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Radni Rady Gminy w Łopusznie jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy
Łopuszno Pani Irenie Marcisz wotum zaufania i absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 r.

Pani Wójt przyjęła serdeczne gratulacje od dyrektorów i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych

Obchody patriotyczne w Gminie Łopuszno w hołdzie zasłużonym

23 sierpnia 2020 r. w Fanisławicach

30 sierpnia 2020 r. w Ewelinowie

6 września 2020 r. na Łopuszańskim Kościółku

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna”, korzystam z okazji, aby tradycyjnie poinformować Państwa rzetelnie o najważniejszych inicjatywach, które udało
się zrealizować w ostatnim kwartale. Nie ustajemy w realizacji naszych najważniejszych zamierzeń, dążąc do tego, aby
wszelkie podejmowane działania i wkładany w nie wysiłek
podnosiły komfort Państwa życia na co dzień oraz wprawiały
w zadowolenie i dumę z faktu rozwoju naszej wspólnej Małej
Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.
Był to także czas wzajemnych rozliczeń. Podczas XXI sesji
Rady Gminy w Łopusznie przeprowadzonej 27 lipca 2020
r. po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy
Łopuszno za 2019 rok – prezentującym pełne spektrum
obszarów działalności naszej Gminy – radni Rady Gminy w Łopusznie jednogłośnie postanowili udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Łopuszno, a następnie również jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Łopuszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. To niezwykle satysfakcjonujące, iż wspólna praca na rzecz mieszkańców jest pozytywnie
oceniana i przynosi wymierne korzyści. Jednogłośnie udzielone wotum zaufania, jak również absolutorium stanowi sygnał,
że Gmina Łopuszno podąża we właściwym kierunku i daje
doskonały impuls do dalszej intensywnej pracy w służbie jej
mieszkańcom.
Pragnę podkreślić, że najwyższa troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców stanowi priorytet Samorządu
Gminy Łopuszno. W związku z obowiązującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie
oraz gminnych jednostek organizacyjnych podejmują wszelkie możliwe działania w granicach prawa, aby zagwarantować
mieszkańcom Gminy Łopuszno odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Informuję, że Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
sukcesywnie pracuje i monitoruje aktualną sytuację epidemiologiczną. W sytuacji otrzymywania kolejnych poleceń
Wojewody Świętokrzyskiego czy też zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiast są one przekazywane do wdrożenia właściwym podmiotom i instytucjom.
Gmina Łopuszno pozyskała wsparcie z Powiatu Kieleckiego w wysokości ponad 85 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej zapobiegających rozprzestrzenianiu się zagrożenia COVID – 19
w szkołach i instytucjach.
Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno stosują się do wszelkich obowiązujących zaleceń związanych z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Pozyskane zostały dofinansowania dotyczące realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna szkoła”
oraz „Zdalna Szkoła+” w łącznej kwocie 155 tysięcy złotych. To istotne wsparcie dla dzieci nauczycieli w procesie
kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono laptopy
i tablety wraz z oprogramowaniami.
Niewątpliwie w mojej ocenie należy podkreślić, że skuteczna walka z koronawirusem nie byłaby możliwa bez

Waszej,
drodzy
Mieszkańcy pomocy. W związku
z tym, zwracam
się do Was o dalsze
bezwzględne przestrzeganie
obowiązując ych
zaleceń epidemiologicznych, proszę o wzajemną
pomoc i okazywanie sobie życzliwości, o zachowywanie wszelkich zasad
bezpieczeństwa. Dziękuję osobom, które oferują swoją
pomoc i wsparcie oraz angażują się w zwalczanie zagrożenia pod każdą możliwą postacią. Dziękując za zrozumienie, cierpliwość i poszanowanie wprowadzonych zaleceń sanitarnych, ufam, że wspólnymi działaniami cechującymi się odpowiedzialnością pokonamy występujące zagrożenie.
W niniejszym wydaniu znajdziecie Państwo szczegółowe
informacje dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnych badań mammografii cyfrowej i cytologii płynnej,
które przeprowadzane są w nowoczesnym cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Wychodząc naprzeciw współczesnym chorobom cywilizacyjnym,
na terenie Gminy Łopuszno realizowany jest projekt pn.:
„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego”. Z całego serca zachęcam do skorzystania z możliwości wykonania
istotnych badań, albowiem „zdrowie nie jest wszystkim, ale bez
zdrowia wszystko jest niczym” (Artur Schopenhauer).
„Wzgórze Trzech Krzyży” o znaczeniu symbolicznym
objęte Programem Rewitalizacji Gminy Łopuszno uzyska
nowy imponujący wygląd. Zakres rzeczowy zamówienia
obejmuje: przebudowę i budowę nowych ścieżek, budowę altany wolno stojącej, ołtarza polowego i kładek drewnianych,
montaż małej architektury, budowę placu zabaw, zmianę
ukształtowania terenu oraz budowę instalacji: elektroenergetycznej, wodnej z przyłączami, budowę zewnętrznej instalacji
elektrycznej – montaż oświetlenia zewnętrznego. Piękna tego
miejsca dopełnią rzeki kwiatowe. W dniu 26 sierpnia 2020 r.
podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu
wykonawcą. Termin zakończenia zaplanowanych prac przewidziano na 30 listopada 2020 r.
23 września 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą, której przedmiotem jest budowa 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno
cz. II o wartości realizacji inwestycji wynoszącej blisko
2 miliony złotych, z czego dofinansowanie pozyskane przez
Gminę Łopuszno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 wynosi ponad 1 milion złotych. Wszystko
z myślą o mieszkańcach Gminy Łopuszno.
Samorząd Gminy Łopuszno dąży do sukcesywnej poprawy stanu infrastruktury, chcąc zapewnić maksymalny
poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg, dlatego
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też 31 lipca 2020 r. z udziałem Przyjaciela Gminy Łopuszno w osobie Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia nastąpiły uroczyste odbiory inwestycji drogowych o wartości ponad 330 tysięcy złotych na przebudowę trzech odcinków
dróg na terenie Gminy Łopuszno tj.: Gnieździska, Łopuszno oraz Wielebnów przy dofinansowaniu 70% otrzymanym
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 230 tysięcy złotych.
30 września 2020 r. odbyło się również uroczyste zakończenie realizacji zadania polegającego na przebudowie
drogi w Łopusznie przy ulicy Ogrodowej o wartości blisko
200 tysięcy złotych.
Z prawdziwą przyjemnością informuję o szczęśliwej,
historycznej chwili dla społeczności lokalnej Gminy Łopuszno. Otóż 22 września 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach podpisana została umowa na rozbudowę blisko 11,5 – kilometrowego odcinka drogi powiatowej Nr 0396T na odcinku od Wiernej Rzeki poprzez Rudę
Zajączkowską Eustachów, Fanisławice aż do Łopuszna.
Wartość inwestycji to blisko 15 milionów 400 tysięcy złotych. Prace projektowe oraz roboty budowlane obejmujące
wykonanie nowej nawierzchni oraz budowę chodników będą
trwać do 30 listopada 2022 roku. Dzięki wyjątkowej determinacji i zaangażowaniu każdej ze stron, którym zależało na realizacji tej istotnej inwestycji, udało się doprowadzić do podpisania umowy na rozpoczęcie prac. Starali się o to zarówno
przedstawiciele władz powiatowych jak i gminnych, dlatego
też kieruję słowa najwyższego uznania wobec Władz Powiatu Kieleckiego, serdecznie dziękując za konstruktywny dialog i owocną współpracę.
W sierpniu i wrześniu 2020 roku odbywały się zebrania
wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Łopuszno
dotyczące zaplanowania przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021. W niniejszym wydaniu w formie tabelarycznej zaprezentowany zostaje podział środków
oraz wykaz zadań wskazanych przez samorządy sołeckie.
26 lipca 2020 r. odbyło się powitanie nowego Dziekana
Dekanatu Łopuszańskiego i jednocześnie Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie ks. Karola Stacha. W uroczystej Mszy
Świętej uczestniczyli zacni przedstawicieli duchowieństwa
Kościoła Rzymskokatolickiego na czele z Nuncjuszem Apostolskim Arcybiskupem ks. Henrykiem Jagodzińskim. Pozostaję w przekonaniu, że Ksiądz Dziekan całym sobą umiłuje Ziemię Łopuszańską, rozumiejąc społeczność lokalną, wspierając
i prowadząc każdego dnia na duchowej drodze odnajdywania istoty Boga i życia, dając świadectwo piękna kapłańskiego
powołania.
W bieżącej sytuacji epidemiologicznej, stosując się do zasad reżimu sanitarnego zorganizowane zostały uroczystości patriotyczne upamiętniające dzieje naszych przodków
w Fanisławicach (23 VIII), Ewelinowie (30 VIII) i na Łopuszańskim Kościółku (6 IX), albowiem pamięć i poczucie tożsamości kształtuje nasz współczesny patriotyzm.
13 września 2020 r. odbyły się Dożynki Parafialne jako
święto dziękczynienia za urodzaj plonów, podkreślające
etos pracy ludzkiej i naszą wspólnotę w kulturze i chlebie. Rolę rolników pięknie podkreślał św. Papież Jan Paweł II
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w słowach „oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb
dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec
i bronić”. Dziękuję serdecznie za dochowywanie wierności
przepięknej tradycji dożynkowej, która nakazuje dzielić
się chlebem, będącym owocem współdziałania Stwórcy
i człowieka. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni
i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Niechaj
chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej ukochanej
Gminie i naszej umiłowanej Ojczyźnie. Należy zawsze pamiętać, że polska wieś, polscy rolnicy, zabezpieczając wyżywienie narodu, przyczyniają się do zachowania tożsamości
narodowej.
Wsłuchując się w lokalne potrzeby społeczne, w trosce
o efektywne wsparcie podmiotów stanowiących ważną
część społeczeństwa obywatelskiego, realizując roczny
Program Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 podjęłam decyzję
o wyborze ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Łopuszno w łącznej wysokości 64.550,00 złotych. 10 sierpnia 2020 r. podpisane zostały stosowne umowy na realizację zaakceptowanych zadań publicznych z wyłonionymi
w drodze otwartego konkursu ofert czterema stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łopuszno tj. Łopuszański Klub Sportowy, „ŁOPUSZNO ACTIVE TEAM”, Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie oraz „Kobiety Łopuszna”.
Odbywająca się 29 sierpnia 2020 r. III edycja Impresji Biegowych była zwieńczeniem cyklu treningów w ramach
projektu „Rozbiegane Łopuszno” realizowanego przez
Stowarzyszenie „Łopuszno Active Team” przy dofinansowaniu Gminy Łopuszno w ramach rozstrzygnięcia przywołanego powyżej otwartego konkursu ofert na realizację zadań
wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną i sport.
Jako Wójt Gminy Łopuszno objęłam patronat honorowy
nad realizacją inicjatywy, zaś ambasadorem biegu została Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani
Renata Janik. Na mecie sierpniowego biegu pojawiło się
łącznie 192 uczestników w dwóch kategoriach: bieg główny
na 5 km oraz marsz nordic walking.
Z uwagi na trwający stan epidemii i odwołanie na terenie Gminy Łopuszno imprez kulturalnych i sportowych gminne jednostki organizacyjne tj.: Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy i Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadzają cieszące się dużą
popularnością konkursy m.in. zatytułowany „Czy znasz życie i mowę swych przodków? Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”
czy na najciekawszy film promujący sołectwa Gminy Łopuszno skierowany do poszczególnych sołectw, kół gospodyń wiejskich, zespołów, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Łopuszno, jak również osób indywidualnych.
Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego
samorządowego pisma lokalnego.
Z życzeniami zdrowia i spokoju
oraz wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie

XXI sesja Rady Gminy odbyła się 27 lipca 2020 r. W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. Nie uczestniczyli w obradach radni: Krzysztof Zbigniew Błachucki, Sławomir Mariusz
Staszczyk.
Po otwarciu obrad przez przewodniczącą Rady Gminy
i stwierdzenie quorum radni przyjęli porządek obrad sesji
oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.
Następnie Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła informację
z pracy za okres między sesjami. Radni wysłuchali także informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
Łopuszno.
Z kolei odbyła się debata nad raportem o stanie gminy.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XXI/168/2020w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno wotum zaufania.
W dalszej części obrad:
Podjęto uchwałę nr XXI/169/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Podjęto uchwałę nr XXI/170/2020 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podjęto uchwałę
nr XXI/171/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łopusznie. Za głosowało 11 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Podjęto uchwałę nr XXI/172/2020 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata
2020-2033. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Podjęto uchwałę nr XXI/173/2020 w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy 2020 roku. Wszyscy obecni radni
głosowali za podjęciem uchwały.
Podjęto uchwałę nr XXI/174/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/161/2020 Rady Gminy w Łopusznie z dnia
28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Świętokrzyskiego. „Za” głosowało 12 radnych.
Podjęto uchwałę nr XXI/175/2020 w sprawie zmiany
uchwały NR XVI/127/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
Podjęto uchwałę nr XXI/176/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki
nr 31/1 położonej w obrębie Józefina, na okres 1 roku oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej
umowy. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, jeden
radny wstrzymał się od głosu.
Podjęto uchwałę nr XXI/177/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Podjęto uchwałę nr XXI/178/2020 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Łopuszno oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych od dnia 1 września 2020r. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych.

Podjęto uchwałę nr XXI/179/2020 w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Gminy w Łopusznie do udziału w pracach
Komisji przeprowadzającej konkurs na Zastępcę Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie. Za podjęciem uchwały
głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Obrady sesji zakończyły sprawy różne.

XXII sesja Rady Gminy odbyła się 22 wrześnie 2020 r.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych. W obradach nie
uczestniczył radny Marcin Kiełbus.
Po otwarciu obrad przez przewodniczącą Rady Gminy
i stwierdzenie quorum odbyło się ślubowanie radnej Justyny Łucji Walas wybranej w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy w Łopusznie zarządzonych na 26 lipca 2020 roku.
Z kolei radni przyjęli porządek obrad sesji oraz protokół
z poprzedniego posiedzenia.
Następnie Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła informację z pracy za okres między sesjami. Radni wysłuchali także
informacji o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego
oraz o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkołach.
W kolejnej części obrad radni podjęli następujące uchwały:
• nr XXII/180/2020 w sprawie odstąpienia od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Lasocin na terenie gminy Łopuszno. Za podjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 2 osoby, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
• nr XXII/181/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/116/2019
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rudniki na
terenie gminy Łopuszno. Za głosowało 10 radnych, 4 osoby
wstrzymały się od głosu.
• nr XXII/182/2020 w sprawie zmiany Uchwały
nr XVII/140/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2020. Za głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od
głosu.
• nr XXII/183/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/2012
Rady Gminy w Łopusznie z 25 września 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu
Państwa na potrzeby Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie Fanisławice gmina Łopuszno. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXII/184/2020 zmieniającą uchwałę Nr XII/112/2015 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 29.12.2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki w Łopusznie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
• nr XXII/185/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie
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stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łopuszno. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
nr XXII/186/2020 zmieniającą uchwałę Nr XIII/104/2019
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29.10.2019r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łopusznie. Za
podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało się
od głosu.
nr XXII/187/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/2020
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 8 maja 2020r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Za głosowało 13 radnych , jeden radny wstrzymał się od głosu.
nr XXII/188/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.
nr XXII/189/2020 w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od
głosu. Posiedzenie zakończyły sprawy różne.

Kolejna, XXIII sesja Rady Gminy odbyła się 9 października 2020 r. W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych. Nie

uczestniczyli w obradach radni: Marcin Kiełbus i Marcin Józef
Sobczyk.
Po otwarciu obrad przez przewodniczącą Rady Gminy
i stwierdzenie quorum radni przyjęli porządek obrad sesji
oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.
Następnie Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła informację
z pracy za okres między sesjami.
Radni podjęli uchwały:
• nr XXIII/190/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2020-2033. Za podjęciem uchwały
głosowało 11 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu,
jeden nie oddał głosu. nr XXIII/191/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2020 roku. Za podjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, jeden radny wstrzymał się
od głosu, jeden nie oddał głosu.
• nr XXIII/192/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu, jeden nie oddał
głosu.
Sprawy różne zakończyły obrady XXIII sesji Rady Gminy.
Na podstawie protokołów obrad sesji przygotowała
Agnieszka Palacz

Radni Rady Gminy w Łopusznie jednogłośnie udzielili
Wójtowi Gminy Łopuszno Pani Irenie Marcisz wotum
zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
27 lipca 2020 r. podczas XXI sesji Rady Gminy w Łopusznie po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy
Łopuszno za 2019 rok – prezentującym pełne spektrum
obszarów działalności Gminy Łopuszno, stanowiącym jeden z dokumentów strategicznego planowania rozwoju
danej jednostki samorządu terytorialnego – radni Rady
Gminy w Łopusznie jednogłośnie postanowili udzielić
wotum zaufania Wójtowi Gminy Łopuszno Pani Irenie
Marcisz, co zostało wyrażone w uchwale Nr XXI / 168 / 2020
podjętej na podstawie art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713).
Następnie, radni Rady Gminy w Łopusznie również jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XXI / 170 / 2020 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno Pani Irenie Marcisz
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) po zapoznaniu się ze:
• sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
• sprawozdaniem finansowym;
• opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;
• informacją o stanie mienia Gminy;
• stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
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Gratulacje w imieniu sołtysów Gm. Łopuszno dla P. Wójt
w ważnym dniu złożył sołtys P. Sławomir Pięta

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz po jednogłośnym
uzyskaniu wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2019 rok podziękowała radnym Rady Gminy w Łopusznie za piękną współpracę
w służbie mieszkańcom Gminy Łopuszno. Podkreśliła, że to

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
niezwykle satysfakcjonujące, iż wspólna praca na rzecz mieszkańców jest pozytywnie oceniana i przynosi wymierne korzyści. Jednogłośnie udzielone wotum zaufania, jak również absolutorium stanowi w jej ocenie sygnał, że Gmina Łopuszna
podąża we właściwym kierunku, a zwłaszcza doskonały impuls do dalszej intensywnej pracy w służbie jej mieszkańcom.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wskazała, że efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej stanowi wyraz najwyższej troski organów Samorządu
Gminy Łopuszno, podkreślając, że możliwe jest dzięki sukcesywnemu współdziałaniu z mieszkańcami reprezentowanymi
przez radnych Rady Gminy w Łopusznie i sołtysów, z instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorcami podczas planowania i wdrażania inicjatyw do realizacji. Przekazała szczególne podziękowania dla Przyjaciół Gminy Łopuszno w osobach:
Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP Pana
Mariusza Goska, Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Członków Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz rad-

Serdeczne gratulacje udzielane dla P. Wójt przez dyrektorów
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

nych Rady Powiatu w Kielcach. Wyraziła słowa uznania i podziękowania wobec wszystkich pracowników Urzędu Gminy
w Łopusznie i gminnych jednostek organizacyjnych.
Damian Rozmus

