należącej do rodziny Zbroszczyków. Pierwsza msza św. została odprawiona w 1980 roku.
Ówczesnym proboszczem parafii był śp. ks. Józef Budziosz,
a wikariuszami śp. ks. Stanisław Śliwiński oraz Stanisław
Włosowicz, który obecnie jest proboszczem w Słomnikach.
Od tamtego czasu, przez ponad 35 lat, w kaplicy odbywała się
niedzielna msza święta. Mimo prowadzonych systematycznie
drobnych napraw, z upływem czasu stało się jasne, że kaplica
wymaga generalnego remontu.
W 2016 roku powołany został Społeczny Komitet Budowy Kaplicy, w skład którego weszli sołtysi sołectw: Czartoszowy, Grabownica, Marianów. Ks. Proboszcz Ireneusz Jakusik poparł inicjatywę. Mając pełne wsparcie księdza
dziekana, można było rozpocząć działania zmierzające do budowy nowej kaplicy.
W pierwszej kolejności dopełnione zostały formalności
związane z własnością gruntu. Działkę pod budowę kaplicy
notarialnie przekazała parafii p. Dorota Zbroszczyk. Budowę rozpoczęto w lipcu 2017 roku. Wtedy zostały wykonane fundamenty. Kolejno wykonywane były prace budowlane, dekarskie, instalacyjne, wykończeniowe wewnątrz kaplicy,
prace stolarskie oraz związane z zagospodarowaniem terenu
wokół kaplicy. Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe
udało się przeprowadzić w taki sposób, że przez cały okres budowy nieprzerwanie odbywała się coniedzielna msza święta.
Renowacji została poddana także figura Matki Boskiej. Zamurowany został w niej list do przyszłych pokoleń, który
przedstawia historię figury i kaplicy.
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Nie jest znany rok, w którym figura została wzniesiona.
Przypuszcza się, że mogła ona powstać na przełomie XIX
i XX wieku. Wiadomo natomiast, że w czasie II wojny światowej była przechowywana w domu rodziny Zbroszczyków w
Czartoszowach. Po wojnie wróciła na pagórek, u stóp którego kilkadziesiąt lat później wybudowano pierwszą, drewnianą
kaplicę. Przez lata figura uległa zniszczeniu, utraciła też swój
pierwotny kształt przez nakładane przez lata kolejne warstwy
wapna, dlatego też w 2018 roku, z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy, figura została zdemontowana i poddana renowacji. Została wyczyszczona, a następnie pomalowana przez artystę-plastyka, mieszkańca Czartoszów – Sławomira Marcisza.
Realizacja wszystkich prac związanych z budową nie byłaby możliwa bez środków finansowych. Przez 3 lata zebrano
103 750,00 zł, natomiast do dziś, na prace związane z budową kaplicy zostały wydane 103 419,03 zł. Na koncie pozostało 330,97 zł.
Środki te pochodziły głównie z ofiar składanych corocznie
przez mieszkańców wsi Czartoszowy, Grabownica, Marianów
i Michala Góra oraz ofiar przekazywanych przez ks. proboszcza. Budowę wsparła także Pani Wójt Irena Marcisz,
Nadleśnictwo Lasów Państwowych Kielce, rodzina Wawrzołów ze Śląska, których darowizna została przeznaczona
na zakup materiałów niezbędnych do renowacji figury. Barbara i Jan Paszewscy ufundowali rzeźbę Jezusa Ukrzyżowanego, a Elżbieta Jarząbek i Aneta Kryszczak ufundowały
dwa żyrandole. Rodzina śp. ks. Józefa Dzwonka przekazała
obraz Matki Boskiej Bolesnej.
Na prośbę Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy odpowiedziały także firmy, przekazały darowiznę w postaci materiałów do budowy, w tym: firma H+H pustaki z betonu
komórkowego, firma Lafarge Polska S.A. 25 t cementu, pan
Mariusz Chruściel beton, firma SINIAT Sp. z o.o. płyty karton-gips i profile montażowe, firma Styroplast styropian oraz
firma Pruszyński 50-procentowy rabat na zakup pokrycia dachowego.
Nieoceniony był wkład mieszkańców okolicznych wsi.
Prace specjalistyczne wykonali: Marcin Sobczyk- nadzór nad
wszystkimi pracami budowlanymi; Marek Ciszek - prace dekarskie oraz wykonanie elewacji; Kazimierz Poddębniak - pra-
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ce dekarskie; Zbigniew Palacz - prace tartaczne; Paweł Ciesielski oraz Rafał Skrzypczyk - tynki wewnętrzne; Artur Frączkowski - malowanie natryskowe; Sławomir Resiak oraz Kamil
Tarkowski - wykonanie posadzki granitowej; Tomasz Palacz prace stolarskie; Piotr Cieślak - wykonanie instalacji elektrycznej; Jarosław Karliński - wykonanie nierdzewnego krzyża na
dach kaplicy; Sławomir Marcisz - renowacja figury Matki Boskiej; Piotr Ciszek, Tomasz Ciszek, Cezary Królikowski - usługi
transportowe i sprzętowe; państwo Królikowscy - udostępnienie pomieszczeń do celów składowania drewna; Tomasz Robak z Gnieździsk - transport kruszywa i wypożyczenie sprzętu oraz Marcin Kaczmarczyk z Piotrowca - transport drewna.
W innych pracach uczestniczyli: Zbigniew Kozieł, Kamil
Bełtowski, Michał Ogonowski, Marek Rydz, Grzegorz Sobczyk,
Krzysztof Skrobisz, Tomasz Krawczyński, Andrzej Staciwa, Marian Gągorowski, Przemysław Palacz, Mariusz Rowiński, Andrzej Wypychowicz, Józef Wszędybył, Mariusz Kozieł, Zdzisław
Marszałek, Radosław Jarząbek, Marcin Jarząbek, Kazimierz Kowalczyk, Dariusz Świerczyna, Michał Barański, Krzysztof Barański, Tomasz Poddębniak, Dariusz Poddębniak, Andrzej Janus, Marcin Janus, Janusz Janiszewski, Mariusz Karendał, Rafał
Żmijewski.
W dzieło budowy zaangażowani byli nie tylko mężczyźni. Panie doradzały w kwestiach estetycznych, uczestniczyły w wyborze elementów wyposażenia kaplicy oraz przygotowywały posiłki dla pracujących mężczyzn. Koordynowała te
działania pani Ewelina Ciszek.
Msza św. sprawowana przez ks. Biskupa była wzruszającym
przeżyciem. O oprawę muzyczną zadbała schola, która po-

wstała w 2017 roku z inicjatywy Urszuli Palacz (zam. Czartoszowy). Zespół prowadzi śpiew podczas wszystkich mszy świętych. Aktualnie w składzie scholi są: Urszula Palacz (zam. Czartoszowy) – gitara, śpiew, Katarzyna Kornyluk – Karlińska (zam.
Michala Góra) - gitara, śpiew, Magdalena Sielicka (zam. Czartoszowy) - śpiew, Iwona Dudek (zam. Czartoszowy) - śpiew, Ewelina Ciszek (zam. Grabownica) - śpiew, Wioletta Dłubała (zam.
Grabownica) - śpiew oraz Anna Robak (zam. Jedle) - śpiew.
Kaplica w Grabownicy jest pięknym przykładem współdziałania mieszkańców przy realizacji wspólnego celu. Niech
służy ludziom, nich ławki będą pełne wiernych wznoszących
modlitwy do Boga.
Opracowano na podstawie tekstów Pawła Palacza
i Magdaleny Sielickiej

Kreatywne „Kobiety Łopuszna”

21 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Sportowo
– Wypoczynkowym w Łopusznie członkinie Stowarzyszenia
„Kobiety Łopuszna” reprezentowane przez Prezes Zarządu
Panią Haliną Sochacką zorganizowały spotkanie nawiązujące
swoją tematyką do zbliżających się andrzejek w niepowtarzalnej atmosferze szacunku, radości i wytchnienia od codziennych spraw.
W wyjątkowym spotkaniu z przyjemnością udział wzięła
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz, która w ramach kon-

struktywnego dialogu
omawiała potrzeby lokalne organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Łopuszno, zapewniając, że zawsze będą one
wspierane i doceniane
w ramach realizowanej
działalności statutowej.
Podkreśliła, że wszystkie osoby skupione
wokół
Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” stanowią doskonały przykład kreatywnej
postawy mieszkańców
naszej Małej Ojczyzny. Podczas spotkania wspólnie z uczestniczkami przeżywała radosne chwile wspomnień, podkreślając, że najmniejszy miły gest potrafi sprawić prawdziwą radość każdemu człowiekowi.
Spotkanie zakończyło się piękną deklaracją dalszej wieloaspektowej współpracy przyczyniającej się do rozwoju Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus
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„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany
jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.”

NASZA SZKOŁA MA 100 LAT !

