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Uhonorowano 20 najstarszych mieszkańców Gminy Łopuszno

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku
życzą
Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno
Zdzisława Zimna – Przewodnicząca Rady Gminy
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo!
Zbliżający się koniec roku to zwykle czas refleksji, podsumowań i rozliczenia się z zaplanowanych działań. To również
czas snucia planów na kolejny rok. Rok 2017 był czasem intensywnej pracy, trudnej i wymagającej cierpliwości i wytrwałości ale zawsze przynoszącej wymierne korzyści.
Priorytetowymi zadaniami na obecny rok były zadania:
przebudowa dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, remonty dróg tłuczniowo-żwirowych oraz przebudowa dróg dojazdowych do gruntów. Łącznie od roku 2016
przebudowaliśmy około 30 km dróg! W tym roku
do zmodernizowanych odcinków dołączyło ponad 18 km
dróg gminnych, a wspólnie z Powiatem wyremontowaliśmy blisko 6 km dróg powiatowych. Jeśli chodzi o drogi
tłuczniowo-żwirowe to poprawiliśmy ich stan techniczny
na 30 km odcinkach.
Odnośnie planów, to już do 15 czerwca 2018 roku odnowimy kolejnych 13 odcinków dróg gminnych o łącznej
długości ponad 5 km. Umowy z przedstawicielami firmy
Dukt oraz Kami podpisaliśmy 12 grudnia. Z kolei największe inwestycje w gminie: 2 zbiorcze oczyszczalnie ścieków oraz 93 przydomowe oczyszczalnie ścieków planujemy wybudować do 31 sierpnia 2018r. Wartość tej inwestycji opiewa na ponad milion zł. W 2018 roku wybudujemy również blisko 600 instalacji OZE dla mieszkańców
naszej gminy.
Wspólnym sukcesem na jaki czekaliśmy od niemal 30 lat
jest podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej 728 na odcinku Łopuszno-Radoszyce. Powstanie również obwodnica Czałczyna, ścieżki rowerowe i chodniki a
prace rozpoczną się już w przyszłym roku!
W roku 2018 rozpoczniemy też budowę oczyszczalni i
kanalizacji w aglomeracji Łopuszno. Na ten cel w budżecie zabezpieczymy 6 117 000 zł.
Odbyło się 27 spotkań sołeckich z mieszkańcami w sprawie realizacji funduszu sołeckiego. Wspólnie ustalaliśmy na
jakie cele przeznaczone zostaną pieniądze z funduszu. Spo-

tkania sołeckie oraz zagospodarowanie środków pieniężnych z funduszu sołeckiego na inwestycje które poprawiają jakość życia mieszkańców, udowodniły, iż przywrócenie funduszu sołeckiego było słuszną decyzją.
Prócz inwestycji w infrastrukturę inwestujemy również w
działalność kulturalną. Zakończyliśmy realizację projektu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej, w ramach którego zakupiliśmy
instrumenty muzyczne dla Stowarzyszenia Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego, wybudowaliśmy altanę w Łopusznie na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym oraz wiatę w Lasocinie.
Świętowaliśmy także Jubileusz Pożycia Małżeńskiego
par z terenu naszej Gminy. Rocznice 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku 21 par małżeńskich. Uroczystość ta, była okazją aby docenić takie wartości jak miłość,
szacunek czy wierność. Jubilaci zostali w imieniu Prezydenta
RP odznaczeni Medalami za długoletnie pożycie.
Więcej informacji na te i inne tematy przeczytacie państwo
w najnowszym wydaniu wieści.
Zapraszam i życzę miłej lektury.
Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
29 września 2017 roku odbyła się XXVII/2017 sesja Rady
Gminy w Łopusznie. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji wraz z propozycją wprowadzenia kolejnych uchwał pod głosowanie i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek
obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radnego Andrzeja Cieślickiego. Również
jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż od
poprzedniej sesji minął zaledwie miesiąc. W tym czasie odbyły
się „Dożynki gminne”. Dziękowała wszystkim za uczestnictwo w
święcie plonów. Pani Przewodnicząca brała również udział w po-