Pani Justyna Walas ze znaczącym poparciem społecznym
uzyskała mandat Radnej Rady Gminy w Łopusznie
26 lipca 2020 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy w Łopusznie. Wybory zarządzone zostały w okręgu wyborczym Nr 6 obejmującym sołectwa:
Eustachów i Grabownica.
Zgodnie z obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Kielcach I w wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 256 osób tj. 54,24 % liczby osób uprawnionych do
głosowania wynoszącej 472 osoby.
Spośród 252 głosów ważnie oddanych 154 głosy tj. ponad 61% uzyskała Pani Justyna Walas, zdobywając ze znaczącym poparciem społecznym mandat Radnej Rady Gminy w Łopusznie.
22 września 2020 roku podczas XXII sesji Rady Gminy
w Łopusznie Pani Justyna Walas przed przystąpieniem
do wykonywana mandatu radnej złożyła ślubowanie,
że swoje obowiązki będzie sprawowała godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Gminy Łopuszno i jej mieszkańców.
Składamy serdeczne gratulacje dla Pani Justyny Walas wyboru na zaszczytną funkcję Radnej Rady Gminy w Łopusznie,
piastującej jednocześnie rolę sołtysa sołectwa Eustachów, życząc dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz dalszej pełnej zaangażowania pracy w służbie samorządowej na rzecz rozwoju Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

Sołtys sołectwa Eustachów Pani Justyna Walas wybrana
w dniu 26.07.2020 r. Radną Rady Gminy w Łopusznie
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Samorząd Gminy Łopuszno docenia wysiłki
podejmowane przez funkcjonariuszy policji w służbie
dla bezpieczeństwa mieszkańców

Podczas XXI sesji Rady Gminy w Łopusznie przeprowadzonej 27 lipca 2020 r. przedstawiona została informacja o stanie
bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łopuszno.
Obecność funkcjonariuszy policji na sesji Rady Gminy
w Łopusznie stała się doskonałą okazją do złożenia podziękowań na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie Pana nadkom. Jarosława Płowca przez Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie Panią Zdzisławę Zimną
i Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz za wzorowe
wykonywanie obowiązków służbowych przez dzielnicowych z terenu Gminy Łopuszno w osobach: Pana asp. Kamila Mroza oraz Pana sierż. szt. Michała Gołuchowskiego.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podkreśliła, że
wskazani funkcjonariusze w trakcie wieloletniej współpracy z Gminą Łopuszno wykazują piękną postawę zawodową, godną naśladowania i urzeczywistnioną podejmowaniem realnych działań przyczyniających się do zapewnienia optymalnego stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku
publicznego wśród mieszkańców Gminy Łopuszno.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt zaangażowania w pracę podejmowaną w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego podczas realizacji czynności „Niebieskiej Karty”. Bieżąca
współpraca z w/w dzielnicowymi przynosi wiele wymiernych
korzyści dla mieszkańców Gminy Łopuszno, jak również pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie i gminnych jednostek
organizacyjnych.
Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisława Zimna przy okazji składania podziękowań przekaza-

Pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za piękną służbę
otrzymuje P. Michał Gołuchowski

ła funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
miłości, pomyślności i radości na każdej niwie życia.
Bez wątpienia, nieprzeciętne zaangażowanie i codzienny profesjonalizm funkcjonariuszy policji z terenu Gminy Łopuszno może stanowić wzór do naśladowania dla pozostałych stróżów prawa.
Damian Rozmus

Samorząd Gminy Łopuszno docenia wysiłki podejmowane
przez funkcjonariuszy policji w służbie dla bezpieczeństwa
mieszkańców

Wójt Gminy Łopuszno przekazuje podziękowania na ręce
Komendanta KP w Strawczynie P. Jarosława Płowca

Witamy w zacnym gronie sołtysów Gminy Łopuszno!

10 września 2020 roku przeprowadzone zostało zebranie
wiejskie w sołectwie Jedle z powodu złożenia przez Panią Edytę Łukasik rezygnacji z funkcji sołtysa z przyczyn osobistych.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podziękowała ustępującej sołtys za pełną zaangażowania pra-
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cę na rzecz rozwoju Gminy Łopuszno. Jednocześnie pogratulowała Pani Lidii Sobczyk wyboru na zaszczytną
funkcję sołtysa sołectwa Jedle w trwającej kadencji. Życzyła wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i służbie
samorządowej.
Damian Rozmus

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

27 sołtysów z terenu Gminy Łopuszno
omawiało 17 sierpnia
2020 roku propozycje
inwestycji finansowanych ze środków funduszu sołeckiego na
2021 rok. Wójt Gminy
Łopuszno podziękowała sołtysom za piękną postawę oraz zaangażowanie w rozwój
sołectw, których są
gospodarzami.
Podczas narady
nastąpiło uroczyste
przyjęcie w poczet
sołtysów nowo wybranej sołtys sołectwa Eustachów Pani
Justyny Walas.
Damian Rozmus

Konstruktywna narada z sołtysami

Nowa sołtys
Eustachowa P. Justyna
Walas

zacni gospodarze samorządów sołeckich

Konkurs na najciekawszy film
promujący sołectwa Gminy Łopuszno

Serdecznie
zapraszamy
do udziału w konkursie organizowanym przez Wójt Gminy
Łopuszno Panią Irenę Marcisz,
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek
Sportowo – Wypoczynkowy w
Łopusznie skierowany do poszczególnych sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów,
stowarzyszeń i organizacji
działających na terenie Gminy
Łopuszno, jak również osób
indywidualnych.
Przedmiotem konkursu jest
przygotowanie filmu promującego poszczególne sołectwa
Gminy Łopuszno z udziałem
jego mieszkańców. Nagranie
może mieć formę autorskich piosenek, wierszy, wywiadów,
reportaży, kolaży słowno – muzycznych itp. przedstawiać powinno np. najciekawsze miejsca przyrodnicze, historyczne,
kulturowe, charakterystyczne obiekty, inwestycje, wydarzenia czy wybitne postacie z terenu Gminy Łopuszno.
Komisja, dokonując oceny, w szczególności weźmie pod
uwagę: liczbę osób biorących udział w filmie, autorski tekst,
muzykę, tematykę i oryginalność wykonania.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody pieniężne: I miejsce
– 1000 zł, II miejsce – 800 zł, III miejsce – 500 zł oraz nagrody
rzeczowe za wyróżnienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są pod numerami telefonów: 41 24 29 444 lub
532 523 997.
Beata Starzyk
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Przedsięwzięcia zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021
W sierpniu i wrześniu 2020 roku odbywały się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Łopuszno
dotyczące zaplanowania przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego na rok 2021.
Podział środków oraz wykaz zadań obrazuje tabela:
FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2021
Lp.
1.
2.

Sołectwo
Antonielów
Czałczyn

3.

Czartoszowy

4.

Dobrzeszów

5.

Eustachów

6.

Ewelinów

7.

Fanisławice

8.

Fanisławiczki

9.

Gnieździska

10.

Grabownica

11.

Jasień

12.

Jedle

13.

Józefina

14.

Krężołek - Przegrody

15.

Lasocin

16.

Łopuszno

17.

Marianów

18.
19.
20.
21.

Nowek
Olszówka
Piotrowiec
Podewsie

22.

Rudniki

23.

Ruda Zajączkowska

24.

Sarbice Pierwsze

25.

Sarbice Drugie

26.

Snochowice

27.

Wielebnów

Przedsięwzięcie
- Zakup i montaż lamp solarnych
- Zakup i montaż lamp solarnych
- Zakup i montaż altany – 18 000,00 zł
- transport i równanie ziemi – 1 744,32 zł
- zakup lampy solarnej - 3 500,00 zł,
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej- 12 000,00 zł
- zakup i montaż alarmu do świetlicy wiejskiej - 3 500,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - 8 447,04 zł
- zakup i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 27 885,80 zł
- zakup i montaż lamp solarnych szt. 3 – 15 000,00 zł
- czyszczenie rowu przy drodze gminnej – 1 721,73 zł
- regulacja geodezyjna działki oznaczonej w ewidencji nr 472 położonej w obrębie 0011 Fanisławice – 5 000,00 zł
- wytyczenie drogi w miejscowości Fanisławice – Hucisko – 21 715,77 zł
- zakup i montaż placu zabaw dz. ewid. - 555, 557 zł
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej – 35 000,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy wiejskiej – 5 751,40 zł
- odnowienie ogrodzenia świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł
- budowa miejsc postojowych przy boisku – 5 000,00 zł
- zakup i montaż lamp solarnych
- opracowanie dokumentacji technicznej drogi wewnętrznej dz. ewid. 182, obręb Jasień –
3 000,00 zł
- wytyczenie i wyznaczenie geodezyjne drogi dz. ewid. 182 obręb Jasień - 5 000,00 zł
- remont drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej - 12 573,09 zł
- zakup i montaż lampy solarnej – 5 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu działki 198, obręb Jedle – 20 691,99 zł
- budowa świetlicy wiejskiej
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz nabycie gruntu pod drogę łącząca Krężołek i Przegrody
- zakup i montaż piłkochwytów – 13 790,68 zł,
- oświetlenie boiska do piłki siatkowej – 5 500,00 zł
- odnowienia źródła ujęcia wody – 4 500,00 zł
- doposażenie członków OSP Łopuszno w mundury bojowe
- wytyczenie geodezyjne drogi gminnej dz. ewid. 349 4 000,00 zł ,
- opracowanie dokumentacji technicznej drogi dz. ewid. 349 – 3 000,00 zł
- remont drogi o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej - 15 376,89
- zakup i montaż lamp solarnych
- czyszczenie rowu wraz z ułożeniem koryt betonowych przy drodze gminnej
- budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrowiec, ul. Spacerowa etap I
- opracowanie dokumentacji dot. budowy wodociągu w Podewsiu
- zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych – 15 000,00 zł
- wymiana ogrodzenia i kostki przy pomniku w Naramowie – 4 988,07 zł
- remont drogi dz. nr 278 w Rudzie Zajączkowskiej
- wykonanie projektu budynku świetlicy wiejskiej - 17 000,00 zł,
- utwardzenie i położenie kostki brukowej pod altaną - 4 938,13 zł
- wykonanie tynków wewnątrz budynku po byłej zlewni mleka z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Snochowicach na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 786 w kierunku ul. Sojawa etap I
- remont drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej dz. ewid. 140, 205, obręb Wielebnów
– 15 015,43 zł,
- remont drogi o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej dz. ewid. 30, obręb Wielebów –
15 015,43 zł

Kwota
19 061,80 zł
24 521,95 zł
19 744,32 zł
27 447,04 zł
27 885,80 zł
16 721,73 zł
26 715,77zł
17 209,24 zł
48 751,40 zł
20 426,84 zł
20 573,09 zł
25 691,99 zł
24 229,45 zł
19 502,56 zł
23 790,68 zł
48 751,40 zł
22 376,89 zł
16 575,48zł
13 796,65 zł
34 515,99 zł
16 697,95 zł
19 988,07 zł
32 029,67 zł
21 938,13 zł
20 816,85zł
33 735,97zł
30 030,86 zł

Ewelina Obarzanek
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Narada Wójta z sołtysami

29 września bieżącego roku na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się okresowa narada Wójta z sołtysami. Porządek narady przewidywał
zajęcie się dwiema kwestiami, które w ostatnim czasie znalazły się w centrum zainteresowania mieszkańców naszej gminy, a mianowicie:
1) omówienie kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łopuszno,
2) omówienie aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Łopusznie, w tym:
- zapewnienie opieki personelu medycznego pacjentom
zapisanym do ośrodka zdrowia,
- funkcjonowanie jednostki w sytuacji pandemii.
Ze względu na ważne problemy poruszane na naradzie,
oprócz sołtysów, zaproszeni byli radni Rady Gminy w Łopusznie, przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
w osobach: p. Tomasza Jagiełły- kierownik ośrodka, Macieja
Bieleckiego - lekarza, Kamila Pietrusiewicza – głównego księgowego jednostki oraz rejestratorki.
Aby wyjaśnić kwestię gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łopuszno, zaproszone zostały pracownice Urzędu Gminy odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi w osobach: p. Iwona Janik - kierownika
referatu Gospodarczo - Inwestycyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie oraz p. Joanna Mróz - podinspektor ds. inwestycji, leśnictwa, ochrony środowiska.
Podczas narady sołtysi i radni przekazali przedstawicielom
Ośrodka Zdrowia sugestie i zażalenia mieszkańców na temat
funkcjonowania placówki, szczególnie dotyczące problemów
z dodzwonieniem się do Ośrodka Zdrowia, długich terminów
czekania na teleporadę czy wypisanie recepty oraz trudności z umówieniem bezpośredniej wizyty pacjenta u lekarza.
Uczestnicy narady zgodnie twierdzili, że w wielu przypadkach
teleporada nie jest wystarczająca. Przedstawiciele Ośrodka
Zdrowia przedstawili informacje dotyczące zasad funkcjono-

wania placówek medycznych w dobie pandemii. Zapewnili,
że dokładają wszelkich starań, aby pacjenci mieli zapewnioną odpowiednią opiekę. Pandemia COVID-19 spowodowała całkowitą zmianę w funkcjonowaniu placówek ochrony
zdrowia. Po to, aby chronić zdrowie pacjentów i personelu,
w Ośrodku Zdrowia w Łopusznie wprowadzone zostały specjalne zasady bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych.
Kierownik Ośrodka Zdrowia Pan Tomasz Jagiełło prosił wszystkich o wyrozumiałość i współpracę, zapewnił, iż
wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu placówki, którą zarządza, mają na celu ochronę zarówno personelu, jak i pacjentów przed zarażeniem koronawirusem. Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której zakażenie lekarza lub innej osoby
z personelu spowodowałoby całkowite zamknięcie Ośrodka
Zdrowia, bo wówczas pacjenci pozostaliby bez pomocy.
Po długich dyskusjach na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Łopusznie przyszedł czas na zajecie się równie
trudnym tematem, jakim jest gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łopuszno. Pani Iwona Janik
wyjaśniła, iż rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak również zwiększenie ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszańców
wymusiły podniesienie stawki opłaty za ich gospodarowanie.
W dalszej części narady sołtysi pytali o zasady odbioru śmieci od mieszkańców po rezygnacji firmy Tamax oraz
o zbiórkę śmieci wielogabarytowych. Pracownik Urzędu Gminy wyjaśnił, że poszukiwana jest firma, która zajmie się odbiorem śmieci do czasu przeprowadzenia nowego przetargu.
Śmieci zmieszane zgodnie z harmonogramem odbiera obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej, a o nowych terminach
odbioru śmieci sołtysi będą informowani na bieżąco.
Na zakończenie narady Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz poprosiła sołtysów o przekazanie mieszkańcom informacji uzyskanych na naradzie.
E. Sz.

Dofinansowanie na wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na budynku OSP w Łopusznie

26 lipca 2020 r. Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Gosek
w obecności Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz wręczył druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie promesę dofinansowania w wysokości 22.500,00 złotych.
Przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostaną na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w imieniu wdzięcznych
mieszkańców Gminy Łopuszno serdecznie podziękowała
osobom zaangażowanym w pozyskanie środków na tak
ważną inwestycję proekologiczną.
Damian Rozmus
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Sukcesywne udoskonalenia stanu infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Łopuszno

Gmina Łopuszno w trosce o poprawę stanu infrastruktury drogowej sukcesywnie realizuje zadania inwestycyjne,
dlatego też 31 lipca 2020 roku z udziałem Przyjaciela Gminy Łopuszno w osobie Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia,
Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno Pana Wiesława Gałki, radnych Rady
Gminy w Łopusznie i sołtysów, wyłonionego wykonawcy
inwestycji firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„KAMI” Katarzyna Kmita z siedzibą w Kurzelowie, pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie odpowiedzialnych merytorycznie za przeprowadzenie inwestycji drogowych,
a zwłaszcza szczęśliwych mieszkańców Gminy Łopuszno
nastąpiły uroczyste odbiory inwestycji drogowych o wartości ponad 330 tysięcy złotych na przebudowę trzech odcinków dróg na terenie Gminy Łopuszno tj. Gnieździska
(dz. ewid. nr 931 na długości 577 mb), Łopuszno (dz. ewid.
nr 79 / 13 na długości 335 mb) oraz Wielebnów (dz. ewid. nr
140 na długości 411 mb) przy dofinansowaniu 70% otrzymanym z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad
230 tysięcy złotych.
Koszty przebudowy poszczególnych odcinków drogowych
przedstawiają się następująco:
• część I – Gnieździska: 119.820,03 zł (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych
wynosząca: 83.874,00 zł);
• część II – Łopuszno: 106.236,93 zł (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych wynosząca: 74.365,00 zł);

Podziękowania kierowane w imieniu wdzięcznych mieszkańców
na ręcę Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz

Uroczysty odbiór drogi w Gnieździskach z udziałem Senatora
RP P. K. Słonia,Pani Wójt I. Marcisz i radosnego mieszkańca

Wdzięczność mieszkańców Gminy Łopuszno związana
z wykonaniem inwestycji drogowej w Gnieździskach
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Wójt P. Irena Marcisz z Przyjacielem Gm. Łopuszno Senatorem
RP P. Krzysztofem Słoniem

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Uroczysty odbiór drogi w Wielebnowie z udziałem Senatora
P. Słonia, radnej P. B. Sochackiej i wykonawcy p. Kmity

Uroczysty odbiór drogi w Łopusznie przy ul. Klonowej
z udziałem Senatora RP P. K. Słonia i szczęśliwych mieszkańców

• część III – Wielebnów: 109.572,48 zł (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych
wynosząca: 76.700,00 zł).
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w tym szczególnym dla społeczności lokalnej dniu serdecznie podziękowała Senatorowi RP Panu Krzysztofowi Słoniowi, radnym Rady
Gminy w Łopusznie, sołtysom, jak również mieszkańcom
gminy za życzliwość i nieodzowne wsparcie na etapie reali-

zacji każdej inwestycji, podkreślając, że radość i wdzięczność
mieszkańców stanowi motywację do dalszej służby na rzecz
rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.
Realizacja przywołanych inwestycji drogowych potwierdza, że Samorząd Gminy Łopuszno za priorytet
uznaje poprawę stanu infrastruktury, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg zlokalizowanych
na terenie Gminy Łopuszno.
Zenon Głowala, Damian Rozmus

Rozpoczynamy nową inwestycję!
Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Realizacja zadania została zaplanowana w miejscowościach, gdzie budowa zbiorczego systemu odprowadzania
ścieków jest ekonomicznie nieuzasadniona, zabudowa jest
rozproszona, a warunki gruntowe i lokalizacyjne pozwolą wyposażyć nieruchomości w system oczyszczania ścieków.
Zaplanowano do realizacji łącznie 100 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Marianów, Jasień,
Piotrowiec poza zwartą zabudową, Czartoszowy poza zwartą zabudową, Jedle poza zwartą zabudową, Grabownica poza
zwartą zabudową, Barycz, Antonielów, Ewelinów, Michala
Góra, Fanisławice Przymiarki, Naramów.
Wartość inwestycji to 1.992.600,00 zł brutto ( jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset ). Wykonawca to p. Zbigniew Ćwikła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych Zbigniew Ćwikła, Biszcza 292B, 23-425 Biszcza
Inspektor nadzoru: PIO-SAN, Pracownia Projektowa
i Usługi Remontowo – Budowlane, 25-322 Kielce, ul. Romualda 2/54. Wartość inspektora nadzoru: 36 000,00 zł.
Zadanie jest możliwe do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w wysokości: 1 090 120,00 zł (milion dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych).
Zadanie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj
i wybuduj”. Zostanie wykonane do 16 sierpnia 2021 r.
Iwona Janik