Jan Zamoyski

Przygotowania do uroczystości

8 listopada Szkoła Podstawowa w Łopusznie, od 13 lat nosząca imię Jana Pawła II, obchodziła jubileusz 100- lecia istnienia. Uroczystość została poprzedzona kilkumiesięcznymi
przygotowaniami. Składały się na nie różnorodne działania.
Wydano książkę ukazującą dorobek szkoły na przestrzeni wieku. Zakupiono nowy sztandar, gdyż placówka w związku z reformą edukacji po raz kolejny zmieniła nazwę, oraz wmontowano nową tablicę pamiątkową na frontowej ścianie budynku. Wykonano także plansze ścienne obrazujące dzieje szkoły na starych fotografiach oraz kalendarium ostatniej dekady.
Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych: najmłodsi
malowali szkołę marzeń, posługując się różnymi technikami,
starsi projektowali logo szkoły. Przeprowadzono także konkurs literacki „Wiersz dla mojej szkoły” – nagrodzone w konkursie utwory zostały opublikowane w wydanej książce. Opracowano prezentację multimedialną na temat historii szkoły,
z którą uczniowie zapoznawali się na lekcjach wychowawczych. W oddziałach przedszkolnych również przeprowadzono konkursy plastyczne oraz zorganizowano zabawę taneczną połączona z degustacją ogromnego urodzinowego tortu.
W tygodniu poprzedzającym uroczystości jubileuszowe
cała społeczność szkolna zrobiła sobie zdjęcie z drona. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na „Orliku”, gdzie
ułożono napis „100 LAT”. Zdjęcia i film opublikowano na stronie internetowej szkoły, natomiast dwa najciekawsze ujęcia
wydrukowano na ogromnych planszach, na których uczniowie z radością się odszukują.

Msza św. w kościele parafialnym

Uroczystości jubileuszowe 8 listopada rozpoczęły się przemarszem społeczności szkolnej spod budynku szkoły do pobliskiego kościoła parafialnego. Kolumnę prowadziła Orkiestra Dęta OSP w Łopusznie. Uczniowie radośnie wymachiwali niebieskimi chorągiewkami przygotowanymi specjalnie na
tę okazję. W kościele podczas mszy św. przedstawiciele rodziców: p. Katarzyna Knap i p. Rafał Sypniewski poprosili ks.
dziekana Ireneusza Jakusika o poświęcenie sztandaru. Po obrzędzie chorąży p. Mariusz Łuszczyński w asyście pań: Anny
Perz i Anny Kalety zaprezentowali nowy sztandar, maszerując wzdłuż głównej nawy kościoła.
Kazanie podczas mszy św. wygłosił ks. dziekan. Odniósł się
w nim do pięknych kart historii szkoły, szczególnie dużo miejsca poświęcając okresowi okupacji, kiedy to w Łopusznie prowadzono tajne nauczanie. Żyją jeszcze niektórzy uczniowie
tajnych kompletów, którzy z sentymentem wspominają swoją
nauczycielkę, Natalię Żurowską – Machałową, ps. Hanka, żołnierza AK.

Odsłonięcie tablicy, przekazanie sztandaru

Po mszy św. rozpoczęła się druga część uroczystości. Przed
budynkiem szkoły odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątko-
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wą z nową nazwą szkoły. Tablicę odsłonili: p. wicemarszałek
Renata Janik, p. wicekurator Katarzyna Nowacka, p. wójt
Irena Marcisz, p. przewodnicząca Rady Rodziców Anna
Perz, ks. dziekan Ireneusz Jakusik, dyrektor szkoły. Następnie delegacja pedagogów złożyła wiązankę kwiatów pod
tablicą poświęconą nauczycielom tajnego nauczania podczas
II wojny światowej.
Hala sportowa szkoły tego dnia wypełniła się po brzegi.
Dostojnie prezentowały się poczty sztandarowe: Związku
Żołnierzy AK, Ochotniczej Straży Pożarnej, Powiatowego
Zespołu Szkół oraz poczty SP im. Jana Pawła II w Łopusznie: rodziców z nowym sztandarem i uczniów ze sztandarem „starym”.
Po odśpiewaniu hymnu przy akompaniamencie orkiestry
p. dyrektor Krzysztof Kumański powitał gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość. W szacownym gronie znaleźli
się: ks. dziekan Ireneusz Jakusik, ks. prałat Wiesław Stępień z Wiślicy, senator RP p. Krzysztof Słoń, wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego p. Renata Janik, radni powiatu kieleckiego pp.: Krzysztof Soboń i Krzysztof Smolarczyk, wicekurator Kuratorium Oświaty w Kielcach p.
Katarzyna Nowacka, wójt gminy Łopuszno p. Irena Marcisz, zastępca wójta p. Wiesław Gałka, wójt gminy Piekoszów p. Zbigniew Piątek, prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP p. Wanda Kołtunowicz, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Świętokrzyskiego p. Kazimierz Pasternak.
Równie serdecznie słowa powitania p. dyrektor skierował
do kierowników jednostek samorządowych, radnych Rady
Gminy, do dyrektorów szkół w gminie Łopuszno, a także do
dyrektor SP w Zajączkowie p. Małgorzaty Bernat, która dzieliła
się doświadczeniami ze zorganizowanej wcześniej uroczystości 100- lecia swojej szkoły.
Wyrazy wdzięczności za przybycie zostały skierowane do
licznie reprezentowanej grupy emerytowanych pracowników
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szkoły, którzy, co mocno podkreślał dyrektor, pracowali na
bogaty dorobek placówki, oraz do absolwentów, rodziców
i przyjaciół szkoły.
W kolejnej części uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru. Rodzice za pośrednictwem p. dyrektora ofiarowali sztandar uczniom. Został on zakupiony ze składek rodziców i sponsorów, którzy wykupywali przygotowane na ten cel „cegiełki”. Pan dyrektor ucałował sztandar, a następnie przekazał go
uczniom ze słowami: „Drodzy uczniowie! Przekazuję Wam ten
sztandar jako zobowiązanie do postawy godnej ucznia i młodego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.”
Po komendzie: „Do ślubowania!”, uczniowie odnowili ślubowanie na sztandar szkoły, powtarzając za p, wicedyrektor Teresą Mazur słowa roty, miedzy innymi: „Ślubujemy
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać wiedzę,
by jak najlepiej przygotować się do przyszłej pracy dla dobra
naszej ojczyzny”.
Podczas uroczystości wspomniano także tych nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych, którzy poświęcili szkole
wiele lat swojej pracy, ale nie doczekali jubileuszu. Uczczono
ich pamięć, wyczytując imiona i nazwiska przy akompaniamencie werbla podczas Apelu Pamięci.

Wyróżnienia i podziękowania

Organizatorzy uroczystości postanowi wyróżnić i podziękować tym osobom, które na trwale zapisały się w jej historii.
Otrzymali oni specjalnie przygotowane na tę okazje grawery, na których przeczytać można było znaną od wieków, ale
ciągle aktualną myśl Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany
jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi
obywateli.”
Do ich wręczania pan dyrektor porosił gości: p. wicekurator
Katarzynę Nowacką, p. wicemarszałek Renatę Janik, p. wójt Irenę Marcisz.
Wyróżniono w pierwszej kolejności żyjących jeszcze
uczniów – uczestników tajnego nauczania, dla których zdobywanie wiedzy w trudnym okresie hitlerowskiej okupacji wiązało się z ryzykiem utraty życia: p. Krystynę Łuszczyńską,
p. Kazimierę Zimną, p. Wandę Szuster, ks. Józefa Wojdę.
Pan dyrektor podkreślił, że w 100- letniej historii uczyło w
szkole wielu znakomitych pedagogów i my, ich spadkobiercy winniśmy im wdzięczność. Postanowiono szczególnie podziękować najstarszym spośród nich, którzy w łopuszańskiej