Podpisanie umowy na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Łopuszno
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Karty historii Gminy Łopuszno zapisane złotymi
literami – powstanie bezpieczna droga z chodnikiem
od Łopuszna do Rudy Zajączkowskiej
22 września 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach podpisana została umowa na rozbudowę blisko 11,5 – kilometrowego odcinka drogi powiatowej Nr 0396T na odcinku od Wiernej Rzeki poprzez Rudę
Zajączkowską, Fanisławice, Eustachów, aż do Łopuszna.
W podpisaniu niezwykle ważnej dla społeczności lokalnej umowy udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu
w Kielcach w osobach: Pana Cezarego Majchra i Pana Mariusza Ściany, radni Rady Powiatu w Kielcach: Pan Krzysztof Soboń i Pan Łukasz Woźniak, jak również Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz oraz Dyrektor PZD w Kielcach Pan Zbigniew Wróbel.
Wartość inwestycji to blisko 15 milionów 400 tysięcy
złotych. Prace projektowe oraz roboty budowlane obejmujące wykonanie nowej nawierzchni oraz budowę chodników jednostronnych od Łopuszna do Eustachowa Dużego do lasu oraz od Fanisławic przez Rudę Zajączkowską
do mostu na Wiernej Rzece będą trwać do 30 listopada
2022 roku.
Warto przypomnieć, że w grudniu 2019 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłosił pierwszy przetarg na budowę
blisko 11,5 – kilometrowego odcinka drogi od Wiernej Rzeki do Łopuszna. Inwestycja była zgłoszona do uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 50 procent
dofinansowania miało pochodzić z rządowego programu,
po 25 procent miały zostać sfinansowane z budżetów Powiatu Kieleckiego i Gminy Łopuszno. Kwota przeznaczona na inwestycję wyniosła wówczas ponad 17 milionów. Po otwarciu
ofert okazało się, że najniższa kwota, jaką zaoferował wykonawca to 23 mln zł. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem, w lutym 2020 r. ogłoszony został drugi przetarg.
Po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta opiewała na
kwotę ponad 19 mln zł.
Ostatecznie, po ogłoszeniu trzeciego przetargu, wyłoniono wykonawcę tj. Konsorcjum dwóch firm: Lider: Zakład Usług
Remontowo – Budowlanych ALBUD Paweł Bednarczyk z sie-
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dzibą w Oblęgorku (Gmina Strawczyn) oraz Partner: FHU „KOWEX” Piotr Cieśla z / s w Łomnie (Gmina Pawłów).
Dzięki wyjątkowej determinacji i zaangażowaniu każdej
ze stron, którym zależało na realizacji tejże inwestycji, udało
się doprowadzić do podpisania umowy na rozpoczęcie prac.
Starali się o to zarówno przedstawiciele władz powiatowych
i gminnych, dążąc do rozpoczęcia prac na tym ważnym dla
mieszkańców odcinku drogi.
Jak podkreślił Pan Cezary Majcher – Członek Zarządu Powiatu w Kielcach podpisanie umowy z wykonawcą to sukces
samorządów szczebla powiatowego i gminnego. Należy cieszyć się, że udało się podpisać umowę, w ramach której powstanie bezpieczna droga połączona z chodnikiem.
W imieniu wdzięcznych mieszkańców Gminy Łopuszno słowa najwyższego uznania wobec Władz Powiatu
Kieleckiego skierowała Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, dziękując za konstruktywny dialog i owocną
współpracę. W sposób szczególny podziękowania złożyła
Panu Cezaremu Majchrowi – Członkowi Zarządu Powiatu
w Kielcach oraz Panu Krzysztofowi Soboniowi – Radnemu
Rady Powiatu w Kielcach. Podkreśliła, że to szczęśliwa, historyczna chwila dla całej społeczności Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Doniosła realizacja dalszych inwestycji drogowych
na terenie Gminy Łopuszno
3 września 2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą: firmą ALBUD Roboty brukarskie i drogowe z siedzibą w Oblęgorku o wartości ponad 43 tys. zł polegająca na
przebudowie drogi gminnej Nr 001631T w Hucisku (część
dz. nr 862) na długości 180 mb oraz przebudowie drogi
wewnętrznej odc. Hucisko do lasu (działka nr 465/1, część
działki nr 472) na długości 125 mb.
Ponadto 3 września 2020 roku podpisane zostały dwie
umowy z Zakładem Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach. Pierwsza o wartości ponad 125 tysięcy zło-

tych (wcześniej zakupiony został grunt na poszerzenie drogi)
polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w Podewsiu dz. nr ewid. 58/1, 60/2, 50/2 na długości 557,84 mb, zaś
druga polegająca na remoncie drogi gminnej nr 001609T
Ruda Zajączkowska – Wierna Rzeka na długości 752 mb o
wartości ponad 116 tysięcy złotych.
Warto wskazać, że przywołane inwestycje zrealizowane zostaną do końca października 2020 r., w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców.
Partycja jas, Damian Rozmus

Podpisanie umowy z wykonawcą ALBUD dot. drogi w Hucisku

Podpisanie umowy z wykonawcą DUKT na inwestycje drogowe
w Podewsiu i Rudzie Zajączkowskiej

Wzgórze Trzech Krzyży uzyska nowy, imponujący wygląd
Wzgórze Trzech Krzyży – symbol Łopuszna objęte Programem Rewitalizacji Gminy Łopuszno uzyska nowy, piękny wygląd.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poprawę infrastruktury rekreacyjnejw ramach
projektu pt. „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno” – budowa parku „Wzgórza Trzech
Krzyży” polegająca na przebudowie i budowie
nowych ścieżek, budowie altany wolno stojącej, ołtarza polowego i kładek drewnianych,
montażu małej architektury tj. ławek, koszy
na śmieci, stołów, barierek, hamaków i tablicy informacyjnej, budowie placu zabaw, zmianie ukształtowania terenu, nasadzeń zieleni
oraz budowie instalacji: elektroenergetycznej, wodnej z przyłączami, budowie zewnętrz- Wizualizacja sporządzona przez biuro projektowe
nej instalacji elektrycznej – montaż oświetlenia zewnętrznego na działkach o nr ewid.: 431, 428 / 13 w ob- Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów, zaś Partner:
rębie 0022 – Łopuszno. Piękna tego miejsca dopełnią rzeki Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 68, 28 – 200
kwiatowe.
Wykonawcą przedmiotu umowy podpisanej 26 sierp- Staszów. Termin zakończenia zaplanowanych prac przewinia 2020 r. na kwotę 458.255,81 złotych brutto jest Konsor- dziano na 30 listopada 2020 r.
Patrycja Jas, Damian Rozmus
cjum: Lider: ,,ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian
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Owocne spotkania samorządowców szczebla gminnego
i powiatowego poświęcone wspólnej realizacji inwestycji drogowych
6 i 27 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani
Irena Marcisz gościła w Urzędzie Gminy w Łopusznie delegację powiatową w osobach: Członka Zarządu Powiatu
Kieleckiego Pana Cezarego Majchra oraz Radnego Rady
Powiatu w Kielcach Pana Krzysztofa Sobonia.
Spotkania stanowiące przykład dobrej współpracy przedstawicieli poszczególnych szczebli tj. gminnego i powiatowego samorządu terytorialnego poświęcone były tematyce
realizacji wspólnych inwestycji drogowych i budowie mostu
w Gminie Łopuszno, których łączna wartość wynosi ponad
20 milionów złotych.
Dla mieszkańców gminy inwestycje te są bardzo ważne,
dlatego cieszy owocna współpraca samorządowców różnych
szczebli w celu ich realizacji.
Damian Rozmus

Ulica Ogrodowa w Łopusznie w nowej odsłonie

30 września 2020 roku odbyło się uroczyste zakończenie realizacji zadania obejmującego pełny i kompleksowy zakres robót budowalnych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej – ulicy Ogrodowej w Łopusznie
na dł. 377,5 mb o wartości blisko 200 tysięcy złotych.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarkach.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podziękowała za zaangażowanie i życzliwość wszystkim osobom, które wsparły realizację tej ważnej inwestycji, która przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łopuszno.
Zenon Głowala, Damian Rozmus

Nasi samorządowcy z pomyślną wizytą u Członka
Zarządzu Województwa Świętokrzyskiego

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wspólnie
z radnym Rady Gminy w Łopusznie Panem Mariuszem
Wosiem udali się 7 sierpnia 2020 roku z wizytą roboczą
do Pana Tomasza Jamki, który jest Członkiem Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego. Tematem rozmowy były
zjazdy w Czałczynie i przystanek na nowo budowanej drodze
– obwodnicy wsi.
Spotkanie przyczyniło się do pozytywnego rozpatrzenia
wniosków uwzględniających potrzeby lokalnych mieszkańców, na które zwrócono uwagę podczas konstruktywnego
dialogu.
Damian Rozmus
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Spotkanie w UMWŚ dot. zjazdu w Czałczynie i przystanku

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie
lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

Wsłuchując się w lokalne potrzeby społeczne, w trosce o efektywne wsparcie podmiotów stanowiących ważną część społeczeństwa obywatelskiego, a podejmujących działalność w sferze pożytku publicznego Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wykonując uchwałę Rady Gminy w Łopusznie Nr XIV / 122 / 2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu
Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2019 roku, poz.
4690) wydała stosowne zarządzenie Nr 8 / 2020 z dnia
20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2020 roku
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy z Prezesami Łopuszańskiego Klubu Sportowego
P. Krzysztofem Soboniem i P. Bonifacym Sornatem

Wójt i Skarbnik Gminy z Prezes Stowarzyszenia Kobiety
Łopuszna P. H. Sochacką i Skarbnik P. B. Nalepą

Wójt i Skarbnik z przedstawicielami OSP Łopuszno P. Jowitą
Kozak, P. Kariną Ptak i P. Jackiem Palaczem

Wójt i Skarbnik Gminy z Prezesem Stowarzyszenia Łopuszno
Active Team P. Marcinem Czupryńskim

(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) z zakresów: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój lokalny.
Szczegółowa treść ogłoszenia konkursowego stanowiącego załącznik do powołanego zarządzenia w celu zachowania
transparentności prowadzonego otwartego konkursu ofert –
poza umieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Łopuszno, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie – została udostępniona wszystkim organizacjom uczestniczącym
4 marca 2020 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo
– Wypoczynkowego w Łopusznie w zorganizowanym z inicjatywy Wójta Gminy Łopuszańskim Kongresie Działalności Pożytku Publicznego – w materiałach szkoleniowych wraz ze
wzorem oferty realizacji zadania publicznego i wzorem sprawozdania z wykonania zadania, z uwzględnieniem objaśnień
pomocnych potencjalnym oferentom na etapie sporządzania.
Spotkaniu przyświecały słowa wybitnego Polaka Papieża
św. Jana Pawła II, który podkreślał, że: „człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Szczegółowo podczas
kongresu omówione zostały m.in.: rodzaje zadań publicznych; wysokość środków publicznych przeznaczonych na re-
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alizację zadań; cele konkursu i oczekiwane rezultaty realizacji
zadań; zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań; uznanie kwalifikowalności kosztów zadania; termin,
miejsce oraz warunki składania ofert; tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne Wójt Gminy Łopuszno – po
zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej
w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert konkursowych – podjęła ostateczną decyzję
o wyborze ofert i udzieleniu poniższych dotacji z budżetu
Gminy Łopuszno w łącznej wysokości 64.550,00 złotych,
na którą składają się:
1) w odniesieniu do zadania konkursowego nr 1 tj. organizacji inicjatyw o charakterze sportowo – rekreacyjnym wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród mieszańców Gminy Łopuszno dofinansowanie z budżetu Gminy Łopuszno otrzymały:
Stowarzyszenie Łopuszański Klub Sportowy w wysokości 36.250,00 zł (na uczestnictwo w rozgrywkach klasowych w piłce nożnej, co przyczyni się do krzewienia kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łopuszno, będących pasjonatami różnego rodzaju aktywności
fizycznej w celu rozwijania posiadanych umiejętności);
Stowarzyszenie „ŁOPUSZNO ACTIVE TEAM” w wysokości 2.300,00 zł (na realizację zadania pn. „Rozbiegane Ło-

puszno”, 29 sierpnia 2020 r. można było wziąć udział w cieszących się uznaniem III Impresjach Biegowych);
2) w odniesieniu do zadania konkursowego nr 2 tj. organizacji inicjatyw wspomagających rozwój lokalny
wśród mieszańców Gminy Łopuszno dofinansowanie
z budżetu Gminy Łopuszno otrzymały:
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie
w wysokości 22.500,00 zł (z przeznaczeniem na zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych oraz naprawę dotychczas posiadanych instrumentów dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie, które poprzez piękną działalność Orkiestry Dętej podtrzymuje tradycje narodowe oraz
pielęgnuje rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej);
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” w wysokości
3.500,00 zł (na realizację zadania pn. „Łopuszno, jakie pamiętamy”; trwałym efektem zadania będzie wykonanie albumu
– folderu dokumentującego historię naszej Małej Ojczyzny,
a zwłaszcza dokonania osób zasłużonych na przestrzeni lat
dla rozwoju Gminy Łopuszno).
10 sierpnia 2020 r. podpisane zostały stosowne umowy
na realizację zaakceptowanych zadań publicznych z wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert w/w czterema organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

Starania Gminy Łopuszno o udział w projekcie
pod nazwą „Pod biało – czerwoną”

Drodzy Mieszkańcy!
Gmina Łopuszno aplikuje o udział
w projekcie pod nazwą „Pod biało – czerwoną”, który zakłada uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów
oraz triumfatorów poprzez sfinansowanie
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w gminach, których
mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależy od Państwa,
mieszkańców gminy. Dzięki projektowi zamierza się wzmocnić ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Chcielibyśmy, aby przez cały rok biało – czerwona dumnie powiewała w Łopusznie, które jest sercem naszej Małej Ojczyzny.
„Pod biało – czerwoną” to projekt, który uhonoruje
poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.
Aby dana gmina mogła wziąć udział w akcji, należy zebrać w terminie do 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59 odpowiednią liczbę głosów poparcia online z użyciem udostępnionego linku:
https://bialoczerwona.www.gov.pl/.
W przypadku naszej gminy wymagane jest 100 głosów.
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Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana
w centralnym miejscu gminy, może być składany przez
osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałą na terenie gminy.
Serdecznie dziękuję za poparcie starań Gminy Łopuszno, co przyczyni się niewątpliwie do krzewienia lokalnego patriotyzmu.
Z życzeniami zdrowia
oraz wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od 1 listopada 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/156/2020 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od dnia 01 listopada 2020 r. na terenie Gminy Łopuszno będą obowiązywały nowe stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Będą one wynosiły:
• 20,00 zł od osoby/miesiąc,
• 19,00 zł/miesiąc od osoby, w przypadku zadeklarowania
przez właściciela nieruchomości jednorodzinnych kompostowania bioodpadów,
• 150 zł za rok w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na
długość okresu korzystania z nieruchomości.
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek segregacji będzie dotyczył
wszystkich nieruchomości.
W przypadku braku segregacji na właściciela nieruchomości zostanie nałożona podwyższona stawka opłaty, stanowiąca trzykrotność opłaty podstawowej, czyli 60,00 zł.
Aby skorzystać ze zwolnienia, właściciel nieruchomości
powinien zadeklarować posiadanie przydomowego kompostownika w „deklaracji śmieciowej”. Jeżeli mieszkańcy
w złożonych deklaracjach mają zadeklarowany system
kompostowania odpadów, nie muszą zmieniać deklaracji.
Kto powinien złożyć nowa deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi?
• Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych w celu zmiany sposobu
zbiórki na segregację.
• Każdy właściciel, u którego zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, powrót
członka rodziny z zagranicy itd.)
Jak możemy obniżyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Dotychczas gmina ponosiła ryczałtową opłatę za śmieci, która, bez względu na ilość odebranych przez firmę odpadów, była co miesiąc taka sama. Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie
z ustawą Gmina Łopuszno przeszła na system tonażowy, czyli
płaci za każdą tonę odpadów.
Gmina płaci za każdą tonę odebranych i przekazanych do
zagospodarowania odpadów, natomiast mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, niezależną od ilości wyprodukowanych
śmieci!
Zgodnie z art. 6 h Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na
rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jak zmniejszyć koszty opłat za śmieci?
• Dokładniej je segregować.
• Zakładać przydomowe kompostowniki.
• Unikać niepotrzebnych opakowań.
• Unikać artykułów jednorazowych

• Ponownie wykorzystywać produkty - przekazywać ubrania,
naprawiać zużyte sprzęty, itp.
• Oszczędzać papier.
• Nie marnować żywności, kupować tylko tyle, ile naprawdę
się potrzebuje.
• Używać ponownie szklanych słoików i butelek.
Dlaczego w Polsce, a także w naszej gminie wzrosły
stawki za odbiór odpadów?
• Rządowe zmiany w ustawie
Zmiana zasad selektywnej zbiórki znacznie podniosła koszty, które gmina płaci za odbiór odpadów. W 2018 r. system gospodarki odpadami kosztował 336 960,00 zł. rocznie. W 2019r.
842 400,00 zł. W 2021 prognozowany koszt to 1 600 000,00 zł.
• Rosnące ceny energii i paliwa
Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają
rosnące w latach 2016-2019 koszty:paliwa o 40% , cen energii
elektrycznej o aż 67%, płacy minimalnej o 25%.
• Brak rządowych przepisów, które nałożą na producentów odpowiedzialność za wprowadzanie na rynek opakowań z tworzyw sztucznych
W Polsce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie
niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami
spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów,
czyli koncerny.
• Gminy muszą dopłacać do odbioru segregowanych odpadów
Gminy nie zarabiają na oddawanym papierze, plastiku
czy szkle. Koszt ich pozyskania, segregowania i doczyszczania jest kilkukrotnie wyższy niż ceny, jakie uzyskuje się obecnie na rynku za te surowce. A większość surowców nie jest
już dzisiaj skupowana, tylko trzeba płacić za ich przekazanie
do ponownego przetworzenia. Coraz częściej spotykamy się
z sytuacją, że surowców nikt nie kupuje, bo nie ma na nie po-
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pytu. Część firm zajmujących się odzyskiem (ok. 30%) przestała prowadzić swoją działalność po 1.01.2020r. z uwagi na zmianę przepisów i postawione przez rząd wymogi.
• Napływ odpadów z zagranicy do Polski
Rząd pozwolił, żeby ilość sprowadzonych do Polski odpadów potroiła się. To powoduje, że producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy, niż te produkowane w kraju.
• Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej
W 2017 r. rząd drastycznie podniósł tzw. „opłatę środowiskową” za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Opłata ta
nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego
się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tylko przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego.
• Kosztowne wymogi dla firm zajmujących się odbiorem
odpadów
Rząd narzucił firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi. Przykładowo, firmy muszą od 2019 r.
instalować w swoich zakładach monitoring wizyjny o wysokiej rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Nowelizacja
przepisów spowodowała, że wydane dotychczas zezwolenia
straciły ważność, a za nowe firmy muszą nie tylko uiścić sto-

sowne opłaty, ale również wnieść wysoką gwarancję bankową. Te dodatkowe wymogi również mają wpływ na wzrost
cen.
• Rosnące koszty pracy
Na wzrost cen wpływa także konieczność stworzenia dodatkowych etatów na stanowiska kierowcy śmieciarki, ładowacza czy sortowacza odpadów.
• System gospodarki odpadami musi się bilansować
Przepisy wymagają od gmin zbilansowania systemu, tzn.
koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. Samorządy
nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu gospodarki odpadami.
Reasumując powyższe, wszystkie wykazane koszty powodują tak drastyczne podwyżki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Rada Gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji tak,
aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów na terenie gminy.
Iwona Janik

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od X do XII 2020 r. na terenie Gminy Łopuszno
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Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego
w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Dane, które podamy dziś,
pozwolą nam rozwijać się w przyszłości

O tym, że liczy się rolnictwo, przekonamy się już wkrótce
podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie
przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do
30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie realizowane co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość
jak i kierunek zmian zachodzących w polskim rolnictwie. Spis
rolny jest przeprowadzany wśród osób fizycznych oraz osób
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami gospodarstw rolnych.

Dlaczego spis rolny jest ważny?
Wiemy, że to, co robicie, jest potrzebne!

Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na najniższym poziomie podziału terytorialnego (gminy), które są niezbędne
do prowadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej oraz analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na
przestrzeni lat 2010 – 2020. Ponadto dane zebrane podczas
spisu rolnego zostaną wykorzystane do oceny instrumentów
Wspólnej Polityki Rolnej, w tym negocjacji w ramach UE - rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
Istotne będzie także zbadanie wpływu rolnictwa na środowisko, krajobraz i zmiany klimatyczne.

Wybierz wygodną metodę realizacji spisu

Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płaszczyznach –
dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych respondentów. Dbając o ich wygodę, podczas najbliższego spisu, to
właśnie samospis internetowy będzie podstawowym kanałem przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie
przez cały okres trwania PSR, wystarczy tylko urządzenie z dostępem do internetu. Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich przygotowane będą stanowiska, na których będzie można się nie tylko spisać, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób.
Dodatkowo w trakcie spisu wdrożymy metody pomocnicze:
• od 16 września wywiad telefoniczny przeprowadzany przez
rachmistrza telefonicznego,
• od 1 października   wywiad bezpośredni przeprowadzany
przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego, nie może odmówić przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 8.00
– 20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 będzie można
potwierdzić tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać
pomoc techniczną i merytoryczną, a wybierając kanał „1” spisać się przez telefon, do czego również zachęcamy.

Chronimy dane naszych respondentów

Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane
wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że realizując spisy nigdy nie pytamy o numer konta, czy
karty kredytowej, a dane osobowe respondentów nie są nigdzie przekazywane.
Udział w spisie jest obowiązkowy, więc trzeba i warto się
spisać, ponieważ dla wszystkich #liczysięrolnictwo.
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę spisrolny.
gov.pl

Dodatkowo organizowane są
konkursy weekendowe

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają
do udziału w weekendowych konkursach.
Jeżeli użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa
świętokrzyskiego, spiszą się w Powszechnym Spisie Rolnym
2020 samodzielnie przez Internet lub na infolinii spisowej
22 279 99 99 (kanał 1.) w ramach konkursu weekendowego
mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród.
O ogłoszonych konkursach Gminne Biuro Spisowe informuje mieszkańców poprzez stronę internetową https://www.
lopuszno.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące spisu przeprowadzanego na terenie Gminy Łopuszno uzyskać można
u gminnego koordynatora spisu Pani Iwony Janik pod numerem: 41 382 12 53 oraz e – mailowo: iwona.janik@lopuszno.pl.
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Ze „Skałą” do CEL-u

„Z Nami do Celu-u” - tak reklamuje miejsce przyjazne organizacjom pozarządowym Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina. Centrum Edukacji Lokalnej
w Łopusznie mieści się przy ulicy Strażackiej 24 w Łopusznie
i powstało z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Lokalnych „Skała” Mariusza Brelskiego.
Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie 24 września 2020 r. było idealną okazją do zacieśnienia relacji między obecnymi podczas wydarzenia
samorządowcami m.in. w osobach: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik i Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz mieszkańcami Gminy
Łopuszno. Była to również okazja do podsumowania 5 lat
dotychczasowych działań Stowarzyszenia „Skała”.
W 2020 r. Stowarzyszenie „Skała” pozyskało pieniądze
z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na łączną kwotę 680 tysięcy złotych. Dzięki temu przez najbliższe 3 lata w Łopusznie będzie funkcjonowało Centrum
Edukacji Lokalnej. W tym miejscu nieodpłatnie będą mogły spotykać się organizacji pozarządowe, uzyskać fachowe wsparcie, ale również otrzymać wsparcie finansowe
na działania. Każda organizacja, która przygotuje ciekawy i inspirujący pomysł na swój rozwój, sieciowanie z innymi czy na zorganizowanie forum goszczącego inne organizacje pozarządowe może otrzymać wsparcie. To rów-

nież możliwość sfinansowania i zaproszenia trenera czy
instruktora, którzy podniosą kompetencje członków organizacji.
Utworzony punkt da szansę na rozwijanie swoich pomysłów także uczniom, nauczycielom i seniorom. Nauczyciele będą mogli prowadzić niestandardowe zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań, a dzieci będą mogły aktywnie
i twórczo spędzić czas. Ponadto realizowane będą zajęcia z logopedą oraz animacje. Osoby starsze skorzystają z porad fizjoterapeutów i trenerów rozwoju. Centrum będzie miejscem,
gdzie będzie można uzyskać fachową nieodpłatną poradę, jak
założyć organizację pozarządową. Tutaj uzyskają fachową poradę, jak napisać statut, w jaki sposób ten statut zmienić, dopasować do swoich możliwości i potencjału swoich członków.
Centrum będzie otwarte 7 dni w tygodniu w godzinach
dostosowanych do potrzeb wynajmujących. Plan działania
i spotkań zostanie również oparty o potrzeby mieszkańców.
Obecna na wydarzeniu Wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego Pani Renata Janik zaakcentowała, że bardzo
cieszy się, iż na mapie województwa świętokrzyskiego powstało miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. To bardzo

Szczęśliwa Marszałek Woj. Świętokrzyskiego P. Renata Janik
odbiera pamiątkowy portret z rąk Wójta Gminy Łopuszno Pani
Wójt Ireny Marcisz

Otwarcie CEL-u cieszyło się dużą popularnością

Znamienici Goście podczas otwarcia Centrum Edukacji
Lokalnej w Łopusznie

Symboliczne przecięcie wstęgi przez Zarząd Stowarzyszenia
Skała z Lasocina
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
cenna inicjatywa, pozwalająca zarówno na zacieśnianie więzi społecznych, jak również na podejmowanie próby wspólnego rozwiązywania problemów, które pojawiają się w życiu
każdego z nas.
Z kolei zdaniem Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz wydarzenie, jakim jest uroczyste otwarcie Centrum
Edukacji Lokalnej w Łopusznie, na stałe wpisało się złotymi literami do historii naszej Małej Ojczyzny, jaką jest
Gmina Łopuszno. Centrum służyć będzie bowiem chętnym, którzy aktywność społeczną traktują jako realizację
swoich pasji. W imieniu wdzięcznych mieszkańców gminy serdecznie podziękowała wszystkim osobom zaanga-

żowanym w piękną pracę włożoną w przygotowanie tejże
uroczystości.
W ramach Inauguracji działań CEL-u odbył się Piknik #DziałamyRazem, którego organizatorem była Fundacja Świętokrzyska. Częścią tego wydarzenia była debata zatytułowana
„Wyzwania i szanse dla organizacji pozarządowych w czasach
kryzysu”. Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie uświetnił występ wspaniałych artystów. Na scenie
stanęli: Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno, P. Katarzyna Lisowska,
P. Emilia Ogonowska – Jaroń, P. Jakub Kowalski oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie.
Mariusz Brelski

Realizacja gminnego „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest” w roku 2020

W 2020 r. Gmina Łopuszno podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Łopuszno na lata 2012-2032”. Umowa nr 1914/20
z 05 06.2020 r.
Na kwotę dotacji składają się:
• środki z WFOŚ i GW w Kielcach – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,
• środki NFOŚ i GW  – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Koszt całkowity zadania 68 904,00 zł.
Udział mieszkańców – 0 %

W ramach zadania zostało zutylizowane 200,00 ton odpadów zawierających azbest.
Iwona Janik

Drodzy Rolnicy!

Wznawiamy odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczej, sznurka i worków. Realizację odbioru planujemy zakończyć do 31 grudnia 2020 r.
Opóźnienie w realizacji zadania było spowodowane
wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie w 2020 r. W związku z identyfikowanym przez gminy
ryzykiem niezakończenia realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłużył realizację programu do końca I kwartału 2021 r.
Powyższa zmiana umożliwi gminom zakończenie realizacji
przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2020, poprzez wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków oraz dokonywania
płatności na rzecz gminy do 31 marca 2021 r. i dokonania sprawozdawczości udzielonej pomocy de minimis w 2021 r.
Iwona Janik

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelna: Agnieszka Palacz. Redakcja: 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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Nowe zasady bezpieczeństwa w czerwonej strefie

Samorząd Gminy Łopuszno przypomina, że powiat kielecki pozostaje w czerwonej strefie, do której trafił w związku z przyrostem zakażeń koronawirusem. Od dnia 17 października 2020 r.
należy się stosować do nowych zasad bezpieczeństwa, których
celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych zaczęły obowiązywać od dnia 19 października 2020 r.
Zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej:
• ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do
5 osób na 1 kasę;
• od 19.10.2020 r. – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
• podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7 m2;
• w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max.
10 osób;
• w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same
zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:
• lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 –
21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
• ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
• wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
• w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych
przez publiczność;
• zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Źródło: Kancelaria Premiera RP

Seniorze!

zasady kwarantanny w związku z koronawirusem

Zadbaj o siebie

Na kogo jest nakładana kwarantanna?
• Na osoby, które były narażone na zakażenie SARS-CoV-2
• Na obcokrajowców przekraczających granicę RP, stanowiącą granicę
zewnętrzną UE

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny
dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi.
Seniorze! Zadbaj o siebie!

Na jaki czas?

Przez kogo?
• Przez PSSE na podstawie
indywidualnej decyzji
• Z mocy prawa w przypadku
przekroczenia granicy RP

• 10 dni licząc
od dnia następującego
po ostatnim dniu
narażenia albo styczności
• 10 dni licząc
od dnia następującego
po przekroczeniu granicy

Pamiętaj!
Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych, w środkach
komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie
zachowanie odpowiedniego dystansu
nie jest możliwe.

Bądź odpowiedzialny!
Pozostań w domu.

Poproś bliskich lub sąsiadów o pomoc
w sprawach takich jak zakupy, zaopatrzenie
w leki, załatwienie spraw urzędowych.

Nie wychodź do sklepu czy urzędu.
Poproś (telefonicznie) o pomoc w zrobieniu zakupów znajomych lub sąsiadów
lub zrób zakupy online.

Odżywiaj się zdrowo.

Nie spotykaj się z innymi osobami.

Nawadniaj organizm.

Często myj ręce wodą z mydłem – przez
minimum 30 sekund.
Dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie
alkoholu min. 60%.
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką.
Zachowuj co najmniej 1,5 m odległości
od innych osób.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zadbaj o częstą higienę rąk.

Potrzebujesz pomocy z zakupami lub opieką nad zwierzęciem?
Zadzwoń do swojej gminy! Nie bój się prosić o pomoc!

Dezynfekuj powierzchnie, których często dotykasz (klamki, włączniki, uchwyty,
ekran telefonu).
Monitoruj stan swojego zdrowia, mierz temperaturę ciała.

Jeśli masz pytania, wątpliwości,

zadzwoń na infolinię

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty węchu lub smaku skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ. W przypadku zagrożenia życia zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

800 190 590

Wieści
Łopuszna
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Więcej informacji znajdziesz na www.gov.pl/koronawirus

Sprawdzaj tylko wiarygodne
źródła informacji

www.gov.pl/koronawirus
www.gov.pl/stopcovid
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Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim
wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

PAMIĘTAJ!

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania,
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.

Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów?
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Często myj ręce wodą
z mydłem lub dezynfekuj
je płynem na bazie alkoholu
(min. 60%).

Kiedy kaszlesz lub kichasz,
zakrywaj usta i nos zgiętym
ramieniem lub jednorazową
chusteczką.

Zachowaj co najmniej
1,5 metra odległości
od innych osób.

Zasłaniaj usta i nos
w ogólnodostępnych
przestrzeniach zamkniętych
oraz w środkach komunikacji.

Przestrzegaj ograniczeń
wynikających z przepisów
o stanie epidemii.

W przypadku wystąpienia
objawów charakterystycznych
dla COVID-19, skontaktuj się
telefonicznie z lekarzem POZ
lub w przypadkach zagrożenia
zdrowia lub życia, niezwłocznie
zadzwoń pod numer alarmowy
112 lub 999.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich
pozostałych osób w poczekalni.
• Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je środkiem
odkażającym na bazie alkoholu (co najmniej 60%).
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką,
kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami chorymi.
• Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych,
w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie
odpowiedniego dystansu nie jest możliwe.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
październik 2020 r.

www.gov.pl/stopcovid

Wsparcie na zakup środków ochrony osobistej
pozyskane w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców!

28 września 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz odebrała uroczyście z rąk Starosty Powiatu
Kieleckiego Pana Mirosława Gębskiego oraz Wicestarosty Powiatu Kieleckiego Pana Tomasza Plebana pisemne
potwierdzenie otrzymania wsparcia dla Gminy Łopuszno
na kwotę wynoszącą ponad 85 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej zapobiegających rozprzestrzenianiu się zagrożenia COVID – 19
w szkołach i instytucjach.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz skierowała serdeczne słowa wdzięczności oraz podziękowania
w imieniu mieszkańców, podkreślając, że troska o ich
zdrowie i bezpieczeństwo stanowi priorytet samorządu
Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

Wieści Łopuszna
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Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno
– wybierzcie życie bez cukrzycy!

Najwyższa troska o zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców stanowi priorytet Samorządu Gminy
Łopuszno, dlatego też na terenie naszej wspólnej Małej
Ojczyzny realizowany jest projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego”.
Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą
część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony
osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede
wszystkim: nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej
oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim, szybciej niż w całej Polski, rośnie liczba
osób chorujących na cukrzycę typu 2 oraz osób obarczonych
ryzykiem zachorowania na to schorzenie.
Wychodząc naprzeciw powyższym problemom, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zaś Urząd Gminy
w Łopusznie jest instytucją wspierającą kampanię prozdrowotną. Zasadniczym celem programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa
świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno – zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku
45 – 64 lat.
Program badań przesiewowych oraz późniejsze etapy to
największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z większych realizowanych w Europie. W
pierwszym etapie planowane jest
dotarcie do grupy aż 241 680 osób
w wieku 45 – 64 lat stanowiących
około 70 % całej populacji województwa.
Zdrowie i życie mieszkańców
województwa świętokrzyskiego
to nasz wspólny priorytet, dlatego zdecydowaliśmy się włączyć
do działań zachęcających mieszkańców Gminy Łopuszno do wzięcia udziału w przywołam projek-
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cie. W pierwszym etapie realizowane będą badania przesiewowe polegające na wywiadzie kwestionariuszowym
(formularz FIND RISK). Ważne jest, aby podczas wywiadu
udzielić rzetelnych informacji, gdyż na jego podstawie
określane jest ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.
To szybkie działanie nie zajmie więcej niż 2 minuty, a może
mieć wymierny wpływ na jakość dalszego życia. W kolejnych
etapach prowadzone będą badania medyczne, konsultacje dietetyczne oraz indywidualne, a także grupowe zajęcia z trenerem / fizjoterapeutą. Wszystkie działania, w ramach projektu, kierowane do Mieszkańców województwa świętokrzyskiego są i będą całkowicie bezpłatne.
Chcąc zapewnić optymalną możliwość wypełnienia
formularza FIND RISK przez wszystkich zainteresowanych Mieszkańców i Gości Gminy Łopuszno, opracowanych zostało kilka wariantów:
• wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej projektu pod następującym linkiem: www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl;
• bezpłatna infolinia telefoniczna obsługująca projekt pod
numerem: 41 375 72 06;
• pobranie kwestionariusza w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie przy ulicy Koneckiej 12, wypełnienie, a następnie
wrzucenie go do urny znajdującej się w miejscu pobrania
obsługiwanym podczas dyżurów.
Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno
WYBIERZCIE ŻYCIE BEZ CUKRZYCY
Serdecznie zachęcam do włączenia się w walkę o Wasze
zdrowie !
Z najlepszymi życzeniami pomyślnego zdrowia
i wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

z życia gminy

CZY gRoZI CI CukRZYCa?
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach
profilaktycznych oraz spotkaniach informacyjnych
z udziałem dietetyków, na których dowiesz się:
• jak dbać o zdrowie,
• czym jest cukrzyca, jakie niesie za sobą powikłania i jak ją leczyć,
• jakie są czynniki ryzyka zachorowania.

Kto może skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych?
Każda osoba w wieku 45-64 lat, która nie miała do tej pory stwierdzonej
cukrzycy oraz mieszka na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zaniedbana cukrzyca oraz brak odpowiedniej profilaktyki prowadzą
do groźnych powikłań:

WYBIERZ ŻYCIE
BEZ CukRZYCY

• udaru mózgu,
• niewydolności nerek,

konsultacje
z aktywności fizycznej

diagnostyka BMI,
obwód talii

gimnastyka
z fizjoterapeutą

pomiar cukru

NIE CZEkaJ!
Zbadaj się, a my pomożemy Ci podjąć działania,
które ochronią Twoje zdrowie!

I. DANE PODSTAWOWE
2.

Nazwisko

• neuropatii.

badanie składu ciała

Projekt „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

1.

• amputacji kończyn,

• utraty wzroku,

Co oferujemy w ramach Programu?

porady dietetyków

Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2
kwestionariusz findrisc1 (finnish diabetes risk score):

• zawału serca,

Imię

II. DANE KONTAKTOWE
3.

Numer telefonu
III. ADRES ZAMIESZKANIA
4.

Gmina

Kod pocztowy

Powiat
IV. WPROWADŹ INFORMACJE
7.

8.

Płeć (K/M)

9.

Wiek (pełne lata)

10.

Waga = masa ciała (kg)

Obwód pasa (cm)

Czy występują u pani / pana następujące czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę
(zaznaczyć znakiem x wszystkie, które występują)

mała aktywność fizyczna*
cukrzyca w rodzinie

cholesterolu / dyslipidemii

stwierdzony w ostatnim badaniu

przebyta cukrzyca ciążowa

choroba sercowo – naczyniowa

urodzone dziecko o masie ciała > 4 kg

*Dotyczy osób, które nie podejmują codziennie podczas pracy
i/lub w czasie wolnym (łącznie z normalną aktywnością) wysiłku
fizycznego przez przynajmniej 30 minut

Jak często je pan/pani warzywa lub owoce?

codziennie

nie codziennie

zespół policystycznych jajników

Wypełnij formularz i wyślij jako zdjęcie/skan
na adres e-mail: cukrzyca@mrw.org.pl
lub na numer telefonu: 506 464 759

Skala FINnish Diabetes RIsk SCore (FINDRISC) służąca do oceny ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 u dorosłych w okresie 10 lat (na
podstawie Lindstrom i Tuomilehto [1]; dostępna na http://www.diabetes.fi/english).

1.

tel. 41 375 72 06

nadciśnienie tętnicze
nieprawidłowe stężenie

podwyższony poziom glukozy we krwi

Zadzwoń i dowiedz się, gdzie i w jaki sposób
możesz skorzystać z oferty badań:

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się także na stronie
internetowej. Wykonaj test już teraz!

www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl.