szkole przepracowali co najmniej 30 lat. Takim, a często nawet
dłuższym stażem pracy w tej placówce pochwalić się mogą
kolejni wyróżnieni: p. Barbara Klimczak-Kozieł - polonistka (33 lata), p. Helena Zbroszczyk - nauczanie początkowe (30 lat), p. Aleksandra Jarząbek – nauczanie początkowe (30 lat), p. Józefa Nowacka – nauczanie początkowe
(31 lat), p. Bogumił Nowacki - muzyk (30 lat).
Szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować, gdyby nie
pracownicy obsługi i administracji. Pan dyrektor podziękował p. Marii Palacz, szkolnej woźnej w latach 1978 – 2005,
p. Stanisławie Kalecie, intendentce w latach 1990 – 2005
oraz pracującej w sekretariacie w latach 1968 – 2004
p. Irenie Czerwińskiej.
Z kolei wyróżnieni zostali pedagodzy, którzy w łopuszańskiej szkole pełnili funkcje kierownicze. Nazwy stanowisk dobitnie świadczą o tym, jak zmieniała się struktura organizacyjna szkolnictwa w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Podziękowania otrzymali: p. Irena Kwaśniak – zastępca kierownika w latach 1971 – 1972 oraz p.o. kierownika
w latach 1972 – 1973; p. Bogumił Gad – Gminny Dyrektor
Szkół w latach 1973 – 1979; p. Genowefa Zasada – zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1975 – 1982; p. Henryk Karliński – Gminny Dyrektor Szkół w latach 1979 – 1982;
p. Feliks Pawelec – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej
w latach 1979 – 1981; p. Janina Zawada – zastępca dyrektora
Zbiorczej Szkoły Gminnej (ZSG) w latach 1982 – 1984, zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1984 – 1989; p. Marianna Oleśkiewicz – inspektor Oświaty i Wychowania w latach 1984 – 1990; p. Edward Iwański – zastępca dyrektora
ZSG w latach 1982 – 1983; p. Michał Górski – zastępca dyrektora ZSG w latach 1983 – 1984; p. Joanna Pawelec – zastępca
dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1992 – 1999, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w latach 1999 – 2004; p. Elżbieta Oleksiewicz – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w latach
2004 – 2015; p. Bogumiła Kamińska – zastępca dyrektora Zespołu Szkół w latach 2012 – 2017, zastępca dyrektora Szkoły
Podstawowej w latach 2017- 2019; p. Teresa Mazur – zastępca
dyrektora Zespołu Szkół w latach 2015 - 2017, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej od 2017 do chwili obecnej.
Wśród kierujących szkołą w minionym stuleciu zupełnie
wyjątkową postacią jest pełniący obecnie funkcję dyrektora p. Krzysztof Kumański, choćby ze względu na najdłuższy
staż dyrektorski w dziejach szkoły. W latach 1989 – 1992 pełnił
funkcję zastępcy ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej
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śp. Mieczysława Chwedziaka. Dyrektorem jest od września
1992 r., pełni więc swój urząd 28. rok, W maju 2019 roku wygrał
kolejny konkurs na dyrektora, a że kadencja liczy pięć lat, ma
szansę staż ten jeszcze wydłużyć. Kierował szkołą, kiedy podlegała ona wyłącznie kuratorium oświaty, następnie od 1999r.
potrafił skutecznie współpracować z kolejnymi, czterema wójtami, którzy obecnie są organem prowadzącym szkoły.
Pan dyrektor potrafi dobrze współpracować również z rodzicami. To najlepsi sprzymierzeńcy nauczycieli w procesie
edukacji. Szkoła docenia ich zaangażowanie w przedsięwzięcia podejmowane przez placówkę. Postanowiono wyróżnić
tych rodziców, którzy w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat pełnili funkcję przewodniczących Rady Rodziców: p. Tadeusza
Górala, p. Wiesławę Bober, p. Bożenę Sochacką, p. Apolonię Skrzypczyk, p. Justynę Petrus, p. Mariusza Karendała
oraz obecną przewodniczącą p. Annę Perz.
W stuletniej historii szkoły jej mury opuściło kilka tysięcy
absolwentów. Nauczyciele wierzą, że szkoła wiele ich nauczyła i pomogła odnieść sukces w dorosłym życiu, jakkolwiek nie
byłby ten sukces definiowany. Ta wiara bowiem, w sens swoje
pracy, pozwala rzetelnie i z oddaniem ją wykonywać. Postanowiono jednak z tych tysięcy osób wybrać grupę Absolwentów Wybitnych. W gronie tym znaleźli się: p. wójt Irena Marcisz – wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabownicy, a następnie dzisiejszego Powiatowego Zespołu Szkół,
od 2014 roku pełni funkcję wójta gminy Łopuszno, w wyborach samorządowych w 2018r. zdeklasowała rywali, uzyskując 72% poparcia w pierwszej turze; ks. prałat Wiesław Stępień – wieloletni misjonarz na Ukrainie, obecnie dziekan dekanatu Wiślica, prałat oraz kustosz Bazyliki Wiślickiej; podpułkownik rezerwy mgr inż. Mirosław Węgłowski – ostatnio
służył w 11. Pułku Walki Radioelektronicznej w Legnicy, będąc szefem logistyki i zastępcą dowódcy; młodszy inspektor Grzegorz Perz – od 2004r. Naczelnik Wydziału Organizacji Dydaktyki Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w 1997
i w 1999r. dowodził pododdziałami policji zabezpieczającymi
pielgrzymki w Polsce Jana Pawła II, w 2012r. pracował w policyjnym centrum dowodzenia, zabezpieczając Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej; p. Zbigniew Serafin- pracował w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, przez ostanie 10 lat służby pełnił obowiązki rzecznika
prasowego Komendanta Wojewódzkiej PSP w Kielcach, na
emeryturze jest aktywny jako STAND – UPER na koncertach
edukacyjno – rozrywkowych pt. „Nie pali się”; p. Józef Kałuża – przepracował 49 lat, w tym 40 na stanowiskach kierowniczych, wieloletni prezes GS samopomoc Chłopska w Koniecpolu oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Koniecpol,
burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol przez 5 kadencji; p. Karol
Andrzej Ptak – lekarz, zdobył specjalizację I i II stopnia chorób wewnętrznych oraz specjalizację kardiologa, reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej lekarzy
w Szkocji; p. Ireneusz Krawczyński – pełnił funkcje asesora
sądowego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, następnie
był sędzią w Sądzie Rejonowym w Opatowie, od 1 listopada
2018r. Prezes Sądu Rejonowego w Sandomierzu, doradca z ramienia Polski w Międzynarodowym Trybunale Praw człowieka i Obywatela, gdzie zajmuje się ochroną dzieci oddanych w
pieczę zastępczą; p. Jarosław Sochacki- naukowiec zajmujący się komórkami macierzystymi, w 2008r. obronił doktorat
18
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w Hiszpanii, następnie wyjechał do Brazylii, gdzie pracował
w Brazylijskim Narodowym Laboratorium Komórek Macierzystych i Embrionalnych, obecnie kontynuuje prace naukową w
stolicy Hiszpanii, Madrycie; p. Zbigniew Piątek kolarz i samorządowiec, dwukrotnie wystąpił w Igrzyskach Olimpijskich w
1992r. w Barcelonie, w 2000r. w Sydney, 11 razy uczestniczył
w Wyścigu Pokoju i w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach
Polski zdobył 8 złotych, 8 srebrnych i 2 brązowe medale, od
2013r. wójt gminy Piekoszów; p. Stanisław Marian Kowalski
– śpiewak operowy, tenor, występował na deskach czołowych
scen muzycznych w Londynie, Berlinie, Wiedniu, Mediolanu,
Nowego Jorku, a także w Japonii, Korei Południowej i Brazylii;
p. Krzysztof Aleksander Soboń- biznesman, w 1992 roku założył firmę transportową, której jest współwłaścicielem i prezesem, spółka specjalizuje się w transporcie krajowym i międzynarodowym, zatrudnia 125 pracowników, drugą kadencję
pełni funkcję radnego powiatu kieleckiego.
Po wręczeniu podziękowań oraz statuetek Wybitnego Absolwenta zaproszeni goście mogli zabrać głos. W swoich wystąpieniach gratulowali społeczności szkolnej pięknego jubileuszu, podkreślali, jak ważną rolę w ich życiu odegrali nauczyciele. Zwracając się do uczniów podkreślali wartość wykształcenia i szkoły w formowaniu młodego, światłego pokolenia
Polaków. Pani wójt Irena Marcisz z sentymentem wspominała swoich nauczycieli, między innymi nauczyciela muzyki,
pana Bogumiła Nowackiego, bo o mało nie została piosenkarką (!), dziękowała wszystkim pedagogom, których spotkała na
swojej drodze, a zwracając się do uczniów, stwierdziła, że uczą
się we wspaniałej szkole.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie i goście obejrzeli program artystyczny. Jak zwykle w łopuszańskiej szkole stał
na wysokim poziomie: dojrzała, aktorska recytacja, chwytające za serce piosenki i dynamiczne układy taneczne na tle pięknej scenografii. Widzowie długo bili brawo. A potem p. dyrektor zaprosił gości na pierwsze piętro. Tam wpisywano się do
księgi pamiątkowej, wbijano symboliczne gwoździe, można
było kupić książkę „100 lat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie”, obejrzeć okolicznościowe wystawy, kroniki
szkolne, prezentacje multimedialne. A po tej obfitej uczcie dla
ducha skosztować pysznych pierogów, bigosu, pomyszkować
po „wiejskim stole” z wędlinami, a na deser spróbować wyszukanych ciast upieczonych przez mamy naszych uczniów.
Dyrekcja i pracownicy szkoły dziękują wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. W takich momentach przekonujemy się, jak wielu szkoła ma przyjaciół.
Agnieszka Palacz
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DLA KAŻDEGO DZIECKA- DZIECIŃSTWO !!!

Tydzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

W dniach od 18 do 22 listopada 2019 roku w naszej szkole
obchodziliśmy już po raz siódmy Tydzień Praw Dziecka, w tym
roku ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
Tegoroczny Tydzień Praw Dziecka obfitował w wiele ciekawych inicjatyw i atrakcji. Poniedziałek był – Dniem Życzliwości,
w strojach dominował kolor żółty i pomarańczowy. Uczniom
tego dnia nie zadawano prac domowych, a przedszkolaki obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Podczas długiej przerwy królowała belgijka. W bibliotece szkolnej młodsi uczniowie mogli
posłuchać fragmentów „Króla Maciusia I”.
Wtorek był – Dniem Dobrych Wiadomości, tym samym
dniem bez jedynek. Tego dnia w strojach obowiązywał kolor
zielony. W przedszkolu był to Dzień Magicznych Słów, przedszkolaki wykonały Kwiat przyjaźni, zerówkowicze doskonalili wymowę podczas Gimnastyki buzi i języka. Długa przerwa
upłynęła w rytmach tańca nowoczesnego prowadzonego
przez uczennice z kl. VII.
Środa to obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
z UNICEF oraz 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach
dziecka. Tego dnia w szkole było błękitnie od koloru niebieskiego we wszystkich jego odcieniach. Przedszkolaczki dzieliły się swoimi marzeniami, zastanawiały się, kim chciałyby
zostać w przyszłości, podczas długiej przerwy przygotowały
pokaz mody. Przedszkolaki oraz uczniowie klas kl. I - III włączyli się w ogólnopolską akcję pt. Niebieski marsz praw dziecka.
Uczniowie kl. VIII uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych – Mój wymarzony zawód – prowadzonych przez doradcę z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach.
Dla nauczycieli została zorganizowana rada szkoleniowa:
Regulacja emocji u dzieci i młodzieży – wyzwaniem dla współczesnej szkoły, a dla rodziców wywiadówka profilaktyczna: Regulacja emocji – wyzwanie dla rodziców.
We czwartek był Dzień Samorządności – uczniowie w asyście nauczycieli prowadzili wybrane lekcje, tego dnia mogliśmy przekonać się, że szary też jest piękny. Przedszkolaki
uczestniczyły w konkursie na grę planszową – W poszukiwaniu
Kaja oraz doskonalili poprawną wymowę podczas: Gimnastyka buzi i języka. Podczas długiej przerwy opiekunowie świetlicy szkolnej zorganizowali akcję pt.: Ruch to zdrowie. Natomiast
uczniowie kl. VIII uczestniczyli w spotkaniu z absolwentem

naszej szkoły – Michałem Szymczykiem, który zaprezentował
swoje hobby w prelekcji – Od pasji do zawodu.
W piątek odbyło się uroczyste podsumowanie VII obchodów Tygodnia Praw Dziecka w naszej szkole. Tego dnia wspominaliśmy postać Janusza Korczaka i jego zasługi na rzecz
dzieci i ich praw. Przybliżyliśmy również historię powstania
Konwencji o prawach dziecka oraz katalog praw dziecka. Przedszkolaki z grupy Sówek zaprezentowały swoje umiejętności
muzyczne, a pierwszaki pięknie uzmysłowili swoje prawa, recytując wierszyki i śpiewając piosenki. Natomiast uczennice
z kl. VII zaprezentowały się w tańcu nowoczesnym. Na koniec
cała społeczność szkolna zaśpiewała piosenkę z repertuaru
Majki Jeżowskiej – ambasadora UNICEF w Polsce – Wszystkie
dzieci nasze są… .
Tegoroczne obchody Tygodnia Praw Dziecka w naszej szkole znowu zapisały się pozytywnie w historii naszej szkoły.
Organizatorzy:
Dorota Bała-Dudek, Karolina Mędrecka, Monika Ciszek-Walas, Aneta Januszek, Małgorzata Szymkiewicz
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Kapliczka przy ulicy
Włoszczowskiej odnowiona
Kapliczki i przydrożne krzyże mocno wrosły w krajobraz łopuszańskiej ziemi. Wiele z nich pochodzi jeszcze sprzed wojny. Są świadectwem przywiązania mieszkańców do katolickiej
tradycji. Powstawały często jako wota dziękczynne albo dla
upamiętnienia jakiegoś ważnego wydarzenia w życiu lokalnej
społeczności. Mieszkańcy dbają, aby były utrzymane w dobrym stanie i pięknie przystrojone.
W ostatnim miesiącu wyremontowana została kapliczka
usytuowana przy cmentarzu parafialnym. Powstała w 1930
roku. Ukrzyżowany Chrystus oraz Matka Boża biorą w objęcia łopuszańskich parafian, którzy w tym miejscu kończą swoją ziemską wędrówkę.
W ostatnich latach kapliczką opiekowali się państwo Zofia
i Kazimierz Ptakowie. Z inicjatywy radnego pana Andrzeja Cieślickiego przy współdziałaniu państwa Ptaków kapliczkę odnowiono. Fundusze na ten cel zebrano wśród mieszkańców
Ludwikowa.
Redakcja

DUMNI Z PODJĘTEJ INICJATYWY: RADNY ANDRZEJ CIEŚLICKI, P. BEATA
PEPAŚ, PAŃSTWO ZOFIA I KAZIMIERZ PTAKOWIE

Oddano hołd pomordowanym w Sarbicach

W niedzielę 6 października przy pomniku w lesie w Sarbicach Drugich odbyła się doroczna uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca ofiary II wojny światowej bestialsko
pomordowane przez Niemców.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. którą odprawił miejscowy proboszcz ks. Jacek Celuch, on także wygłosił homilię. W obchodach wzięły udział władze i radni Gminy
Łopuszno, radni powiatowi Krzysztof Soboń i Krzysztof Smolarczyk, delegacje szkół z pocztami sztandarowymi, poczet
ZŻAK Odział w Łopusznie. Na uroczystość licznie przybyli
mieszkańcy Sarbic i okolicznych miejscowości. Godnym
podkreślenia jest, że do pomnika w lesie przychodzą całe

rodziny – dziadkowie, rodzice i dzieci. Starsi przekazują
tym samym młodemu pokoleniu obowiązek troski o dziedzictwo własnej przeszłości i umacniają w nim poczucie
tożsamości narodowej.
Bezpośrednio po nabożeństwie został odczytany apel poległych, a przybyli goście złożyli wieńce na grobie pomordowanych i zapalili znicze. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie i Filii w Sarbicach przedstawili
wzruszający montaż słowno- muzyczny.
Na koniec wszyscy przybyli zostali zaproszeni na wojskową grochówkę.
Zuzanna Woś

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych badaniach
profilaktycznych jelita grubego

„Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko
jest niczym” (Artur Schopenhauer)

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łopuszno!

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego (kolonoskopia ze znieczuleniem) w ramach projektu „Rak na wspak – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wraz z partnerami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Szczegóły dotyczące zasad i zakresu realizowanego projektu dostępne są w udostępnianym Państwu formularzu zgło20
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szeniowym i stronie internetowej pod adresem: https://raknawspak.pl/, zaś dodatkowo wszelkie informacje i formularze
uzyskać można bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie.
http://www.lopuszno.pl/aktualnosci/rak-czai-sie-w-jelitach
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AQUA AEROBIK - sojusznik jędrnego ciała

Niektórzy z mieszkańców gminy już skorzystali z naszej nowej oferty wyjazdów na basen. Po co tam jeździmy? Aby ćwiczyć w wodzie!
Aqua aerobik polega na wykonywaniu ćwiczeń w środowisku wodnym. Wyporność wody powoduje, że ciało wydaje się
lżejsze, a stawy odciążone, dlatego jest skuteczny i bezpieczny nawet dla osób z ograniczoną ruchomością. Opór wody
sprawia, że gimnastyka w wodzie jest bardziej efektywna.
Dzięki tym ćwiczeniom redukuje się tkanka tłuszczowa, poprawia się wygląd skóry, a ciało staje się coraz bardziej jędrne
i wysportowane.
Dlaczego warto ćwiczyć aqua aerobik? Oto kilka zalet:
• wzmocnienie wszystkich partii mięśni,
• zwiększenie wytrzymałości organizmu,
• poprawa koordynacji ruchowej i równowagi,
• opóźnienie czasu występowania zmęczenia,
• uwalnianie endorfin (nazywanych hormonami szczęścia),
które poprawiają nasze samopoczucie.
Aqua aerobik stanowi też doskonały masaż ciała, skutecznie zmniejszający obrzęki kończyn dolnych. Aby aqua aerobik był skuteczny, musi być uprawiany regularnie. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy organizuje wyjazdy na basen Olimpic, w
których już uczestniczy liczna grupa mieszkańców. Zajęcia
aqua aerobiku pod okiem instruktora trwają 45 minut. Serdecznie zapraszamy chętnych ceniących sobie dobry stan
zdrowia i kondycję do zapisywania się na kolejne wyjazdy.
Pamiętajmy, że aby ćwiczyć w basenie, nie trzeba umieć
pływać.
Zapisy i więcej informacji: tel. 508-106-435,
www.gosw-lopuszno.pl
Justyna Marszalik

Jak ratować ludzkie życie?

20 listopada 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łopusznie uczestniczyli w warsztatach poświęconych zasadom udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzonych w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
Szkolenie praktyczne poprowadził ratownik medyczny p.
Marcin Pytlos. Zasadniczym celem tejże niezwykle doniosłej
inicjatywy była popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobom, u których wystąpiło nagłe
zatrzymanie krążenia. Uczniowie podczas warsztatów zaznajomieni zostali z głównymi aspektami prawidłowego przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, niejednokrotnie ratującej życie przed przyjazdem profesjonalnej pomocy medycznej.
Uczniowie z klas I – III, IV – VIII oraz z oddziałów przedszkolnych z wielkim zaangażowaniem brali udział w pokazie,
ucząc się na fantomach, poznając tajniki sprawnego przywracania oddechu osobie poszkodowanej. Zdobyta wiedza
pozwoli im – w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia – pomóc
w jego uratowaniu.