Badania, spotkania i warsztaty organizowane są w ramach projektu „Regionalny
Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy
typu 2” realizowanego przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

uZDRoWISko BuSko-ZDRÓJ S.a.
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 38 44
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Zaproszenie do udziału w bezpłatnych badaniach
mammografii cyfrowej i cytologii płynnej

Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest niczym. (Artur Schopenhauer)
Drogie Mieszkanki Gminy Łopuszno!
Najwyższa troska o zapewnienie zdrowia
i bezpieczeństwa Mieszkańców stanowi priorytet Samorządu Gminy Łopuszno, dlatego też
uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach mammografii cyfrowej i cytologii płynnej, które przeprowadzane są cyklicznie w nowoczesnym cytomammobusie
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
W dniach 30 września – 1 października 2020 roku
w godzinach: 1000 – 1600 przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie przy ulicy Strażackiej
5 Mieszkanki Gminy Łopuszno licznie skorzystały
z możliwości wykonania badań.
Informuję, że Panie w wieku 50 – 69 lat zamierzające skorzystać z bezpłatnej mammografii
cyfrowej przeprowadzanej cyklicznie w siedzibie ŚCO w Kielcach mogą dokonywać uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: 607 77 88 88, natomiast panie w wieku
25 – 59 lat chcące wykonać bezpłatną cytologię płynną przeprowadzaną również cyklicznie
w siedzibie ŚCO w Kielcach mogą dokonywać
uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: 609 99 00 33.
Szczegóły dotyczące odpowiedniego przygotowania
i przebiegu realizowanych badań przy zachowaniu wszelkich
wymaganych zasad reżimu sanitarnego dostępne są w udostępnianych plakatach informacyjnych oraz na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach pod
następującym linkiem: https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-piersi.

Z całego serca zachęcam do skorzystania z możliwości wykonania istotnych badań.
Z życzeniami zdrowia i wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Szlachetna akcja honorowego oddawania
krwi zaplanowana w Łopusznie!
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z siedzibą w Kielcach serdecznie zapraszają 28 listopada 2020 r. (w sobotę) w godzinach
od 900 do 1200 do udziału w akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem: „Oddaj Krew! Ratuj Życie!”. Akcja zostanie przeprowadzona w remizie OSP w Łopusznie przy ulicy Strażackiej 4 przy zachowaniu wszelkich
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obowiązujących zaleceń i wymogów
sanitarnych.
Szanownym Druhom przekazujemy
wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za codzienne propagowanie
postaw godnych naśladowania, będących wyrazem prawdziwego poświęcenia i służby mieszkańcom, w trosce o
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
społeczności lokalnej.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w szlachetną akcję!
Damian Rozmus

z życia gminy

„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie”
C. K. Norwid

Wdzięczni bohaterom!

Jak co roku władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy oddali hołd poległym w obronie Ojczyzny. Tegoroczne
uroczystości miały nieco skromniejszy charakter ze względu
na obostrzenia związane z pandemią.
23 sierpnia br. odbyła się uroczystość patriotyczna
w Fanisławicach przy pomniku upamiętniającym zamordowanych mieszkańców. Na miejscu pamięci zgromadziły
się potomkowie rodzin pomordowanych, władze samorządowe, oraz społeczność lokalna. Ponadto na uroczystości obecny był poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łopusznie.
Rozpoczęto mszą św. w intencji żołnierzy Armii Krajowej
i mieszkańców, którzy zginęli przez niemieckiego okupanta
w gajówce „Konrad”. Nabożeństwo sprawował proboszcz tutejszej parafii ks. Wiktor Walocha.
Po zakończonej mszy delegacje złożyły przed pomnikiem
wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.
30 sierpnia br. oddano hołd żołnierzom poległym
wxczasie Powstania Styczniowego. Zgromadzono się przy
pomniku w lesie w Ewelinowie. Jak podają źródła, podczas
potyczki w ewelinowskim lesie zginęło 43 powstańców.
Obchody rozpoczęły się mszą św. sprawowaną przez proboszcza parafii Mnin Ireneusza Wiktorowicza. Po zakończonej
mszy delegacje złożyły wiązanki i zapalono znicze.
W uroczystości udział wzięli: Pani Wójt Irena Marcisz,
Krzysztof Soboń – radny powiatu kieleckiego, sołtysi, radni
gminy Łopuszno, kierownicy jednostek Urzędu Gminy oraz
mieszkańcy Ewelinowa i okolic.
Z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej
6xwrześnia na łopuszańskim Kościółku odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary tej wojny. O godzinie 12
przy obelisku i trzech krzyżach odprawiona została msza św.,
której przewodniczył ks. dr Tomasz Gocel z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Modlono się i oddano hołd
wszystkim, którzy zginęli w obronie ojczyzny.
O oprawę artystyczną zadbał jak co roku łopuszański Chór
Gloria pod kierunkiem pana Czesława Jedynaka oraz Orkiestra Dęta OSP z kapelmistrzem Michałem Leśnikiem. Po mszy
św. odczytany został uroczysty Apel Pokoju, następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze przed tablicą
pamiątkową.
Obchody uświetniły poczty sztandarowe Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Łopuszno oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli duchowieństwa,
kombatantów,
władz samorządowych na czele z Gospodarzem Gminy Ireną
Marcisz, szkół, urzędów oraz mieszkańców naszej parafii.
Na zakończenie Wójt Gminy Irena Marcisz podziękowała
wszystkim, którzy swoją obecnością podkreślili, że patriotyzm
jest bliski ich sercom.
Zuzanna Woś

Hołd oddany zasłużonym podczas obchodów w Ewelinowie

Pamięć przedstawicieli młodego pokolenia podczas obchodów
w Fanisławicach

Utalentowani członkowie orkiestry Dętej w Łopusznie
uświetnili obchody na Łopuszańskim Kościółku
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Prawdziwe święto dziękczynienia za urodzaj plonów!

Dożynki podkreślają etos pracy ludzkiej i naszą wspólnotę w kulturze i chlebie. To przekonanie gromadzi gospodarzy, którzy do świątyni przynoszą chleb upieczony z tegorocznej mąki i wieńce dożynkowe, warzywa i owoce stanowiące ukoronowanie ich ciężkiej całorocznej pracy, aby podczas
mszy świętej dziękować Bogu za opiekę, pogodę i plony Ziemi Ojczystej oraz prosić o błogosławieństwo dla pracy, rodzin
i gospodarstw.
Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem, który jest owocem współdziałania Stwórcy i człowieka. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci
przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Niechaj chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej ukochanej Gminie i naszej umiłowanej Ojczyźnie.
Dożynkowe święto to również czas refleksji nad tym, jak
ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby go sprawiedliwie podzielić.
Polska wieś, polscy rolnicy, zabezpieczając wyżywienie narodu, w znacznej mierze przyczyniają się do zachowania tożsamości narodowej.

Dożynki świętem dziękczynienia za dary zbiorów, za chleb
wypieczony z mąki , trud w wydobyciu chleba z ziemi naszych
Ojców

Grażyna i Zbigniew Bąk stworzyli dzieło w postaci wieńca
dożynkowego, który przyniesiony przed Ołtarz symbolizował
dar 27 sołectw

Kochani Mieszkańcy Naszej Małej Ojczyzny bądźcie zdrowi i aby
nigdy nie zabrakło Wam chleba, który symbolizuje hołd dla
rolników
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Wierna dochowuje wierności pięknej tradycji dożynkowej

z życia gminy
W przypadku naszej wspólnej Małej Ojczyzny, jaką jest
Gmina Łopuszno, niewątpliwie mówić można o sile, jaką daje
współpraca i umiejętność jednoczenia się wokół wspólnego
celu. Na Ziemi Łopuszańskiej słowa o ludzkiej solidarności
nie są pustymi hasłami, lecz mają realny wymiar codziennie
podejmowanych pięknych działań, zaś umiejętność współdziałania stanowi podstawę rozwoju naszej kochanej Małej
Ojczyzny, poprawy warunków gospodarowania i życia jej
mieszkańców.
Rolę rolników pięknie podkreślał św. Papież Jan Paweł II
w słowach: „oddaję hołd spracowanym rękom polskiego
rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.” Pięknie mówił także o tej roli przywódca
ludowców Wincenty Witos: „w chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje,
najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa.”
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną tegoroczne obchody Święta Chleba miały dużo skromniejszy charakter niż zazwyczaj. Ograniczyły się do uroczystości w Kościele Parafialnym w Łopusznie . 13 września br. o godz. 12.00 zgromadzili
się wierni, obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójt Panią Ireną Marcisz. W roli dożynkowych starostów wystąpili: Pani Barbara Fras i Pan Aleksander Kozak. Dożynkową Mszę św. odprawił i homilię
wygłosił ks. dr Bartłomiej Piorun, pracownik Sądu Biskupiego w Kielcach.
Damian Rozmus

Przepiękny wieniec dożynkowy Nowek Parafia Dobrzeszów

Serdecznie witamy nowego Dziekana Dekanatu Łopuszańskiego
i Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Łopusznie ks. Karola Stacha
26 lipca 2020 r. odbyło się powitanie nowego Dziekana
Dekanatu Łopuszańskiego i jednocześnie Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie ks. Karola Stacha.
W uroczystości wzięły udział przedstawicielki Samorządu Gminy Łopuszno w osobach: Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie Pani Zdzisławy Zimnej oraz Radnej i jednocześnie
Sołtys sołectwa Łopuszno Pani Barbary Fras. We mszy św.
uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa Kościoła
Rzymskokatolickiego na czele z Nuncjuszem Apostolskim
Arcybiskupem ks. Henrykiem Jagodzińskim, jak również
licznie zgromadzeni parafianie.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz wręczając wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy w Łopusznie Panią Zdzisławą Zimną i Radną Panią Barbarą Fras pamiątkową rzeźbę
Najświętszej Maryi Panny wykonaną przez artystę Pana Stanisława Porzucka wskazała, że przypadł jej w udziale zaszczyt

powitania Księdza Dziekana w imieniu mieszkańców Gminy
Łopuszno. Podkreśliła przekonanie, że Ksiądz Dziekan całym
sobą umiłuje Ziemię Łopuszańską, rozumiejąc społeczność lokalną, wspierając i prowadząc każdego dnia na duchowej drodze odnajdywania istoty Boga i życia, dając świadectwo piękna kapłańskiego powołania.
Przedstawicielki Samorządu Gminy Łopuszno złożyły Księdzu Proboszczowi najlepsze i najserdeczniejsze życzenia, aby
dobry Bóg obdarzał go zdrowiem, mądrością, radością, cierpliwością i błogosławił w każdym dniu kapłańskiej posługi. Życzyły, aby podążał z ufnością i nadzieją za Panem, ciesząc się światem i spotykanymi w parafii osobami, by jego
serce przepełnia miłość do bliźnich. Zapewniły o życzliwości
i otwartości serc mieszkańców gminy, gotowych przyjść z bezinteresowną pomocą w głoszeniu z miłością pięknego przekazu Ewangelii.
Damian Rozmus
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II Rajd Rowerowy szlakiem Brygady Świętokrzyskiej

W sobotę 8 sierpnia ok 100 osób wzięło udział w wyprawie rowerowej, której celem było uczczenie pamięci żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Organizatorem Rajdu było Starostwo Powiatowe w Kielcach, a współorganizatorem Starostwo
Powiatowe we Włoszczowie, jednym z partnerów Gmina Łopuszno.
Dwie grupy rowerzystów wyruszyły z powiatów kieleckiego i włoszczowskiego, żeby ostatecznie spotkać się w Lasocinie.
Grupa z powiatu kieleckiego do pokonania miała 52 kilometry, przejazd przez gminy Mniów, Strawczyn, Słupia Konecka i Łopuszno, natomiast grupa z powiatu włoszczowskiego
przejechała 45 km.
Łatwo nie było, bo oprócz kilometrów, rowerzyści musieli
zmagać się z ponad 30 - stopniowym upałem.
Na trasie rajdu umiejscowiono kilka przystanków przy pomnikach upamiętniających ofiary II wojny światowej.
Przed pomnikiem Brygady Świętokrzyskiej złożono kwiaty,
a rajd zakończyło wspólne ognisko i śpiewanie pieśni patriotycznych.
Sławomir Stelmaszczyk
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Pożegnanie ze Żłobkiem

28 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz uczestniczyła w szczególnym dniu dla ukochanych żłobkowych maluchów, które ukończywszy 3 latka, pożegnały się
ze Żłobkiem Gminnym w Łopusznie.
Pożegnanie to moment niezwykły i niezapomniany zarówno dla dzieci, rodziców, a także dla dyrektora, opiekunek
i wszystkich pracowników żłobka.
Ze względów sanitarno - epidemiologicznych w tym roku
liczba osób obecnych na uroczystości była ograniczona.
Wydarzenie rozpoczął niezwykły taniec w wykonaniu dzieci, które przygotowała Pani Aneta Węgrzyn. Absolwenci zostali obdarowani prezentami przez Panią Wójt Gminy Łopuszno - Irenę Marcisz, Panią Dyrektor Żłobka Gminnego - Ewelinę
Bernat, Panią Anetę Węgrzyn ze Szkoły Baila, Ciocie i wszystkich pracowników żłobka oraz dzieci.
W tym roku statuetkę Przyjaciela Żłobka za okazaną pomoc, wsparcie, hojność i zaangażowanie otrzymali
Państwo Furtas, Państwo Woś, Państwo Grzegorczyk oraz
Państwo Palacz. Po pięknych występach nadszedł czas podziękowań, podczas których zostały wręczone upominki dla
Pani Wójt, Pani Dyrektor i wszystkich pracowników od rodziców. Ufundowali oni również zabawki dla dzieci w postaci
trzech samochodów.
Po części oficjalnej udano się na słodki poczęstunek przygotowany przez naszych niezastąpionych rodziców.
Żłobek Gminny życzy dzieciom samych radosnych dni,
miłych kolegów i koleżanek oraz wiele, wiele uśmiechu na
twarzy. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy okazali nam

zaufanie, powierzając naszej opiece swoje dzieci oraz życzymy im licznych powodów do satysfakcji z rozwoju i postępów
swych pociech. Mamy nadzieję, że w nowym środowisku spotkają się z życzliwością i wsparciem.
Ewelina Bernat

„Nauczyciel odmienia życie każdego dziecka,
całych rodzin, jak i przyszłość nas wszystkich”
Barbara Cage

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy i Pracownicy placówek oświatowych!

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, zwracając się do Was, Drodzy Państwo, przekazujemy wyrazy najwyższego uznania i szacunku za codzienną troskę
o rozwój intelektualny, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a także za kształtowanie najważniejszych wartości miłości i szacunku do drugiego człowieka.
Jesteście Państwo mentorami i drogowskazami na drogach
młodych ludzi, którzy w placówkach oświatowych poszczególnych szczebli nie tylko uczą się, lecz nawiązują przyjaźnie, poznają siebie i swoje predyspozycje oraz odkrywają talenty i pasje.
W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości to właśnie Wy stajecie się dla dzieci i młodzieży prawdziwą szansą na odnalezienie właściwych dróg życiowych i odkrywanie pięknych stron
świata. Wasza mądrość stanowi ważny punkt odniesienia dla
młodego pokolenia, jesteście współcześnie nie tylko przewodnikami po tajnikach wiedzy, ale także coraz częściej wyznacznikiem granic i zasad, ostoją w chwilach słabości.

W okazji Waszego
święta życzymy z serca
wszystkim Pracownikom
Oświaty, dużo zdrowia,
spokoju i siły na każdy
dzień, satysfakcji z realizowanej służby, wytrwałości
i cierpliwości w odkrywaniu świata przed swoimi
podopiecznymi, zawodowej mądrości, jak również
radości na każdej niwie życia.
Z wyrazami najwyższego uznania i szacunku
Zdzisława Zimna
Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
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Z narady dyrektorów szkół

W październiku 2020 r. odbyła się narada dyrektorów szkół,
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno.
Zasadniczym celem spotkania było przedstawienie przez
dyrektorów poszczególnych szkół stanu uczniów na dzień
30.09.2020 r., wg którego zostanie naliczona subwencja
oświatowa.
Stan ten przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie: 608 dzieci
(w tym uczniów:
kl. I-VIII – 477, „0” -38, poniżej „0” -93).
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach: 221 dzieci (w tym uczniów: kl. I-VIII – 158, „0”- 20, poniżej „0”- 43).
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie: 110 dzieci (w tym
uczniów: kl. I-VIII – 88, „0” -7, poniżej „0” -15).
Filia w Grabownicy: 27 dzieci (w tym uczniów: kl. I-III – 13, „0” Pani Wójt wręczyła swoją nagrodę nauczycielkom
z SP w Łopusznie
-5, poniżej „0” -9).
Filia w Sarbicach: 21 dzieci (w tym uczniów: kl. I-III – 8, „0” -2, ków surowych od wyniku najniższego do najwyższego. Przedziały te ponumerowano od 1. do 9. i nazwano staninami, zaponiżej „0” -11).
Ogółem do w szkół podstawowych na terenie naszej gmi- tem w kolejnych staninach mieszczą się coraz wyższe wyniki.
Średnie procentowe wyniki uczniów ósmej klasy z poszczeny uczęszcza 960 dzieci.
Pani Ewelina Bernat- dyrektor żłobka w Łopusznie, podała gólnych przedmiotów, w porównaniu do średniego procentostan dzieci w swojej placówce, w której obecnie opieką oto- wego wyniku w gminie, w powiecie kieleckim, w wojewódzczonych jest 56 dzieci, natomiast na liście rezerwowej jest twie świętokrzyskim i w kraju, przedstawiają się następująco:
Wyniki egzaminu Szkoły Podstawowej w Gnieździskach
jeszcze 19 chętnych.
Kolejnym zagadnieniem na naradzie było przedstawienie wyraźnie wskazują, że szkoła ta jest na wysokim poziomie naprzez dyrektorów szkół, wyników egzaminów ósmoklasistów, uczania, osiągnęła bardzo dobre wyniki w porównaniu do
które odbyły się w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r. i zara- powiatu, województwa i kraju, na szczególną uwagę zasługuje wynik z języka polskiego jest on wyższy o 3 punkty prozem przeprowadzenie analizy.
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym od- centowe od średnich wyników uzyskanych w powiecie, wojepowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty wództwie czy kraju.
Szkoła Podstawowa w Łopusznie osiągnęła bardzo dobre
przez ucznia czy szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą
badaną populację. Skala ta opracowana jest na podstawie roz- wyniki z egzaminu w porównaniu do średnich procentowych
kładu normalnego wyników poprzez uporządkowanie wyni- w powiecie, województwie i kraju. W porównaniu do uzyskanych wyników egzaminu z ubiegłego roku
Wyniki egzaminów szkół w porównaniu do przedziałów staninowych
znacząco poprawił się średni wynik procentoj. angielski
j.niemiecki
matematyka
j. polski
Szkoła
wy z matematyki.
(stanin)
(stanin)
(stanin)
(stanin)
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, bioSP Dobrzeszów 3 (niski)
-------------2 (bardzo niski) 4 (niżej średni)
rąc
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kach oświatowych. Zaproponowała uhonorowanie nagrodami tylko tych nauczycieli, którzy byli opiekunami laureatów
konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020.
Nagrody otrzymały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, panie: Renata Butenko, Beata Iwanek,
Agnieszka Palacz, Anna Serafin i Wioleta Stachura.
Wszyscy zebrani zarówno dyrektorzy szkół, jak i obecni
przedstawiciele związków zawodowych, pani Wanda Nowak i

pan Marek Zimny, wykazali się dużą wyrozumiałością i zaaprobowali propozycję pani Wójt Ireny Marcisz.
Na zakończenie pani Wójt Irena Marcisz podziękowała
dyrektorom, a także za ich pośrednictwem wszystkim pedagogom, za sumienne zaangażowanie w pracę pedagogiczną w ciężkim czasie zagrożenia epidemiologicznego.
Jolanta Krzesimowska