Relacja z warsztatów dostępna jest pod następującym linkiem: http://zslopuszno.pl/65/1654-Ratujemy_zycie.html.
Damian Rozmus
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Dzielmy się miłością jak chlebem
Przedświąteczne spotkanie w Gminie Łopusznie

„Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem”.
Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest
okresem szczególnym. To czas radosnego oczekiwania,
czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy
swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też
ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego
wsparcia i opieki. Szczególnie teraz, kiedy zanikają więzi społeczne, zanika tradycja, a bezpośredni kontakt człowieka zastępuje telefon czy komputer. Dlatego w ramach realizowanego projektu „Liderzy kooperacji” 10 grudnia 2019 odbyło się spotkanie przedświąteczne z mieszkańcami Gminy Łopuszno.
Przy wspólnym stole wraz z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Janem Piotrowskim i Panią Wójt Ireną Marcisz spotkali się mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, radni i sołtysi, dyrektorzy
szkół z terenu Gminy.
Pan Mariusz Łuszczyński Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/Animator Gminny rozpoczął spotkanie i powitał przybyłych gości.
Świątecznego nastroju całej uroczystości nadały występy
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, zespołu „Małe
skrzypeczki” pani Anny Wieleńskiej z Kielc, a także Klubu Seniora z Gnieździsk. Swoim występem umilili spotkanie wigilijne, a przede wszystkich dali dużo radości.
Pani Wójt przekazała świąteczne życzenia, zaznaczając, iż
spotkanie to ma na celu podtrzymanie idei świąt i podążanie
w kierunku wyznaczonym przez tradycję nakazującą dzielenie się dobrem, by w sercach zagościła miłość, a na twarzach
uśmiech i radość.
Biskup Jan Piotrowski złożył serdeczne życzenia świąteczne,
a modlitwą i poświęceniem opłatka rozpoczął wieczerzę wigilijną.
Wszyscy uczestnicy tego spotkania, łamiąc się tradycyjnym
opłatkiem, składali sobie wzajemnie życzenia.
Spotkanie świąteczne było ważnym wydarzeniem – wspólne rozmowy, życzenia, opłatek oraz kolędowanie sprawiły, iż
można było na chwilę zapomnieć o swoich problemach, chorobie czy samotności.
Wioleta Kramarczuk
Ewelina Stachura
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Szlachetna Paczka 2019

Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie oraz gminnych jednostek organizacyjnych we współpracy z Rodzicami i Przedsiębiorcami zostali Darczyńcami „Szlachetnej Paczki”
Wsłuchując się w lokalne potrzeby społeczne, pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie oraz gminnych jednostek organizacyjnych po raz kolejny włączyli się w charakterze Darczyńcy w realizację doniosłej akcji charytatywnej o zasięgu
ogólnopolskim zatytułowanej „Szlachetna Paczka”.
W roli Darczyńców, którym szczególnie dziękujemy za
współpracę w szczytnym celu, wystąpili: Rodzice dzieci
uczęszczających do Żłobka Gminnego w Łopusznie, Pan Paweł Gabryś i Pan Kamil Cedro będący współwłaścicielami sklepu „Lewiatan” w Łopusznie, Pan Mariusz Biały prowadzący Zakład Usługowo – Transportowo – Handlowy w miejscowości Przegrody Nr 43, jak również Pan Andrzej Grzegorz Janus
prowadzący P.T.H.U. „JANSMAR” w miejscowości Grzymałków
przy ul. Majowej 28.
Warto wskazać, że 16 listopada 2019 roku nastąpiło otwarcie bazy danych, w której można było wyszukać historie rodzin. Wspólnymi staraniami zrealizowaliśmy ideę mądrej pomocy, zaspokajając potrzeby trzech rodzin z rejonu Ło-

IMPONUJĄCA PACZKA PRACOWNIKÓW URZęDU GMINY

POMAGANIE SPRAWIA UCZNIOM WIELE RADOŚCI

puszna. Mamy przekonanie, że bezinteresownie udzielone
wsparcie poprawi sytuację osobistą tych rodzin.
Do tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” w rejonie Łopuszna włączono 39. zweryfikowanych rodzin, które znalazły się w skomplikowanej sytuacji materialno – życiowej z niezależnych od siebie przyczyn. Warto zaakcentować, że przy
doborze rodzin zwraca się każdorazowo uwagę na:
• historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji;
• dochód przypadający na jednego członka rodziny;
• postawę – czy rodzina podejmuje jakieś realne działania
w celu poprawy swojej sytuacji;
• przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację
rodziny tj.: chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie,
choroba lub niepełnosprawność w rodzinie, rodzina wielodzietna, starość i samotność, nieszczęście, samodzielny rodzic czy start w samodzielność.
Od lat w akcję „Szlachetnej Paczki” włączają się także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Koordynatorem działań są opiekunki Samorządu
Uczniowskiego: Katarzyna Korska i Renata Polak. Tak opowiadają o XIX edycji: „Przygotowania trwały ponad dwa tygodnie. Samorząd Uczniowski zorganizował „Kiermasz bibelotów”, na którym można było zakupić kartki świąteczne, zabawki i książki podarowane przez uczniów i nauczycieli. Z kolei w dniu zabawy andrzejkowej przeprowadzono sprzedaż
ciast i babeczek.
Cały dochód z obu akcji został przekazany na zakup pościeli, mebli, ubrań i butów dla wybranej Rodziny. Uczniowie,
rodzice i nauczyciele przynosili również żywność trwałą, produkty chemiczne, kosmetyki. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu udało się zaspokoić wszystkie potrzeby Rodziny
i przekazać je w 25 ogromnych paczkach. Szczodre serca darczyńców sprawiły, iż te święta Bożego Narodzenia będą niezapomniane, pełne spokoju i radości w Rodzinie, która potrzebowała naszej pomocy. Dobro wraca.”
Mianem weekendu cudów określa się zwieńczenie działań
związanych ze „Szlachetną Paczką”. Podczas finału odbywającego się w dniach 7 – 8 grudnia 2019 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie udział wzięli Darczyńcy,
którym towarzyszyło 23 wolontariuszy aktywnie zaangażowanych w kompleksowe przeprowadzenie inicjatywy.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz pragnie z serca
podziękować oraz wyrazić słowa uznania wobec wszystkich
osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji doniosłej idei mądrej pomocy w ramach tegorocznej akcji
„Szlachetna Paczka”, wykazując się w ten sposób otwartością
serc oraz poczuciem empatii.
Damian Rozmus
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Fantastyczne przedstawienie jasełkowe
w Żłobku Gminnym w Łopusznie

13 grudnia 2019 roku w Żłobku Gminnym w Łopusznie dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami przygotowały
niepowtarzalne przedstawienie jasełkowe. W rolę bohaterów
wcielili się rodzice oraz dzieci z grupy III. Wszyscy aktorzy bardzo profesjonalnie przygotowali się do występu, dbając o każdy szczegół. Przedstawienie jasełkowe zostało nagrodzone
gromkimi brawami publiczności, wśród której znaleźli się szanowni goście: Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz, Ksiądz
Dziekan Ireneusz Jakusik, Skarbnik Gminy Łopuszno p. Teresa
Poświat oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie p. Teresa Mazur. Społeczność żłobkowa pragnie serdecznie podziękować wszystkim przybyłym za obecność i udział w tradycyjnym świątecznym spotkaniu. Dziękujemy również za wspólny opłatek i wszelkie ciepłe życzenia,
które zostały do nas skierowane. Miłym akcentem zorganizowanego spotkania wigilijnego było wspólne śpiewanie kolęd,
podczas którego akompaniament zapewniły wspaniałe gitarzystki: mama Aleksika i ciocia Madzia. Gorąco dziękujemy
niezawodnym rodzicom za pomoc w przygotowaniu przed-

stawienia oraz przepyszne potrawy wigilijne. To był magiczny
dzień, który wprowadził wszystkich uczestników w urokliwą
atmosferę świąt.
Ewelina Bernat

Magiczne Spotkanie Mikołajkowe

Magiczne Spotkanie Mikołajkowe, zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, odbyło się 6 grudnia
na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego.
Był to dzień pełen wrażeń, zabaw i świątecznych konkursów,
które przygotowała dla najmłodszych Młodzieżowa Rada Gminy.
Organizatorzy zadbali o wyjątkową atmosferę. Podczas imprezy
zarówno małych, jak i dużych gości zabawiał iluzjonista, dodając
całemu wydarzeniu magicznego charakteru. Nie zabrakło również quizów, konkursów na temat świąt i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz konkurencji sprawnościowych dla dzieci i rodziców, a także wspólnego kolędowania.
Kulminacyjnym punktem imprezy było przybycie najbardziej oczekiwanego przez wszystkich gościa - Świętego Mikołaja, który wraz z Panią Wójt Ireną Marcisz obdarował najmłodszych pięknymi prezentami.
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Dziękujemy za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że
otrzymane upominki przypadły do gustu obdarowanym.
Beata Starzyk
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Szlachetna inicjatywa druhów OSP w Lasocinie
Ku chwale Ojczyzny i ludziom na pożytek

8 grudnia 2019 roku druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie zorganizowali szlachetną akcję honorowego
oddawania krwi pod hasłem: „Krew darem życia” połączoną
z okolicznościowymi mikołajkami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łopuszno.
Podczas akcji Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz uroczyście przekazała nowy sprzęt strażacki i umundurowanie
na rzecz jednostki w łącznej kwocie 25 tysięcy złotych, w tym
środki z Urzędu Gminy w Łopusznie wyniosły 15 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego stanowiło 10 tysięcy złotych.
Honorowi Dawcy Krwi w liczbie 38 osób oddali łącznie
blisko 18 litrów krwi. Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz
przepełniona wdzięcznością pogratulowała druhom realizowania w codziennym życiu postaw godnych naśladowania, będących wyrazem najwyższego poświęcenia w służbie
mieszkańcom oraz troski o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
W trakcie akcji zrealizowany został również pokaz szkoleniowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzony z pełnym profesjonalizmem, cieszący
się dużym zainteresowaniem uczestników. Ponadto strażacy
zorganizowali zawody dla najmłodszych mieszkańców, przy-

czyniając się dzięki temu do wspaniałej integracji społeczności lokalnej.
Dzieci odwiedził tego dnia Święty Mikołaj. Na zakończenie
druhowie podziękowali Pani Wójt Irenie Marcisz i Pani Sekretarz Małgorzacie Barcickiej za zaangażowanie w rozwój OSP w Lasocinie.
Mariusz Piorun

Kluby Seniora w Eustachowie
i Gnieździskach
17 października 2019 roku Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Renata Janik przekazali na ręce
Pani Wójt Ireny Marcisz środki finansowe w wysokości 400.000
złotych na utworzenie dwóch Klubów Seniora na terenie
Gminy Łopuszno tj. w: Eustachowie i Gnieździskach.
W ramach projektu organizowanych jest 12 bezpłatnych
wyjazdów do teatru i kina, w tym 2 wyjazdy do Warszawy. Ponadto odbywają się bezpłatne warsztaty dla seniorów.
Redakcja
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Aktywnie i zdrowo

W dniach: 30 listopada – 1 grudnia 2019 roku w Centrum
Targowym Kielce odbyły się XI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE.
Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: ROT Świętokrzyskie, Urząd Marszałkowski w Kielcach, Targi Kielce. Honorowy
patronat objęli, między innymi: Ministerstwo Sportu i Turystyki z Sekretarz Stanu Anna Krupką, Prezes POT, Świętokrzyska
Sieć Lokalnych Grup Działania.
SLOW LIFE to nowa filozofia, która opiera się na zwolnieniu
tempa życia, zrezygnowaniu z niezdrowego jedzenia typu fast
food czy ograniczeniu nadmiaru obowiązków. Idea SLOW LIFE
znana jest już na całym świecie i coraz częściej taki styl życia
doceniają także Polacy.
Takie wydarzenie pod wspólnym hasłem SLOW LIFE połączyło ze sobą 4 imprezy branżowe: Targi Turystyki Wiejskiej
i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE - odpoczynek na łonie natury, swojskie przysmaki, formy aktywnego spędzania
czasu, pomysły na weekendy w Polsce, II Salon Produktów
Ekologicznych ECO-STYLE - produkty eko: jedzenie, kosmetyki, środki czystości, VIII Międzynarodowe Targi Rzemiosła Ar-

tystycznego RĘKODZIEŁO - nietuzinkowe produkty polskiego
rzemiosła oraz IV Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody HEALTH & BEAUTY - zdrowie i uroda w jednym.
Wzorem poprzednich lat, jednym z wystawców była Lokalna Grupa Działania – „Nad Czarną i Pilicą”, która sfinansowała powierzchnię wystawienniczą oraz transport instytucjom kultury z gmin członkowskich LGD. W sumie 27 osób reprezentowało następujące podmioty:
Gminny Ośrodek Kultury Łopuszno – prezentując wykonane w ramach zajęć w GOK ozdoby świąteczne oraz obrazy
namalowane podczas warsztatów.
Koło Gospodyń Wiejskich Snochowianki – kusiło wystawców jak i odwiedzających targi przygotowanymi przez siebie
tradycyjnymi potrawami oraz wypiekami cukierniczymi.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej
i Dzienny Dom Senior + oraz KGW Oleszno przygotowało
stoisko z rękodziełem oraz ozdobami bożonarodzeniowymi.
To były miło spędzone dwa dni, podczas których uczyliśmy
się, jak zwolnić tempo pędzącej codzienności.
Małgorzata Barcicka

Perłowe Nutki wyśpiewały III miejsce!

11 listopada zespół „Perłowe Nutki” działający
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie zajął III miejsce w kategorii: zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych w IV Powiatowym
Przeglądzie Pieśni Patriotycznych zorganizowanym w Bodzentynie.
Instruktorem przygotowującym repertuar był
pan Michał Siemieniec.
Pani Beata Starzyk – dyrektor GOK w Łopusznie
koordynowała działania artystyczne wraz z opiekunami: p. Agnieszką Jeleń, p. Małgorzatą Grzyb
oraz p. Anną Młynarską.
Redakcja
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Najmłodsi włączeni w poczet
Wspaniałych Mieszkańców Gminy Łopuszno

28 listopada 2019
roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo –Wypoczynkowego w Łopusznie z inicjatywy Wójta Gminy Łopuszno p. Ireny Marcisz
tradycyjnie zorganizowane zostało uroczyste
spotkanie nowo narodzonych na okoliczność
włączenia w poczet
Wspaniałych Mieszkańców Gminy Łopuszno.
Spotkanie przeprowadzone w niepowtarzalnej atmosferze miłości, szacunku, szczerości
i wzajemnej życzliwości
stało się doskonałą okazją wyrażenia wsparcia
dla Rodziców w pięknie
rodzicielstwa, wymiany
doświadczeń i wsłuchania się w lokalne potrzeby mające wydźwięk prorodzinny.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz wyraziła słowa uznania wobec każdego uczestnika spotkania, który przyjął zaproszenie i zaszczycił imprezę swoją obecnością. Podziękowała
wszystkim sołtysom z terenu Gminy Łopuszno reprezentowanym przez: p. Renatę Jachimczyk – sołtys sołectwa Eustachów,
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p. Dorotę Jedlińską – sołtys sołectwa Jasień i p. Elżbietę Zimną
– Ordon – sołtys sołectwa Piotrowiec za zaangażowanie w zorganizowanie spotkania, przedstawicielom Młodzieżowej Rady
Gminy Łopuszno reprezentowanym przez przewodniczącą Bogumiłę Krzyżyk i radnego Michała Kwapisińskiego, jak również
wszystkim pracownikom Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie reprezentowanego przez
kierownika p. Sławomira Stelmaszczyka za niebywałą pomoc na etapie
realizacji inicjatywy.
Gospodarz Gminy Łopuszno, kultywując miły
zwyczaj składania gratulacji Rodzicom z okazji narodzin dziecka,
przekazała symboliczny upominek. W dowód
wdzięczności za pozytywną energię postanowiła przeznaczyć dla wybranego losowo dziecka w prywatne środki z
przeznaczeniem na dowolny cel.
Na prezentowanych
zdjęciach dumni Rodzice
ze swoimi Pociechami.
Damian Rozmus

kultura i oświata

Czterystu wykonawców podczas Pierwszego
Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Łopusznie!