Wsparcie kształcenia zdalnego
przy dofinansowaniach pozyskanych w ramach projektów
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”
4 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz przekazała 20 sztuk laptopów i 20 sztuk tabletów wraz z oprogramowaniami zakupionych dla szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno w ramach dofinansowania w kwocie 95.000,00 zł pozyskanego z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi
Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.
„Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”.
Po ocechowaniu sprzętu w odpowiednie loga i przygotowaniu protokołów
przekazania dyrektorzy poszczególnych
placówek oświatowych zostali zaproszeni do siedziby Urzędu Gminy w Łopusznie
po odbiór zakupionego sprzętu. Podczas
przekazywania sprzętów zachowano bezpieczną odległość
i wymogi sanitarne w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Warto przypomnieć, że 8 maja 2020 roku Wójt Gminy
Łopuszno Pani Irena Marcisz przekazała również 21 sztuk
laptopów zakupionych dla szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno w ramach dofinansowania w kwocie 60.000,00 zł pozyskanego z tożsamego Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”.
Zakupione w ramach realizacji projektów pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” laptopy rozdysponowane zostały według liczebności uczniów w danej placówce oświatowej. Szkoły po przygotowaniu komputerów przez informatyków docelowo udostępniły sprzęt dla nauczycieli i uczniów, którzy mogą
w ten sposób w pełni realizować zdalne nauczanie.
Zenon Głowala, Damian Rozmus
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Artyści z całej Polski gościli w Łopusznie
podczas 40. jubileuszowego Pleneru Malarskiego

Już po raz czterdziesty przyjechali do Łopuszna artyści
z różnych zakątków Polski na Międzynarodowy Plener Malarski. Na terenie Ośrodka sportowo – Wypoczynkowego powitała gości gospodarz Gminy Irena Marcisz oraz organizatorzy
wydarzenia: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Beata Starzyk oraz kierownik GOSW Sławomir Stelmaszczyk.
W dwutygodniowym plenerze malarskim wzięło udział
szesnastu znakomitych artystów z całej Polski. Wśród
nich znalazła się duża grupa podopiecznych na co dzień
zrzeszonych w Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Kielcach. W sumie stworzyli ponad 30 unikatowych
obrazów.
Podczas swojego pobytu uwieczniali na płótnie architekturę i pejzaże naszej gminy. Pomocne okazały się wycieczki
po okolicy, które umożliwili artystom organizatorzy. Pokazali
przybyłym najpiękniejsze okoliczne zakątki m.in. Kościół Pod-
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wyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, malownicze kapliczki, pałac Dobieckich, ruiny zamku w Lasocinie, Jezioro Świętej
Elżbiety czy Żabieniec.
Plenery malarskie w Łopusznie to już tradycja zapoczątkowana w 1986 r. przez panią Barbarę Pawelczyk oraz Małgorzatę Oleksiewicz, które w ówczesnym czasie zarządzały ośrodkami kultury i sportu. Od tamtej pory każdego roku
gościmy artystów z Polski i zagranicy. Uwieczniają oni na
płótnie najciekawsze zakątki i malownicze pejzaże łopuszańskiej ziemi. Magię i czar miejsc z łatwością można dostrzec w powstałych tu obrazach, które zdumiewają swym
pięknem i różnorodnością. Malowane od ponad 30 lat dzieła stanowią doskonała dokumentację artystyczną naszej gminy. Uświetniają galerię GOK, biura Urzędu Gminy, hotelowe pokoje na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, świetlice, szkoły, pomieszczenia Banku Spółdzielczego
i domy prywatne.
W przedostatni dzień pleneru miał miejsce
kameralny wernisaż, czyli podsumowanie połączone z prezentacją prac i wymianą zdobytych doświadczeń i spostrzeżeń. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania na
ręce sponsorów tego spotkania: Aleksandra
Kozaka, Krzysztofa Smolarczyka, Tadeusza
Moszczyńskiego. Dzięki ich hojności możliwe
było zorganizowanie wspaniałej kolacji zwieńczającej jubileuszowe spotkanie artystyczne.
W ramach pleneru odbyły się również warsztaty artystyczne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz dla podopiecznych fundacji „Z Uśmiechem” z Józefiny. Podczas
tegorocznych spotkań uczestnicy warsztatów
zapoznali się z podstawami rysunku i malarstwa.
Tego typu zajęcia to doskonała okazja do pobudzanie kreatywności, odkrywania przyjemności
tworzenia, pobudzania i rozwijania talentów
plastycznych. Efekty pracy młodych adeptów
sztuki plastycznej podziwiać można w internetowej galerii dostępnej na Facebooku oraz stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
Znajdą tam państwo również obszerną fotorelację z całego wydarzenia- 40. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego.
W przyszłym roku organizować będziemy
kolejny Międzynarodowy Plener Malarski w Łopusznie. Liczymy, że sytuacja pozwoli nam
w sposób wyjątkowy uczcić to wyjątkowe wydarzenie. Tymczasem zapraszamy serdecznie
do galerii GOK w Łopusznie przy ul. Włoszczowskiej 3, gdzie można obejrzeć i zakupić
wiele pięknych i oryginalnych obrazów.
Beata Starzyk
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I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
PLASTYCZNYM „TOTUS TUUS MARYJO”

Weronika Pietrasiewicz, uczennica klasy IV a Szkoły Podstawowej w Łopusznie zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Totus Tuus Maryjo”, zorganizowanym
dla szkół im. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin papieża.
Weronika to bardzo utalentowana plastycznie dziewczynka.
Pracę na konkurs wykonała jako uczennica klasy trzeciej. Zachwyciła nią jurorów wysokim poziomem artystycznym i oryginalnością pomysłu. Jej dzieło to
dziecięce odwzorowanie na desce
ikony Matki Boskiej Częstochowskiej – Czarnej Madonny. Jest w niej
pewien szczegół
– postać modlącego św. Jana Pawła II. Właśnie w
ten prosty, a jakże wymowny sposób nawiązała do
hasła
konkursu:
Totus Tuus – Cały
38
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Twój Maryjo. Biel
postaci i umieszczenie jej pośrodku obrazu sprawia, że sylwetka
papieża przyciąga
wzrok oglądającego i nakłania do
zawierzenia Matce Bożej.
Składamy
ogromne gratulacje Weronice
Pietrasiewicz i jej
Rodzicom. Dziękujemy uczniom
naszej szkoły, którzy w okresie zdalnego nauczania i
kwarantanny wykonali prace na konkurs. Były one wystawione w kościele w
100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Dziękujemy siostrze Barbarze Okle, która zachęciła dzieci do udziału w konkursie
i wysłała prace do organizatora.
Jolanta Szczerek
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Sukces na obcasach
Twórcze weekendy ze świętokrzyskimi kobietami sukcesu

14 sierpnia 2020 r. w Łopusznie odbyło się pierwsze
spotkanie z cyklu czterech debat stworzonych z myślą o
kobietach i dla kobiet, podczas której wystąpiły reprezentantki płci pięknej, które odniosły sukces w polityce
i samorządzie. Gościem specjalnym była Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik. W debacie uczestniczyła również Wójt Gminy Łopuszno Pani
Irena Marcisz.
Organizatorem debat w ramach projektu „Sukces na obcasach. Twórcze weekendy ze świętokrzyskimi kobietami sukcesu” jest Stowarzyszenie Porozumienie Na Rzecz Rozwoju
„Progres”, a partnerem Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Lokalnych „Skała” z Lasocina. Pomysł zrodził się z potrzeby
wspierania kobiet w ich dążeniu do spełniania siebie.
Koordynatorem projektu cyklu czterech debat ze świętokrzyskim kobietami sukcesu jest Mariusz Brelski – Prezes Stowarzyszenia „Skała”. Jego zdaniem to doskonały przykład dla
każdej obecnej na spotkaniu kobiety, mówiący o tym, że są w
stanie osiągać sukcesy nie tylko na szczeblu zawodowym, ale
także w życiu prywatnym, mając swoje pasje i hobby.

Kobiety sukcesu Wicemarszałek Województwa
Świętokrzyskiego Pani Renata Janik i Wójt Gminy Łopuszno
Pani Irena Marcisz

Sukces to słowo klucz łączące wszystkie uczestniczki
przeprowadzonej debaty

Projekt jest dofinansowany ze środków „Świętokrzyskiego
Funduszu Lokalnego”. Operatorem jego jest Fundacja im. Stefana Artwińskiego, która otrzymała dofinansowanie z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020”.
Celem projektu jest wzmocnienie roli kobiet, a jego założeniem to, aby pokazać świętokrzyskim paniom wzory do
naśladowania, liderki, które opowiedzą, w jaki sposób znalazły się w dobrym punkcie swojego życia, jak udało im się odnieść sukces na różnych polach, w czterech obszarach kobiecej działalności: polityce, sporcie, kulturze i biznesie.
Gościem specjalnym spotkania w Gminnym Ośrodku
Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie była Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik. Wieloletni samorządowiec oraz Poseł na Sejm RP opowiedziała uczestnikom debaty nie tylko o sukcesie zawodowym, ale też osobistym, w codziennym rodzinnym życiu.
Moderatorką debaty o sukcesie kobiet w polityce była Pani
Barbara Kowalczyk – Bernat.
- Uważam, że była owocna. Przybliżyła zebranym wizję
sukcesu na podstawie ciekawej osoby, wicemarszałek Renaty Janik, która spełnia się zarówno zawodowo, społeczne, jak
i w życiu prywatnym. Pytania do wicemarszałek dotyczyły różnych obszarów, nie tylko życia zawodowego, ale też życia codziennego, jak na przykład o radzeniu sobie ze stresem. Bardzo się cieszę, że padały ze strony publiczności także takie pytania, które nie były ujęte w programie debaty, to zdecydowanie ożywiło dyskusję. Uważam, że warto rozmawiać o kobietach. Cykl debat to doskonały przykład dla każdej z nas, mówiący o tym, że jesteśmy w stanie osiągać sukcesy na szczeblu
zawodowym, ale także w życiu prywatnym, mając swoje pasje i hobby. Dodatkowym aspektem spotkań organizowanych
dzięki projektowi „Sukces na obcasach” jest pokazanie, że nie
tylko praca jest dla nas ważna, ale także pasja – powiedziała
Pani Barbara Kowalczyk – Bernat.
Mariusz Brelski
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Władysław Rutkiewicz

Akcja bojowa w Łopusznie1

10 lutego 1907 r. otrzymałem polecenie od Wydziału Bojowego, ażeby się postarać o czyste blankiety paszportowe, które
były potrzebne dla naszych nielegalnych ludzi.
Funkcję instruktora Bojowej Organizacji Fr. Rew. P.P.S.2 pełniłem od grudnia 1906 r. na miejsce tow. ,,Jana-Księdza”, którego partja wyznaczyła na funkcjonariusza roboty agitacyjnej
w okręgu kieleckim.
Z oddziałowego, po odpowiedniem przeszkoleniu, zostałem instruktorem. Godność instruktora otrzymałem od członków Wydziału Bojowego – tow. ,,Antoniego”3 i zdaje mi się tow.
Montwiłła4.
Miałem do swojej dyspozycji poza Kielcami dwa oddziały bojowców: w Białogonie, Rytwinach i Busku po jednej szóstce i w Samsonowie cały oddział. Przed rozłamem oddział składał
się z trzech piątek i oddziałowego, po rozłamie zaś z trzech szóstek i oddziałowego. Odpowiednio do tej zmiany zmieniona została i musztra. Zaznaczam przy tej okazji, że po rozłamie u nas
w kieleckim nie było wcale lewicy5 i na konferencji rozłamowej,
która się odbyła na Słowiku w konspiracyjnym mieszkaniu, gdzie
przybyli tow. Marek (bez nogi) i od lewicy tow. Feliks, wszyscy
przedstawiciele delegacji wypowiedzieli się za Frakcją Rewolucyjną (wyjątek – tow. Gruszczyński ,,Czesław” – okręgowiec kielecki, który stał się lewicowcem) i dlatego cały dobytek partyjny,
jak drukarnia, składy broni i literatura, pozostał przy nas.
W samych Kielcach też były dwa oddziały bojowców, tak że z taką
ilością ludzi można było sobie pozwolić na największą akcję.
Dla otrzymania potrzebnych paszportów wybrałem Łopuszno, odległe od Kielc o 35 km w kierunku Częstochowy. Dnia
12 lutego wyznaczyłem zbiórkę u tow. Kędzierskiego w Białogonie trzem szóstkom – dwie z Kielc i jedna z Białogonu. Był
to czas już dobrze „ostrzelany”, wszędzie po drogach kręciły się
patrole kozackie, a w każdej gminie były specjalne posterunki
wojskowe. Dlatego na tę robotę wziąłem aż trzy szóstki i wybrałem takie, które już poprzednio wychodziły cało z różnych
opresyj. Wszyscy otrzymali mauzery i browningi i po 100 sztuk
naboi. Na zbiórkę przybyli: ttow. Łojek Wacław, Race Srul, Kępa
Józef, Zawadzki Stanisław, Gemajron Herszek, Lipiński Jan, Chodak Jan, Zając Jan, Grudzień Wojciech, Sieradzki Jan, Bobowicz
Bolesław, Sikorski, Nowek Józef, Lurzyński Józef, Minner Stanisław, Chwastowski Józef, Nowacki Jan, Maroński Józef. Nazwiska, oczywiście, dopiero teraz ustaliłem, bo wtedy każdy z nich
dla mnie miał tylko pseudonim. Żona tow. Kędzierskiego przygotowała kolację, zjedliśmy i ja z tow. Nowkiem i wyszliśmy wynająć trzy sanie od miejscowych gospodarzy-rolników, sympatyków partji. Kazaliśmy im podjechać za fabrykę odlewów na
piekoszowskim trakcie i po sprawdzeniu broni dałem rozkaz do
wymarszu. Na saniach ulokowałem po szóstce. Byłem na pierwszych, a reszta podążała za nami w bliskich odstępach. Oczywiście, że cały wymarsz odbywał się z ceremonją po bojowemu – „szereg frontowy formuj”, „repetuj broń”, „broń w pogotowiu” i t. p. Wyruszyliśmy – była godzina ósma. Było mroźno
i dobra sanna. Pomimo że z za lada zakrętu lub zagajnika mogli
wynurzyć się ochraniacze ówczesnego stanu wojennego i można było przy takim zetknięciu się zboczyć z drogi na łono Abrahama, chłopaki byli w wyśmienitych humorach; jak jedne z sań
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się wywróciły, to pomagając wygramolić się z rowu pełnego
śniegu, czynili to z taką wesołością, że niktby nie dał wiary, że ci
ludzie lada chwila mogą podstawić pierś pod kule wroga. O godzinie dwunastej zajechaliśmy do Łopuszna.
Przed miasteczkiem ukryłem sanie w przydrożnych krzakach, polecając dobrze karmić konie, aby przy odwrocie szybko można było jechać, pozostawiłem dwóch bojowców, aby
nikogo nie wypuszczali z miasteczka na trakt kielecki i w razie
oporu aby strzelali, a sam na czele reszty bojowców, podłużną
kolumną, wkroczyliśmy na rynek. Na rynku z prawej strony był
zajazd. Gdyśmy koło niego przechodzili, w odległości jakich 80
kroków, ujrzeliśmy dwóch wachmistrzów policji. Zatrzymałem
oddział i wzięliśmy na cel policjantów. Jeden z nich, nie orjentując się w ciemności, zapytał „kto idiot”, a ja żartem odpowiedziałem „czort popa niesiot”. Chciałem dać komendę „pal”, lecz
było to około tego zajazdu, gdzie się kręciło sporo ludzi, i nie
chciałem aby były ofiary, więc, gdy policjanci weszli do zajazdu,
podałem komendę „naprzód”, pozostawiając po drodze warty
dla zabezpieczenia tyłów. Miałem dane, że w miasteczku jest
ośmiu policjantów. Poszliśmy w kierunku ulicy wiodącej do Krasocina, gdzie się mieściły urzędy, z którymi mieliśmy załatwiać
sprawy: monopol wódczany, poczta, sąd i gmina. Ponieważ
monopol był na samym końcu, więc postanowiłem go zrobić
najpierw. Całą drogę od gminy do monopolu, poza chałupami,
obstawiłem bojowcami i z jedną szóstką poszedłem pod monopol. Rękojeścią brauninga zacząłem bić w drzwi. Odezwał się
męski głos „kto eto”, odpowiedziałem, że w imieniu P.P.S żądam
natychmiastowego otwarcia drzwi. Nastała cisza i za chwilę
z okna monopolu huknęły strzały i wymysły: „ja wam, bandyci,
dam”. Dwóch bojowców podskoczyło do drzwi i zaczęło je rąbać toporami, które przywieźliśmy na wszelki wypadek z sobą,
a szóstkowemu kazałem dać ognia w okno. Po usłyszeniu strzałów i rąbaniu drzwi zapał monopolisty ostygł. Dla wywołania
większego wrażenia krzyknąłem - „otwieraj, bo rzucę bombę”.
Otworzył drzwi, jęcząc „gospodi pomiłuj”. Krzyknąłem na monopolszczyka, aby zapalił światło i podniósł ręce do góry. Gdy
zabłysło światło, wkroczyłem z bojowcami do środka. Stał tam
monopolszczyk, trzymając w jednym ręku lampę, a drugą trzymał do góry i żona jego z dzieckiem na ręku prosząca: „panie
oficerze, nie róbcie krzywdy mężowi, on myślał, że to bandyci”. Odrzekłem, że jego szczęście, że nikt z naszych ludzi nie został ranny, i zażądałem oddania broni. Dwa rewolwery – buldog
i taki sztyfciak – leżały pod łóżkiem. Siadłem przy stole i kazałem sobie podać książkę przychodową i gotówkę, a bojowcom
poleciłem potłuc butelki z wódką w sklepie. Choć niektórzy
mieli ochotę kapkę się rozgrzać, bo przecież przyszli z 15-stostopniowego mrozu, lecz był rozkaz potłuc i potłukli co było
rzetelnie. Według książki było 200 rubli. Gotówkę wsypał bojowiec Jan Chodak (pseudonim Geniek) do specjalnie przywiezionego woreczka. Monopolszczyk umiał pisać po polsku, więc
kazałem mu własnoręcznie pod dyktandem napisać w książce
pieniądze konfiskuje się na cele rewolucji i postawiłem pieczątkę: Kielecki Robotniczy Komitet P.P.S.
Następna była poczta. Ażeby się nie powtórzyła historja z otwieraniem drzwi na poczcie, jak w monopolu, kazałem

wspomnienie
monopolszczykowi iść z nami. Żona jego, myśląc, że chcemy
go wyprowadzić i zabić, rzuciła się z lamentem. Uspokoiłem
ją, że niedługo powróci, i poszliśmy na pocztę. Gdym zapukał
do drzwi poczty i odezwał się głos „Kto tam” poczciarza, sterroryzowany monopolarz odezwał się, że to on, że przed chwilą był u niego napad bandycki i że właśnie o tej sprawie chce
z nim pomówić. Drzwi otworzył naczelnik poczty. Wtedy odsunąłem na bok monopolarza, a sam, świecąc latarką elektryczną,
przyłożyłem brauning do piersi poczciarza, żądając podniesienia rąk. Do środka weszła reszta bojowców. Skonfiskowaliśmy
kilkadziesiąt rubli gotówki, znaczki pocztowe, odkrytki, szablę
i rewolwer. Pokwitowaliśmy, jak w monopolu, i zabierając ze
sobą monopolarza i poczciarza, poszliśmy do sądu. Otwieranie drzwi odbyło się jak na poczcie. W sądzie zniszczyliśmy portrety carskie i papiery, demolując całe urządzenie sądu. Po wyjściu z sądu poleciłem bojowcom pod eskortą odprowadzić do
mieszkań monopolarza i poczciarza, zalecając, aby do rana nie
wychodzili na ulicę, bo w mieście stoją nasze warty i mają polecenie, gdy ich zobaczą, strzelać do nich. Poszliśmy do gminy.
W gminie były oświetlone okna. Okazało się, że był tam pisarz
i trzech mieszkańców Łopuszna, a policja, gdy usłyszała strzały koło monopolu, rozbiegła się na wszystkie strony. Zniszczyliśmy znów portrety carskie, skonfiskowaliśmy około 60 sztuk
blankietów paszportowych i zabraliśmy pieczęć gminną. W kasie była gotówka, lecz nie z podatków, a gromadzka. Takich pieniędzy nie braliśmy i ostrzegłem tych trzech, których zastałem
w gminie, aby pilnowali pieniędzy do przybycia władz śledczych, bo policja może pieniądze zabrać i powiedzieć, że to my
je wzięliśmy.
Ściągnąłem warty z miasteczka i w szyku bojowym, dając kilka strzałów na postrach, odmaszerowaliśmy do naszych sań.
Cała nasza akcja w miasteczku trwała jakieś 40 minut. Trzeba
było się zwijać, jak się należy, aby nie dać ochłonąć zaskoczonym.
Gdy odjeżdżaliśmy, była godzina pierwsza. Przyjechaliśmy
do Promnika o godzinie drugiej w nocy. W Promniku, jako że
to było po drodze, nadliczbowo rozbiliśmy monopol wódczany,
konfiskując przeszło 100 rubli.
Z Promnika już pełnym kłusem, nie żałując koni skierowaliśmy się do Białogona, gdzie przyjechaliśmy o godzinie piątej
rano. Zmachani byliśmy rzetelnie, akcja się udała, żadnych przeszkód po drodze nie mieliśmy, tylko ja odmroziłem sobie ucho
przy 15-stopniowym mrozie na wietrze.