Ponad osiemset osób gościło 15 grudnia w Łopusznie, podziwiając wykonawców biorących udział w Pierwszym Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury. Łącznie w 5 kategoriach wiekowych: jako soliści, duety i zespoły wystąpiło ponad czterystu uczestników. Byli
to uczniowie szkół podstawowych, średnich, podopieczni przedszkoli, żłobków,
a także delegaci domów kultury i prywatnych instytucji z terenu powiatu kieleckiego oraz z Kielc, Koła Gospodyń
Wiejskich, chóry, zespoły śpiewacze i kapele ludowe.
Komisja oceniająca miała nie lada wyzwanie podczas przyznawania miejsc
na podium ze względu na bardzo wysoki poziom artystyczny prezentowanych aranżacji. Pan Michał Siemieniec GRAND PRIX ZDOBYŁ ZESPÓŁ „ECHO ŁYSICY” Z BIELIN
– inspektor w Departamencie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, nauczyciel śpiewu, wokalista kaNagrody przyznano w następujących kategoriach:
peli folkowej Jędrusie oraz Pani Marzena Trzebińska – abKategoria I: Zespoły i młodzież szkolna (wpłynęło
solwentka wydziału aktorsko – wokalnego w Łodzi, nauczyciel 7 zgłoszeń)
w Szkole Muzycznej w Kielcach, wokalistka zespołu Chmiel- I miejsce: „Górne Nutki” – z Górna, Gmina Bieliny,
nikers, stanowili trzon komisji oceniającej. W poszczególnych II miejsce: Zespół Happy Junior z Centrum Kultury i Sportu
kategoriach ich pracę wspomogli: Pani Elżbieta Jarząbek – w Chęcinach,
Radna Gminy Łopuszno, Pani Agnieszka Palacz – Redaktor III misce: Chór Cantus Puellis z Gminnego Ośrodka Kultury
Naczelny Wieści Łopuszna, nauczycielka języka polskiego w w Górnie.
Szkole Podstawowej w Łopusznie, Pani Klaudia Błaszczyk- roWyróżnienia otrzymali: Żłobek Gminny w Łopusznie oraz
dowita mieszkanka ziemi łopuszańskiej, która zasłynęła m.in. Chór Szkolny ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoz programu „Bitwa na Głosy” z udziałem Andrzeja Piaseczne- pusznie działający pod opieką Pana Jarosława Gołucha.
go, uświetniła również swym występem niniejsze wydarzenie,
Kategoria II: Soliści do 12 lat (wpłynęły 43 zgłoszenia)
Pani Magdalena Rowińska – Dyrektor w firmie EC Poland oraz I miejsce: Apolonia Jakubczyk z Kielc,
Prezes Banku Spółdzielczego w Łopusznie – Pani Elżbieta Wę- II miejsce ex aequo: Zosia Anioł ze Szkoły Muzycznej w Kielgrzyn. Powołane przez organizatora jury podczas oceny bra- cach oraz Nikola Redlica z Kielc,
ło pod uwagę m.in. walory wokalne, aranżację i interpretację III misce ex aequo: Weronika Kotwa z Łagowa, Zuzanna Habik
utworu, stroje i rekwizyty oraz dobór repertuaru.
z Kielc, Kornelia Patro z Kielc.
Wyróżnienia otrzymali: Tobiasz Gos z Rudy Strawczyńskiej,
Michalina Cedro z Masłowa, Hanna Jakubczyk z Kielc, Bartłomiej Boruń z Zagnańska, Julia Radomska z Daleszyc, Julia
Błońska, Magdalena Młynarska z Lasocina, Gabriela Kościelecka z Piasecznej Górki, Lena Dobek z Morawicy, Amelia Rudzka
z Cedzyny.
Kategoria III: Soliści powyżej 12 lat (wpłynęło 21 zgłoszeń)
I miejsce: Zuzanna Bera z Łagowa,
II miejsce ex aequo: Jagoda Nowak z Oblęgorka, Martyna Stępień z Nowin,
III misce ex aequo: Wiktoria Gawron z Bielin, Diana Wijas
z Gnieździsk.
CHÓR „CANTUS PUELLIS” Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRNIE
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kultura i oświata
Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Chrabąszcz z Mąchocic
Scholasterii, Wiktoria Basiak z Nowin, Patrycja Rutkowska z Rykoszyna, Aleksandra Pięta z Olszówki.
Kategoria IV: Zespoły dorośli (wpłynęło 16 zgłoszeń)
Grand Prix – nagroda pieniężna w wysokości 300 zł,
ufundowana przez Panią Wójt Irenę Marcisz oraz zaproszenie na występ podczas Orszaku Trzech Króli w Łopusznie dla zespołu „Echo Łysicy” z Bielin.
I miejsce: KGW „Śwarne Kakonianki” z Kakonina,
II miejsce ex aequo: KGW „Modrzewianki z Nowej Słupi, Zespół Śpiewaczy „Makoszanki” z Bielin,
III misce ex aequo: Chór „Nowina” z Nowin, Zespół Pieśni
i Tańca Łopuszno.
Wyróżnienia otrzymali: Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza,
„Chełmowianki” z Rudek, Zespół Śpiewaczy „Szewczanki”
z Szewce – Zawada, „Zespół Heńka” z Małogoszczy.
Kategoria V: Soliści dorośli (wpłynęło 6 zgłoszeń)
I miejsce: Magdalena Wywiał z Nowin,
II miejsce: Sylwia Gajek z Nowin,
III misce: Irena Gąsior z Rudek,
Wyróżnienia otrzymali: Monika Walas z Korczyna, Zdzisław
Klusek z Nowej Słupi.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów,
którzy wsparli tę wspaniałą inicjatywę wspólnego kolędowania, a są nimi między innymi:
- Urząd Marszałkowski,
- Starostwo Powiatowe Kielce,
- Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz,
- Firma EC Poland Łopuszno wraz z Panią Dyrektor Magdaleną Rowińską,
- Bank Spółdzielczy w Łopusznie wraz z Panią Prezes Elżbietą
Węgrzyn,
- Lewiatan Łopuszno – Kamil Cedro i Paweł Gabryś,
- Pracownia Rękodzieła Artystycznego Madlen – Magdalena
Rowińska,

I ŁADNIE ŚPIEWAJĄ, I ŁADNIE WYGLĄDAJĄ

„GÓRNE NUTKI” Z GÓRNA WYŚPIEWAŁY I NAGRODĘ

-

Piekarnia Aleksander Kozak,
Elżbieta Jarząbek - Radna Gminy Łopuszno,
Barbara Fras – Radna Gminy Łopuszno,
Andrzej Cieślicki – Radny Gminy Łopuszno.
Dziękujemy serdecznie za przybycie Panu Marszałkowi Mariuszowi Goskowi, który ufundował dla uczestników
cenne nagrody oraz objął wydarzenie patronatem honorowym. Ponadto gościłyśmy również Wójta Gminy Bieliny Pana
Sławomira Kopacza oraz Burmistrza Nowej Słupi Pana Andrzeja Gąsiora.
Pragniemy, by inicjatywa ta
na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń organizowanych
w Gminie Łopuszno. Spotkania
tego typu stanowią doskonała formę kultywowania pięknej
polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, są też doskonała okazją do spotkania i integracji międzypokoleniowej sąsiednich środowisk gminnych.
Beata Starzyk

ZWYCIĘZCY W KATEGORII SOLIŚCI DO LAT 12

Wieści Łopuszna

31

sport

Czekamy na następców Agnieszki Radwańskiej!
Tenis ziemny w GOSW

„Motywacja jest tym, co pozwala zacząć. Nawyk jest
tym, co pozwala ci wytrwać”
Jim Ryun
Motywacja jest nieodłącznym elementem naszego życia,
ale także sportu. Towarzyszy nam przy podejmowaniu decyzji, wykonywaniu codziennych zadań oraz jest bodźcem napędzającym nas do osiągnięcia celu.
Piękną jesienią na nowo wybudowanych boiskach wielofunkcyjnych w Ośrodku Sportowym odbywały się zajęcia tenisa ziemnego. Liczna grupa dzieci i młodzieży wzięła udział
w grupowych oraz indywidualnych zajęciach, które prowadził
instruktor tenisa Kamil Nowak.
Dla większości były to pierwsze kroki stawiane na korcie,
ale wszyscy dawali sobie doskonale radę i z zajęć na zajęcia
stawali się coraz lepsi i zdeterminowani.
Naszym celem było przekazanie wiedzy na temat techniki
gry w tenisa oraz zgłębianie jej tajników. Uczestnicy na pewno przekonali się, ile radości płynie z uprawiania tej dyscypliny sportowej.
Zajęcia na pewno powrócą wiosną. Serdecznie na nie zapraszamy.
Sławomir Stelmaszczyk

XI Bieg Niepodległości o Milę Strawczyńską

7 listopada 2019 r. na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Olimpic” w Strawczynku odbył się XI Bieg Niepodległości o Milę Strawczyńską.
W imprezie, której celem było sportowe uczczenie
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięło udział około 300 uczniów. Młodzi ludzie
reprezentowali swoje szkoły w biegu na dystansie
200, 400, 600, 800 i 1000 m., oraz na 1 milę (1200 m).
Wśród dużej grupy uczestników nie zabrakło ekipy ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie. Poziom tegorocznych zmagań był bardzo wysoki. Mimo tego
mogliśmy liczyć na naszych wspaniałych biegaczy.
Wyniki naszych uczniów na poszczególnych dystansach:
Bieg rocznika 2011 i młodsi (200 metrów) – chłopcy - VI miejsce- Jan Soboń.
Bieg rocznika 2009 i 2010 (400 metrów ) – chłopcy - II miejsce – Igor Iwański.
Bieg rocznika 2007 i 2008 (600 metrów ) – chłopcy - II miejsce – Szymon Cygan.
Bieg rocznika 2006 (1000 metrów ) – dziewczęta - I miejsce
– Laura Mogielska, II miejsce – Natalia Szklarz, III miejsce – Wiktoria Kowalczyk.
Bieg rocznika 2006 (1000 metrów )- chłopcy- I miejsce –
Kacper Chudzik, III miejsce – Jakub Sobczyk.
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Finalną częścią uroczystości była dekoracja zwycięskiej
szóstki zawodników z każdego biegu. Najlepsi otrzymali medale, dyplomy oraz drobne upominki.
Małgorzata Gwóźdź

sport

Naprzód marsz! ABC Nordic Waking

Nordic Walking to technika - aktywność ruchowa stosowana w terenie, opierająca się na naturalnej formie ruchu, jaką
jest chód. Jest formą rekreacji, która polega na marszu ze specjalnymi kijkami.
Ważnym czynnikiem w tej dyscyplinie jest możliwość uprawiania jej wszędzie, o każdej porze roku i dnia i co najważniejsze Nordic Walking może uprawiać każdy. Badania wykazały, że ta technika chodzenia ma właściwości zdrowotne, np.
usprawnia układ oddechowy, rozwija też wszystkie mięśnie
kończyn dolnych, prostowników, kończyn górnych, wzmacnia
mięśnie tułowia, ramion i barków, zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa i łagodzi napięcia mięśniowe w okolicy barków. Kolejną ważną kwestią jest fakt, że kijki pomagają
również w utrzymaniu lepszej postawy, równowagi i stabilności podczas chodu w trudnym terenie.
By rozpowszechnić ten sposób aktywności w naszej gminie, Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy przystąpił do
realizacji projektu, do którego zaprosił seniorów. Był to cykl
bezpłatnych zajęcia Nordic Walking w ramach ogólnopolskiego projektu „ABC Nordic Walking” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Organizatorem zajęć było Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Zajęcia prowadzili instruktorzy Nordic Walking Renata Miszczuk, Justyna
Marszalik oraz Sławomir Stelmaszczyk.
Cykl wspólnych marszy zakończyło oficjalne podsumowanie projektu, na którym każdy z uczestników otrzymał Certyfikat uczestnictwa oraz pamiątkowe kalendarze z fotorelacją

z zajęć. To jednak nie koniec przygody z kijkami, albowiem
utworzona grupa cały czas kontynuuje zajęcia i będzie dalej
maszerować. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do dołączenia i wspólnych spacerów.
Więcej informacji na stronie www.gosw-lopuszno.pl
Sławomir Stelmaszczyk

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK OSZCZĘDZAĆ PRĄD
W SWOIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM?
CHCIAŁBYŚ ZAINWESTOWAĆ W ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII, ALE NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?
CHCESZ, ABY KTOŚ CI DORADZIŁ CZY CI SIĘ TO OPŁACA?

PRZYJDŹ, DOWIEDZ SIĘ, OBEJRZYJ I ZAMÓW.
NIC PROSTSZEGO!

Największe Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce

26-27.02.2020
Kielce

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI - www.enex.pl
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I znów rok za nami
Łopuszański Klub Sportowy kończy kolejny rok swojej działalności. Podsumowując go, można stwierdzić, że był udany.
Zarząd klubu, trenerzy i zawodnicy wytrwale pracowali,
aby osiągnąć założone cele. Podejmowali szereg działań, które
w ogromnej mierze przyczyniły się do sukcesów drużyny ŁKS. Pomagali także sympatycy klubu oraz kibice zespołu.
Upływający rok uroczyście rozpoczęto 17 lutego - balem charytatywnym w hotelu „Markiz”, podczas którego Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz przekazała darowiznę ze środków
prywatnych – w kwocie 2000 złotych dla Łopuszańskiego Klubu Sportowego. Znacząca kwota, jaka zasiliła konto klubu, pozwoliła zrealizować konkretne zadanie na rzecz rozwoju młodych
sportowców.
Trener Pan Jacek Picheta i Zarząd ŁKS Łopuszno dokonali kilku „zabiegów”, które zaowocowały wzmocnieniem drużyny
piłkarskiej. Na szczególne uznanie zasługuje właśnie wymieniony trener, Pan Jacek Picheta, który tworzył obecną drużynę
ŁKS i dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu oraz umiejętności współpracy z zespołem, nasi piłkarze zdobyli kolejny stopień, awansując do grupy 1 Świętokrzyskiej Klasy A. Gratulujemy i dziękujemy.
Inauguracją sezonu stał się pokaz drużyn piłkarskich: młodzików, juniorów młodszych i seniorów, który miał miejsce 28 marca
br. na łopuszańskim Rynku. Wśród sympatyków lokalnej drużyny
obserwujących prezentację zawodników znalazły się władze naszej gminy – z jej Wójtem Panią Ireną Marcisz na czele.
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 (1 maja) uczciliśmy godnie, wygrywając kolejne spotkanie piłkarskie z Politechniką Świętokrzyską Kielce 3:0. 5 maja 2019 r. - nieco zmęczeni, jednak odnieśliśmy skromne, aczkolwiek 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 za-
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kończenie sezonu „należało do nas” i wygraliśmy 16 czerwca 2019
r. ostatnią rozgrywkę w tej rundzie – z Orlętami Kielce 4:3.
W sierpniu 2019 r. drużyna ŁKS Łopuszno rozpoczęła kolejną
rundę w swojej grupie. W pierwszej kolejce - 11 sierpnia zmierzyła się z Unią Małogoszcz, wygrywając 3:0. W następnym meczu rozegranym 18 sierpnia 2019 r. ulegliśmy drużynie Lechii Strawczyn
2:3, natomiast w kolejnej rozgrywce (21 sierpnia) nasza drużyna
wygrała z zespołem Dąb Nagłowice 1:0. W niedzielę 25 sierpnia
2019 r. wygraliśmy trudny mecz z Polonią Białogon Kielce. Niestety, nie powiodło się nam 1 września 2019 roku w meczu z Sokołem
– Nordkalk Górnik Rykoszyn, który pokonał nas 0:4. Łopuszańskie
dożynki (8 września) uczciliśmy godnie, wygrywając kolejne spotkanie piłkarskie z Granatem Borki 4:1, a 11 września przypieczętowaliśmy sukces, zwyciężając 3:0 z ŁS Bolmin. 15 września 2019 r. nieco zmęczeni, ulegliśmy Radiatorowi Stąporków 1:3. Również 22
września zabrakło sił do zwycięstwa i przegraliśmy 2:3 z MSS-Klonówka Masłów. Zła passa dała o sobie znać także w meczu z Zenitem Chmielnik, któremu ulegliśmy 2:3. W kolejnym tygodniu (29
września) zremisowaliśmy z zespołem Polanie Pierzchnicą 1:1, niestety 6 października drużyna Samson Samsonów dość łatwo nas
pokonała, wygrywając 3:0. Następny mecz z Grodem Ćmińsk zremisowaliśmy 0:0. Dwa kolejne spotkania wygraliśmy; najpierw
z Victorią Mniów (20 października) 2:0, a później (27 października)
– z Astrą Piekoszów 3:2. Szczęście bywa jednak zmienne i kolejny
mecz – 3 listopada – z Tęczą Gowarczów przyniósł nam porażkę
1:3. W ostatnim spotkaniu w tej rundzie – z Orlętami Kielce, niestety, przegraliśmy 3:6.
Podczas wszystkich rozgrywek opiekę medyczną sprawowały nad zawodnikami – nieodpłatnie – pielęgniarki z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, Panie – Barbara Fras oraz
Bożena Sochacka, którym składamy słowa podziękowania.
Z meczami było różnie – raz wygrywaliśmy, a następnym razem
musieliśmy uznać wyższość innych drużyn. Za to niewątpliwym
sukcesem okazało się dla ŁKS pozyskanie 292 tys. złotych w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1. Niekomercyjna i Ogólnodostępna Infrastruktura Rekreacyjna i/lub Kulturowa
z Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”. Realizacji tego
zadania podjęli się, podpisując umowę na dofinansowanie, ze
strony zarządu klubu - Bonifacy Sornat i Mirosław Picheta.
Zrealizowano wielką inwestycję, której efektem stały się piękne
boiska: do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki oraz kort do tenisa ziemnego. Wszystkie obiekty sportowe charakteryzują się pełnymi wymiarami oraz sztuczną nawierzchnię. Stanowią one miejsce aktywności rekreacyjno-sportowej zarówno dla zawodników
ŁKS i dla mieszkańców naszej gminy; cieszą się wielkim zainteresowaniem każdej grupy wiekowej. Realizacja inwestycji powiodła się
dzięki pomocy Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”
Pani Prezes Małgorzaty Barcickiej oraz przychylności i wsparciu
finansowemu Rady Gminy Łopuszno, Wójta Pani Ireny Marcisz
i skarbnika Teresy Poświat w postaci dotacji na działalność sportową w wysokości 42 900,00 zł oraz dotacji celowej w wysokości
46 933,68 zł. Z głębi serca DZIĘKUJEMY.
Sezon był bardzo pracowity, ale z satysfakcją możemy powiedzieć, że generalnie wykonaliśmy założony plan. Teraz czeka nas
chwila wytchnienia, a potem zaczynamy trenować od nowa, aby
dobrze wypaść w kolejnej rundzie rozgrywek. Liczymy na wsparcie
naszych kibiców i sympatyków piłki nożnej.
Krzysztof Soboń - Prezes Zarządu ŁKS
Bonifacy Sornat - Wiceprezes Zarządu ŁKS
Mirosław Picheta - Sekretarz Zarządu ŁKS
Marcin Sztandera - Członek Zarządu ŁKS

100 – lecie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