Skonfiskowaną broń oddałem na przechowanie tow. Norkowi, a z dwoma szóstkami odmaszerowałem do Kielc przez Karczówkę. O godzinie szóstej byłem już na konspiracyjnem mieszkaniu u tow. Robakowskich, sumując rezultaty tej nocnej wycieczki. Było wszystkiego 378 rubli, marki pocztowe na 70 rubli, odkrytek na 12 rubli, paszporty, no i pieczęć gminna, która w przyszłości niejednemu towarzyszowi oddała usługę. Najważniejszem jednak było to uczucie, że wywiązaliśmy się dobrze, że zadokumentowaliśmy, iż pomimo stanu wojennego,
pomimo patroli, w tak ruchliwem miejscu, jak trakt kielecki, narobiliśmy carskim stupajkom bigosu…6
Przygotował Zbigniew Iwanek
1

Przepisano zgodnie z oryginałem.

Frakcja Rewolucyjna Polskiej Partii Socjalistycznej. Organizacja Bojowa
PPS – powstała jesienią 1904 r. na bazie grup samoobrony, powołanych
do ochrony robotniczych demonstracji. Po raz pierwszy bojowcy użyli broni podczas manifestacji na pl. Grzybowskim w Warszawie (13 listopada 1904 r.). Od 1905 r. jej działaniami kierował Wydział Spiskowo-Bojowy. Do najsłynniejszych działaczy Organizacji Bojowej PPS należeli: Walery Sławek i Aleksander Prystor, Tomasz Arciszewski, Józef Piłsudski, Stefan
Okrzeja, Józef Mirecki, Wanda Kra-helska.
2

Tomasz Stefan Arciszewski, pseudonim Antoni, urodzony 4 listopada
1877 r. w Sierzchowach. Polityk Polskiej Partii Socjalistycznej. Jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Wziął udział w słynnej „akcji czterech
premierów” pod Bezdanami (1908 r.), gdzie zdobyto ponad 300 tysięcy rubli. Oprócz niego w akcji wzięli udział przyszli premierzy RP: J. Piłsudski,
W. Sławek i A. Prystor. Poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I, II i III kaden-cji.
Lider podziemnej PPS-WRN. Prezes Rady Ministrów na Uchodźstwie w latach 1944–1947. Zmarł 20 listo-pada 1955 r. w Londynie.
3

4
Józef Anastazy Mirecki, pseudonim „Montwiłł”, ur. 27 lutego 1879 r. w
Klonówku – polski socjalista, jeden z przywódców Organizacji Bojowej
Polskiej Partii Socjalistycznej (OB PPS) i członek jej Wydziału Bojowego. Bliski współpracownik J. Piłsudskiego. Organizator i uczestnik wielu zamachów. Stracony 9 października 1908 r. na stokach warszawskiej Cytadeli.
5
PPS-Lewica. Nieoficjalna nazwa Polskiej Partii Socjalistycznej, która w
1906 r. na IX zjeździe PPS w Wiedniu większością głosów delegatów doprowadziła do wyeliminowania członków Wydziału Bojowego, co w efekcie doprowadziło do podziału i wyodrębnienia PPS – Frakcji Rewolucyjnej.
6
Źródło: Kronika Ruchu Rewolucyjnego – kwartalnik poświęcony dziejom
walk o niepodległość i socjalizm. Organ Stow. B. Więźniów Politycznych.
Pod redakcją Jana Krzesławskiego i Adama Próchnika. Nr 3, lipiec – sierpień – wrzesień 1935 r. Str. 169 – 173.

Nota biograficzna:
Władysław Rutkiewicz, ps. „Aleksander”, urodzony 27 stycznia 1887 roku w Kielcach. Od
1903 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, drukował i rozprowadzał prasę konspiracyjną.
11 listopada 1905 r. zdradzony podczas rozdawania ulotek, został aresztowany i więziony w
Kielcach do maja 1906 r. Po zwolnieniu pracował w tajnej drukarni w Sitkówce, drukując „Kielczanina”. Od grudnia 1906 r. należał do PPS Frakcji Rewolucyjnej. Był bojowcem i instruktorem OB PPS. Brał udział w akcjach bojowych przeciw carskim urzędnikom. W jego mieszkaniu
był skład broni i punkt kontaktowy bojowców. 17.02.1907 r. został aresztowany, a następnie
skazany na dwa i pół roku więzienia. W 1909 r. po zdekonspirowaniu go przez prowokatorów
w kieleckim więzieniu został skazany na 8 lat katorgi, którą odbywał w więzieniach: w Warszawie na Mokotowie, w Mitawie, Petersburgu i Szlisselburgu. Został zwolniony po rewolucji
lutowej w Rosji w 1917 r. W latach 1918-1919 walczył po stronie bolszewików. W 1920 r. wrócił
do Kielc, był działaczem PPS i Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych. Od 1939 r. zaangażował się w działalność konspiracyjną w kieleckim okręgu PPS-WRN. Został aresztowany
przez Gestapo 1 czerwca 1941 r. i po torturach w kieleckim więzieniu wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Auschwitz. Miał numer obozowy 18912. Zginął w obozie 16 listopada
1941 r. Źródło: https://ompio.pl.
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Piękny jubileusz 80 – lecia urodzin Pani Eleonory Wertki

5 września 2020 roku Pani Eleonora Wertka obchodziła 80. urodziny. Z okazji tej pięknej rocznicy Pani
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz
złożyła Szanownej Jubilatce wyrazy
najwyższego uznania i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu łask
Bożych, szczęścia i dalszych lat życia wypełnionych miłością, radością
oraz szacunkiem ze strony bliskich i
społeczności lokalnej. Nie zabrakło
także pięknych życzeń od wdzięcznej rodziny i przyjaciół.
Urodziła się 5 września 1940 r. w Bani
koło Mnina. Jest utalentowaną pieśniarką, „dokumentalistką” rodzimej historii
i tradycji, autorką gawęd i legend. Opracowuje zasłyszane w dzieciństwie i młodości bajania i pieśni.
Pani Eleonora Wertka co roku uczestniczy w konkursie „O Złote Pióro” organizowanym przez Gminną Bibliotekę

Publiczną. W 2014 roku została wyróżniona nagrodą specjalną oraz „Złotym
Piórem” za całokształt twórczości literackiej.
Inspiracją jej twórczości jest piękno,
tradycje i historia ziemi, na której się
urodziła i pracowała, gdzie wychowywała dzieci. Tak o ziemi tej pisze:
Z dziada pradziada moja rodzina związana była z ziemią. Ziemia było to całe nasze bogactwo, utrzymanie życiowe. Miłość do ziemi, lasów, pól, kwiecistych łąk
zawsze miała wielki znaczenie w moim
życiu. Z własnego doświadczenia wiem,
że praca w rolnictwie to trudny i gorzki kawałek chleba.
Pani Eleonora Wertka swoją codzienną postawą życiową godną naśladowania jest źródłem życiowej
mądrości oraz jej najprawdziwszym
drogowskazem.
Damian Rozmus

„Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha”
Liv Ullman

Kochane Seniorki i Drodzy Seniorzy!

Z okazji przypadającego 1 października 2020 roku Międzynarodowego Dnia Seniora składamy wszystkim wciąż młodych duchem Seniorom Gminy Łopuszno, w imieniu własnym
i całej wspólnoty samorządowej, najserdeczniejsze życzenia:
długich lat wypełnionych zdrowiem pozwalającym na aktywne życie i realizację pasji, radością, szacunkiem, życzliwością i miłością najbliższych oraz uznaniem społeczności lokalnej.
Jesteście Państwo piękni doświadczeniem i mądrością życia. Jesteście dla nas ważni, bez Waszego smaku nie ma życia,
dlatego bądźcie świadomi swojej wartości.
Niechaj każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość,
wdzięczność i pomoc, a optymizm życiowy nigdy Was nie
opuszcza.
Niech Złota Jesień Życia będzie dla Państwa najlepszym
czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych.
Z wyrazami najwyższego uznania i szacunku
Zdzisława Zimna
Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
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Mateusz Wosiński – trzykrotnym Mistrzem Polski
w kickboxingu w formule oriental rules i low kick,
dwukrotnym Wicemistrzem Polski w muay thai IFMA
oraz zdobywcą Pucharu Polski w muay thai

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować,
że osiemnastoletni Mateusz Wosiński, który zamieszkuje wspólnie z rodzicami Renatą i Zbigniewem w Eustachowie Małym, absolwent Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie, uczeń III klasy Zespołu Szkół Mechanicznych
w Kielcach na profilu technik logistyk (klasa mundurowa) podczas Mistrzostw Polski organizowanych w dniach
19 – 20 września 2020 r. w Starachowicach w kickboxingu w formule low kick odniósł niebywały sukces, zajmując
1. miejsce oraz uzyskując tytuł Mistrza Polski w kategorii
junior starszy 63.5 kg. Ponadto warto dodać, że w 28 sierpnia 2020 r. odniósł znaczący sukces, jakim jest zwycięstwo
na Gali Fight Time 21 o Puchar Miasta i Gminy Niepołomice
w formule k1 pro am w kategorii 63.5 kg, nokautując swojego rywala w 3. rundzie po ciosie na korpus.
Mateusz na co dzień trenuje w kieleckim Klubie „KLINCZ”
pod okiem P. Rafała Maciaszka oraz P. Karola Siwoni, nad jego
przygotowaniem motorycznym czuwa P. Dawid Nowek, opiekę fizjoterapeutyczną zapewnia P. Oskar Żechowski, zaś dodatkowo nad jego regeneracją czuwa MaryMary.
Jego ulubiony aforyzm życiowy to słowa Steve Jobsa:
„Miej odwagę podążać za sercem i intuicją. One już wiedzą,
kim naprawdę chcesz się stać”.
Dotychczasowe osiągnięcia sportowe:
2018 rok:
• Mistrzostwa Polski w muay thai IFMA organizowane w Kielcach: 2. miejsce oraz tytuł Wicemistrza Polski w kategorii
wagowej do 60 kg junior;

Znaczące zwycięstwo Mateusza podczas Gali Fight Time 21
w Niepołomicach

Mateusz Wosiński po wygranej walce półfinałowej
w Mistrzostwach Polski

Zdobycie prestiżowego tytułu Mistrza Polski w kickboxingu
formuła low kick
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• Puchar Polski w muay Thai organizowany w Krakowie:
2. miejsce w kategorii wagowej do 60 kg junior;
• Polska liga w muay thai oraz Turniej Pierwszych Walk: zwycięstwo w kategorii do 63,5 kg junior;
• Mistrzostwa Polski w kickboxingu formuła oriental rules
organizowane w Starachowicach: 1. miejsce oraz tytuł Mistrza Polski w kategorii do 60 kg junior młodszy;
2019 rok:
• Championship w muay thai – Ogólnopolska Liga i Turniej
Pierwszych Walk: 1. miejsce w kategorii do 60 kg junior;
• Mistrzostwa Polski w muay thai IFMA organizowane w Żarach: 2. miejsce oraz tytuł Wicemistrza Polski w kategorii
do 63,5 kg;
• Muay thai Kingdom League w Warszawie: zwycięstwo w kategorii do 67 kg junior;
• Puchar Polski w muay thai organizowany w Krakowie:
1. miejsce w kategorii 63,5 kg junior;
• Mistrzostwa Polski w kickboxingu formuła oriental rules
organizowane w Starachowicach: 1. miejsce oraz tytuł Mistrza Polski oraz wyróżnienie dla Najlepszego Juniora
Turnieju w kategorii do 63.5 kg junior starszy;
• Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w lekkiej atletyce zorganizowane w Kołobrzegu: drużynowe Wicemistrzostwo
Polski w ramach reprezentacji kieleckiego Zespołu Szkół
Mechanicznych;
2020 rok:
• zwycięstwo na Gali Fight Time 21 w Niepołomicach formuła k1 pro am w kategorii 63.5 kg;

Werdykt po walce półfinałowej w Mistrzostwach Polski

• Mistrzostwa Polski w kickboxingu formuła low kick:
1. miejsce oraz tytuł Mistrza Polski w kategorii junior starszy 63.5 kg.
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi Wosińskiemu osiąganych imponujących sukcesów sportowych, doskonałą promocję Gminy Łopuszno na forum ogólnopolskim, Życzymy dużo
zdrowia, dalszych wspaniałych sukcesów w życiu osobistym i
rywalizacji sportowej.
Damian Rozmus
Zdjęcia: galeria udostępniona przez Mateusza Wosińskiego

Zawodnicy z Łopuszna znowu górą

8 września 2020 r. w Strawczynie odbyły się Wojewódzkie
Masowe Biegi Przełajowe LZS Młodzieży Szkolnej o Memoriał Zdzisława Stawiarza. Po raz kolejny uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie udowodnili, że
są jednymi z najlepszych biegaczy w województwie. W łącznej klasyfikacji szkół podstawowych nasi zawodnicy zgromadzili 320 punktów, co dało im zdecydowane I miejsce. Nasza
młodzież zdeklasowała liczbą zdobytych punktów pozostałe
szkoły. Wyprzedzili aż o 100 punktów szkołę z Wodzisławia,
która znalazła się na drugim miejscu. Naszą szkołę reprezentowała grupa 38 uczniów. Rywalizacja odbywała się w kilku grupach wiekowych i w każdej z nich nasi sportowcy zajmowali
wysokie, punktowane miejsca.
Klasyfikacja indywidualna:
Bieg na 800 m kl. IV i młodsi (dziewczęta)
V miejsce –Magdalena Szczepara
VI miejsce – Gabriela Cuper
Bieg na 800 m kl. IV i młodsi (chłopcy)
IV miejsce – Igor Szklarz
Bieg na 1000m kl. V-VI (chłopcy)
II miejsce – Miłosz Biały
IV miejsce – Adrian Podgórski
VI miejsce – Dawid Robak
Bieg na 1000m kl. VII-VIII (dziewczęta)
I miejsce – Wiktoria Kowalczyk
V miejsce – Magdalena Biały
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Bieg na 1500m kl. VII-VIII (chłopcy)
III miejsce –Kacper Cichoń
IV miejsce – Konrad Ciszek
Pozostali startujący uczniowie również spisali się doskonale. Każdy walczył ambitnie do ostatniego metra, aby zdobyć
jak najlepsze miejsce, a tym samym zgromadzić jak najwięcej
punktów dla szkoły. Nagrodą za ich wysiłek były piękne puchary i pamiątkowe dyplomy. Trenerzy uczniów to: Renata
Kumańska, Piotr Wilk i Dariusz Supernat.
Renata Kumańska
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Wakacje na sportowo

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wczasy zorganizowane, jeszcze inni spędzają ten czas
w domu, spotykając sięz przyjaciółmi
Liczna grupa młodych mieszkańców gminy Łopuszno wzięła udział w urozmaiconych zajęciach w ramach akcji „Wakacje
na sportowo”, które zorganizował Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie. Łącznie w zajęciach uczestniczyło około 80 dziecii młodzieży.
Wiele pozytywnych emocji czekało na wszystkich, którzy
zdecydowali się na aktywny udział w zajęciach sportowych.
Zmagania sportowe odbywały na stadionie i boiskach wielofunkcyjnych. Zdecydowały o tym przede wszystkim względy infrastrukturalne oraz bezpieczeństwa w dobie pandemii. Każdy mógł spróbować swych sił w różnych dyscyplinach
sportowych, bo oferta zajęć była bardzo atrakcyjna.
Młodzi zawodnicy pod okiem wykwalifikowanego trenera piłki nożnejBartosza Zagurowskiego dwa razy w tygodniu
w pocie czoła szlifowali triki i zdobywali nowe umiejętności
podczas gry w futbol. Na koniec każdy zawodnik otrzymał od
trenera i kierownika GOSW pamiątkowe statuetki i medale.
Ponadto na korcie tenisowym prowadzone były zajęcia z tenisa ziemnego, które prowadził trener Kamil Nowak. Zajęcia te
na stałe wpisały się w harmonogram zajęć w GOSW i tenisiści
będą trenować dopóty, dopóki pogoda na to pozwoli.
W ramach akcji „Wakacje na sportowo” odbywały się także zajęcia z Nordic Walking zarówno dla dzieci, jak i seniorów, co pozwoliło na łączenie pokoleń i wspólne spacery i zajęcia rekreacyjne. Wraz z instruktorami Nordic Walking Justyną Marszalik i Sławomirem
Stelmaszczyk liczna grupa szlifowała prawidłową
technikę chodzenia z kijkami i wyruszała na wspólne
marsze po pięknej i urokliwej okolicy, a przy okazji w
ramach odpoczynku odbywało się zbieranie jagód
na pyszne jagodzianki.
Prowadzone były także gry i zabawy na świeżym powietrzu, rozgrywki w siatkówkę oraz zajęcie KARATE pod okiem
senseja Macieja Świta
z KKM Morawica. Nie obyło się także bez wspólnego biesiadowania w altanie i przerw na pyszne
lody dla ochłody.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom
zajęć za aktywny udział
i sportową rywalizację.
Sławomir Stelmaszczyk
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PODIUM BYŁO BLISKO

W dniach 24-26 sierpnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie reprezentowali województwo
świętokrzyskie na Finale Ogólnopolskim „Mała Piłkarska Kadra Czeka”. Od wielu lat organizatorem turnieju są Ludowe
Zespoły Sportowe. W zawodach biorą udział mistrzowie poszczególnych województw. Celem jest promowanie aktywnego trybu życia i wyszukiwanie talentów z obszarów wiejskich.
W tym roku zawody rozegrane zostały w Reńskiej Wsi koło
Kędzierzyna – Koźla. Sponsorem wyjazdu był Wojewódzki Związek Zrzeszenia LZS w Kielcach, którego prezesem jest
pan Jerzy Kula. Dziękujemy!
Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyło się uroczyste
otwarcie mistrzostw wraz z defiladą poszczególnych reprezentacji wokół stadionu. Fantastycznie rozpoczęli zawodnicy
z Łopuszna - od trzech kolejnych zwycięstw. W następnych
spotkaniach niestety już musieli uznać wyższość przeciwników. Turniej zakończyli na czwartym miejscu w gronie 11 zespołów. Indywidualne wyróżnienie otrzymał Szymon Cygan,
który został wybrany bramkarzem turnieju.
Było to piękne zakończenie wakacji, których właściwie nie
było. Były za to treningi, sparingi, by jak najlepiej przygotować
się do mistrzostw. Wszyscy chłopcy, którzy brali udział w przygotowaniach są zawodnikami Łopuszańskiego Klubu Sportowego.
Szkołę reprezentowali: Miłosz Biały, Kacper Cichoń, Konrad
Ciszek, Szymon Cygan, Mikołaj Kaller, Bartosz Mędrecki, Jakub
Perz, Dawid Robak, Oliwier Stefański, Łukasz Stolarczyk, Wiktor Sypniewski, Eryk Zbroszczyk.
Wyniki: faza grupowa
AP Champions Oława – SP Łopuszno 0:7
LUKS RB Głogówek – SP Łopuszno 0:9
GOSRiT Luzino – SP Łopuszno 0:2
Błękitni Wronki – SP Łopuszno 2:0
Tabela grupy B
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Drużyna
Błękitni Wronki
SP Łopuszno
GOSRiT Luzino
AP Champions Oława
LUKS RB Głogówek

mecze
4
4
4
4
4

Półfinał
MKS „Kalwarianka” – SP Łopuszno 3:0
o III miejsce
Jutrzenka Warta – SP Łopuszno 2:0
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punkty
10
9
7
3
0

bramki
23-2
18-2
19-3
5-16
0-42

Czwarte miejsce to najgorsze miejsce dla sportowców, bo
podium było tak blisko. My jednak młodym zawodnikom serdecznie gratulujemy.
Trener Piotr Wilk

Nabór pasjonatów piłki
nożnej roczniki 2008 – 2010
Serdecznie zapraszamy pasjonatów piłki nożnej z terenu
gminy Łopuszno do rozwijania swoich umiejętności.
Treningi odbywać się będą bezpłatnie dwa razy w tygodniu. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem
telefonu: 609 548 413.
Sławomir Stelmaszczyk
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Wojewódzkie Letnie Igrzyska Zrzeszenia LZS

Tradycyjnie już od kilku lat, także w tym roku 9 sierpnia
2020 roku na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie zostały przeprowadzone Wojewódzkie Letnie Igrzyska Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący Wojewódz
kiego Zrzeszenia LZS Pan Jerzy Kula, który gorąco powi
tał uczestników i przybyłych gości m.in.: Panią Irenę Marcisz
– Wójt Gminy Łopuszno, Panią Barbarę Chudą – członka
Prezydium Rady Wojewódzkiej Świętokrzyskiego Zrzeszenia
LZS, Pana Sławomira Stelmaszczyka – kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie oraz
Panią Małgorzatę Jarząbek – byłą kierownik GOSW, jak również sędziów, trenerów i wszystkich zawodników.
W igrzyskach wzięło udział 100 zawodników z różnych
gmin województwa świętokrzyskiego.
Igrzyska przeprowadzono w następujących dyscyplinach:
• piłka siatkowa kobiet i mężczyzn;
• piłka nożna kobiet i mężczyzn;
• koszykówka kobiet i mężczyzn;
• przeciąganie liny kobiet i mężczyzn;
• trójbój;
• wyciskanie odważnika /17,5 kg/ mężczyzn.
Oprócz rywalizacji była to też doskonała szansa wspólnej zabawy sportowców amatorów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Poszczególne klasyfikacje
i wyniki można znaleźć na stronie internetowej LZS Kielce.
Organizatorzy zadbali o punkt gastronomiczny, a także
o ochłodę w tę słoneczną niedzielę. Dzięki uprzejmości druhów OSP w Łopusznie zapewniona była kurtyna wodna.
Warto podkreślić, że igrzyska odbyły się z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie z regulaminem,
uwzględniającym wytyczne obowiązujące w okresie pandemii.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników!
Sławomir Stelmaszczyk
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Imponujący poziom III Impresji Biegowych w Łopusznie

29 sierpnia 2020 r. odbyła się trzecia edycja Impresji
Biegowych w Łopusznie. Organizatorem zawodów było
Stowarzyszenie „Łopuszno Active Team” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportowo – Wypoczynkowym
w Łopusznie. Patronat honorowy nad realizacją inicjatywy objęła Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, zaś
Ambasadorem biegu została Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik.
Organizacja imprezy sportowej na imponującym poziomie wymagała wsparcia ze strony sponsorów. Partnerem
III Impresji Biegowych został Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, a sponsorem głównym firma Meditrans.
Idei święta sportowego przeprowadzonego na terenie
Gminy Łopuszno zaufało również wielu lokalnych przedsiębiorców, za co organizatorzy serdecznie dziękują.
Bieżący rok z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą
w kraju i na świecie był dla organizatorów imprez szczególnie
trudny. Mimo że większość biegów odwołano, Zarząd Stowarzyszenia postanowił przeprowadzić zawody przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zaleceń sanitarnych i przestrzeganiu limitu uczestników. Organizatorzy wierzą, że Impresje
Biegowe z roku na rok będą się rozwijać i staną się prawdziwą,
sportową wizytówką Gminy Łopuszno. Łopuszańska „piątka” jest już istotnym punktem w biegowym kalendarzu województwa świętokrzyskiego. Na mecie sierpniowego biegu pojawiło się łącznie 192 uczestników w dwóch kategoriach, a mianowicie: bieg główny na 5 km oraz marsz nordic walking.
Organizacja Impresji Łopuszańskich otrzymuje co
roku pozytywne opinie dotyczące organizacji, ale przede
wszystkim zapewnienia niezmiennie bardzo wysokiego
poziomu sportowego. Czołówka w postaci elity świętokrzyskich biegaczy w połączeniu z atestowaną przez PZLA trasą
gwarantowała emocje na mecie. Na najwyższym stopniu podium stanął zwycięzca zeszłorocznej edycji oraz rekordzista
trasy, kielczanin Pan Aleksander Dragan z czasem 15:34 (rekord z 2019 roku 15:22). Kolejne miejsca należały do Pana Dawida Waloskiego oraz Pana Tomasza Gawrońskiego. W ka-

Delegacja UMWŚ w Kielcach uczestnicząca w III impresjach
Biegowych
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Wójt P. I. Marcisz objęła patronat honorowy nad imprezą,zaś
Wicemarszałek P. R. Janik była ambasadorem biegu

tegorii kobiet zwyciężyła Pani Małgorzata Czarnota, drugie
miejsce przypadło Pani Lidii Czarneckiej, zaś trzecie Pani Barbarze Przeworskiej. Organizatorzy gratulują osiągniętych wyników sportowych.
Celem Stowarzyszenia „Łopuszno Active Team” od początku jest propagowanie aktywności fizycznej wśród
mieszkańców Gminy Łopuszno. Bardzo cieszą nas świetne
wyniki w tej klasyfikacji. Zwycięzcą w kategorii mężczyzn został Pan Mariusz Mogielski z czasem 18:09. Tuż za nim finiszował ze stratą 3 sekund Pan Adam Wilk, a trzecie miejsce zajął
jego brat Pan Tomasz Wilk. Wśród Pań najlepszy rezultat należał do Pani Jowity Kozak, która ukończyła bieg przed Panią Katarzyną Soboń – Knap oraz Panią Marleną Soboń.
W marszu nordic walking bezapelacyjnie zwyciężył Pan Jarosław Nyga z Łopuszna z czasem 33:12. Podium uzupełniły
Panie Agnieszka Krzysztofik oraz Pani Irena Soboń. Warto dodać, że marsz miał charakter rekreacyjny i prowadzona była
tylko jedna klasyfikacja bez podziału na kobiety i mężczyzn.
III Impresje Biegowe były zwieńczeniem cyklu treningów w ramach projektu „Rozbiegane Łopuszno” realizowanego przez Stowarzyszenie „Łopuszno Active Team”

sport
przy dofinansowaniu Gminy Łopuszno w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu na realizację zadań
wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną
i sport wśród Mieszkańców Gminy Łopuszno w 2020 roku.
W imieniu Stowarzyszenia pragnę podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie, która od 2018 roku
dba o bezpieczeństwo na trasie biegu oraz wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie III Impresji Biegowych w Łopusznie. Dziękujemy, że jesteście
z nami.
Czytelników kwartalnika „Wieści Łopuszna” pragnę z kolei
zachęcić do aktywności fizycznej i udziału w kolejnych edycjach Impresji Biegowych. Do zobaczenia za rok!
Marcin Czupryński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Łopuszno Active Team”
Zdjęcia Katarzyna Cygan
Medale dla wspaniałych uczestników III Impresji Biegowych

Srebrni medaliści z Łopuszna

6 października 2020 r. w Rytwianach odbyły się
Wojewódzkie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Był to kolejny udany start lekkoatletów ze Szkoły Podstawowej
im Jana Pawła II w Łopusznie. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, zawody jak zawsze cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
Dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa
świętokrzyskiego rywalizowały w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV – VI i VII – VIII. W tym roku ze
względu na epidemię uczniowie rywalizowali w zespołach 6 – osobowych, a nie jak dotychczas w składzie 10-cio osobowym. Dziewczęta biegały na dystansie 800 metrów, a chłopcy na dystansie 1000 metrów.
Obie sztafety chłopców ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie zarówno w kategorii klas IV – VI i VII – VIII zdobyli zaszczytne II miejsca. Po raz kolejny udowodnili, że są w znakomitej
dyspozycji biegowej. Chłopcy prowadzili zaciętą
walkę od pierwszej do ostatniej zmiany. Ulegli jedynie zawodnikom ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zdobywając tytuł
Wicemistrzów Województwa Świętokrzyskiego
w Sztafetowych Biegach Przełajowych na rok
szkolny 2020/2021. Chłopcy z klas IV – VI pobiegli w składzie: Biały Miłosz, Mędrecki Bartosz, Mularczyk Filip, Perz Jakub, Podgórski Adrian i Robak Dawid. Skład sztafety chłopców z klas VII – VIII: Cichoń
Kacper, Ciszek Konrad, Nyga Marcin, Sobczyk Sebastian, Stolarczyk Łukasz, Supernat Wojciech i Ogonowski Mateusz. Serdecznie gratulujemy obu zespołom oraz opiekunowi panu Piotrowi Wilkowi.
W zawodach tych wzięły udział również sztafety
dziewcząt, które w tym roku wypadły nieco słabiej
niż zwykle, zajmując dalsze lokaty.
Renata Kumańska
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Naleśniki z dżemem malinowym

Im dłużej jestem nauczycielką, tym częściej uświadamiam sobie, że coraz więcej uczę się od moich uczniów. Najwięcej od
tych najmłodszych. Są szczerzy, odważni i jeszcze nie nauczyli
się zakładać masek. Dokonują mądrych wyborów, nie kalkulując.
Dlatego chcę podzielić się z Czytelnikami autentyczną historią sześcioletniej dziewczynki. Miałam problem, jaki dać tytuł tej
opowieści. Pomyślałam, że może posłużę się fragmentem Mickiewiczowskiego manifestu romantycznego „Miej serce i patrzaj
w serce”, ale, jak Państwo zauważyli, zamiast patetycznego tytułu są „Naleśniki z dżemem malinowym”. Bo przecież moja bohaterka to zwykła dziewczynka tak, jak zwykłą potrawą są naleśniki, choć wybornie smakują i miłość też można nimi okazać.
***
Julka szła po raz pierwszy do szkoły. Rodzice zdecydowali posłać ją o rok wcześniej, bo już dwa lata spędziła w zerówce. Poza
tym dziewczynka nie chciała rozstawać się z koleżankami. Mama
była pełna obaw, czy Julka, choć bystra, dotrzyma kroku starszym dzieciom.
Był jeszcze jeden problem. Rodzice rozmawiali o nim cichutko, gdy dzieci – Julka i jej o trzy lata starszy brat - już spały.
W przedszkolu córka zaprzyjaźniła się z Karolinką, wiecznie uśmiechniętą dziewczynką z dwoma cienkimi warkoczykami. Karolinka miała zadarty nosek, na policzkach piegi, pulchne
rączki, pulchne nóżki. Lubiła rysować, a gdy to robiła, śmiesznie
wysuwała różowy języczek. Często wybuchała śmiechem i przytulała się z ufnością do innych dzieci, najczęściej do Julki i do
pani. Choć nie potrafiła głoskować nawet prostych wyrazów, też
szła do pierwszej klasy. Julka o rok wcześniej, Karolinka dwa lata
później, bo Karolinka była upośledzona umysłowo.
- Wiesz, teraz nie mówi się upośledzona umysłowo, tylko niepełnosprawna intelektualnie – tłumaczyła mama tacie.
- W przedszkolu Julka ciągle towarzyszyła Karolince – ciągnęła mama - ale teraz zacznie się poważna nauka. Najlepiej, żeby
nie siedziała z nią w ławce. Nie pisze jeszcze zbyt sprawnie. Karolinka będzie ją dodatkowo absorbować, ciągle przecież potrzebuje pomocy – przekonywała tatę.
Tata zgodził się z mamą. Zawsze się zgadzał, zwłaszcza w kwestii edukacji.
- Delikatnie z nią porozmawiaj, wytłumacz – powiedział do
żony. - Nie chcę, by była smutna – dodał.
- Juleczko – mówiła nazajutrz mama- pierwsza klasa to nie
przedszkole. Będzie dużo nauki. Jesteś najmłodsza w klasie.
Usiądź w ławce z Justynką albo Zosią, albo Wojtkiem. Gdy będziesz potrzebowała pomocy, możesz na nich liczyć.
- Będę siedziała z Karolinką przecież – rezolutnie odpowiedziała córka.
- Ale – przekonywała mama – co będzie, gdy nie nadążysz za
klasą? Chcesz mieć przecież piątki i szóstki.
- Chcę mieć piątki i szóstki i chcę siedzieć z Karolinką – powiedziała Julka, ale gdy zobaczyła zmartwioną minę mamy, która
była dla niej najważniejsza na świecie, powiedziała:
- Dobrze, usiądę z Zosią.
Dwa pierwsze tygodnie nauki upłynęły nadzwyczaj dobrze.
Julka zapełniała zeszyty szlaczkami i koślawymi literkami, starała się, by jedynki i dwójki nie wyskakiwały z kratek. Po lekcjach
relacjonowała mamie, czego się nauczyła i co było na obiad. I co
kupiła w szkolnym sklepiku, i że Marcin był tak samo niegrzecz-
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ny jak w przedszkolu, i że
w poniedziałek siedziała w
ławce z Zosią. A we wtorek
i w środę z Kasią. Kasia nie
chodziła z nimi do przedszkola, ale była fajna i pani
ciągle pokazywała klasie jej zeszyty, bo nikt tak
pięknie jak ona nie pisał.
- Mamusiu, jej literki
są okrągłe, tłuściutkie –
mówi pani, a moje jeszcze
trzeba nakarmić.
Mama śmiała się z tego,
co mówiła Julka. A starszy
brat patrzył na nią z wyższością
trzecioklasisty,
który pierwsze litery ma
dawno za sobą.
Kiedy w czwartek Julka oznajmiła, że siedziała w ławce z niegrzecznym Marcinem, mama trochę się zaniepokoiła. Na szczęście w piątek i w poniedziałek dzieliła ławkę z Justynką. A we
wtorek znów usiadła z Kasią.
- Testuje koleżanki – wzruszał ramionami tata, gdy mama mówiła, że nie podobają się jej te wędrówki córki z ławki do ławki.
- Porozmawiam o tym z wychowawczynią – postanowiła
mama.
Okazja przydarzyła się w trzecim tygodniu nauki, kiedy
w szkole zorganizowano wywiadówkę. Pani ucząca w I c była
młoda, sympatyczna, dopiero po studiach. Mama dostrzegła
w niej belferski entuzjazm i tym trudniej było rozpocząć rozmowę, w której przecież musiała zwrócić jej uwagę.
- Wie pani – powiedziała ostrożnie, gdy zostały same w klasie
– Julka bardzo panią lubi, w klasie czuje się fantastycznie, wraca
do domu radosna. Mam jednak prośbę, by miała stałe miejsce
w klasie. Nie zmieniała tak często sąsiadek. Myślę, że może ją to
rozpraszać.
- Ale o czym pani mówi? – zdziwiła się wychowawczyni - Julka
od początku roku siedzi w ławce z Karolinką!
Mama wróciła do domu przygnębiona i zmartwiona. Julka
przez prawie trzy tygodnie ją okłamywała. Nie miała siły, by tego
dnia rozmawiać z córką.
- Zrobię to jutro – pomyślała. - Dzisiaj porozmawiam z mężem.
Nazajutrz była sobota. Śniadanie dużo później i bez powszedniego pośpiechu. Mama usmażyła naleśniki z dżemem malinowym, bo Julka takie najbardziej lubiła.
- Julciu - zaczęła mama uroczyście, zanim rodzina zabrała się
do jedzenia – byłam wczoraj na zebraniu w szkole i chcę ci powiedzieć, że jesteśmy z tatusiem bardzo z ciebie dumni.
- Mamo, kocham cię, a najbardziej za naleśniki. Gdy je zjem,
moje literki będą tłuściutkie. Wtedy to będziesz ze mnie dumna! – wykrzyknęła Julcia, przysuwając sobie talerz z naleśnikami.
W tym momencie tata zaczął wycierać nos, choć wcale nie był
przeziębiony.
A kiedy już zjedli i dzieci miały buzie umazane dżemem, i tacie skończył się katar, mama pomyślała, jak bardzo jest szczęśliwa.
Agnieszka Palacz
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Znakomity start III Impresji Biegowych w Łopusznie

Wspaniałe humory uczestników impresji Biegowych

Sportowa rywalizacja o zwycięstwo w duchu zasad
fair play od lewej P. Mariusza Mogielskiego, w środku
P. Adama Wilka

Organizatorzy Impresji wraz ze zwycięzcami w kategorii
mężczyzn

Wójt Gminy Pani Irena Marcisz
wspólnie z Wicemarszałek Panią Renatą Janik
uroczyście dekorowały uczestników biegu

Szczęśliwi uczestnicy marszu nordic walking w ramach
Impresji Biegowych

Radość uczestników III Impresji Biegowych

Wieści Łopuszna
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Zdjęcia Katarzyna Cygan

Zdjęcia: Rafał Golański

Powitanie nowego Dziekana Dekanatu Łopuszańskiego
i Proboszcza Parafii w Łopusznie ks. Karola Stacha
z udziałem Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa
ks. Henryka Jagodzińskiego,
przedstawicieli władz i mieszkańców Gminy Lopuszno