siedzeniach Komisji Rady Gminy w Łopusznie. Przewodnicząca
współpracowała z pracownikami Urzędu Gminy, konsultowała i
przygotowywała program następnej sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację z
pracy między sesjami. Poinformowała, że 30 sierpnia odbyła
wizytę w Sarbicach z racji prowadzonych tam prac melioracyjnych - oczyszczania rowów. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie
z wykonanej inwestycji.
31 sierpnia Pani Wójt uczestniczyła w uroczystym zakończeniu pobytu dzieci w „Żłobku Gminnym”. Rodzice zakupili
prezent na rzecz żłobka - trampolinę. Pani Wójt dziękowała dyrektor żłobka za piękne przygotowanie uroczystości. 31 sierpnia miało także miejsce nagranie TVP KIELCE na temat pozyskania środków z PROW na rozbudowę targowiska w
Łopusznie. Gmina otrzyma milion złotych na inwestycję, w
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ramach, której utwardzi się pół hektara powierzchni targowiska, zostanie wykonane oświetlenie solarne, odwodnienie, 120
miejsc parkingowych, 19 zamkniętych i 50 otwartych pawilonów handlowych. W tym samym dniu Pani Wójt odbyła spotkanie z projektantami odnoście programu rewitalizacji.
Drugiego września Pani Wójt udzieliła ślubu w plenerze.
3 września odbyły się uroczystości patriotyczne na „Kościółku” w Łopusznie. Pani Wójt dziękowała radnym za obecność.
Następnie poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu w
Rudnikach, które miało charakter świecko-religijny. Brała także
udział w spotkaniu sołeckim w Czartoszowach. Tematem spotkania było przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w
2018 roku. Mieszkańcy zdecydowali, aby pieniądze przekazać
na budowę świetlicy w Czartoszowach. 4 września Pani Wójt
uczestniczyła we Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia nowego
roku szkolnego.
Pani Irena Marcisz poinformowała, iż prowadzone są prace przygotowujące inwestycję polegającą na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustalono, że do końca września mieszkańcy wpłacają pozostałą kwotę stanowiącą
wkład własny. Na terenie gminy zaplanowane jest wybudowanie 93 przydomowych oczyszczalni i 2 zbiorcze.
7 września odbyło się uroczyste czytanie „Wesela” Wyspiańskiego. Organizatorem była p. Zuzanna Woś, kierownik
biblioteki. Następnie Pani Wójt uczestniczyła w zebraniu sołeckim w Łopusznie zwołanym przez sołtysa p. Aleksandra Mroza. Na spotkaniu obecni byli radni. Wspólnie zdecydowano, aby
fundusz sołecki w kwocie prawie 40 tys. zł przeznaczyć na odwodnienie Górek Łopuszańskich.
Następnie Pani Wójt przypomniała, iż na terenie gminy odbywał się plener malarski, podczas którego były organizowane warsztaty malarskie dla uczniów ze szkół z terenu naszej
gminy. Warsztaty prowadzili malarze uczestniczący w plenerze.
Na zakończenie pleneru odbył się wernisaż prac malarskich.
8 września odbył się pogrzeb Kazimierza Kumańskiego, osoby bardzo zasłużonej dla Gminy Łopuszno.
9 września Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu sołeckim
w Rudnikach, podczas którego mieszkańcy zdecydowali, aby
środki finansowe z funduszu sołeckiego w 2018 roku przeznaczyć na sprawy związane z regulacjami geodezyjnymi drogi łączącej Hutę Jabłonową z Rudnikami.
10 wrzesień odbyły się „Dożynki gminne”. W ocenie p.
Wójt i mieszkańców były to najpiękniejsze dożynki. Aktywnie uczestniczyło w nich 21 sołectw. 18 sołectw przygotowało wieńce. Pani Wójt dziękowała wszystkim, który zaangażowali się w przygotowanie imprezy, szczególnie dziękowała sołtysom, radnym, p. Barbarze Pawelczyk kierownik GOK, p. Sławomirowi Stelmaszczykowi kierownikowi GOSW, sekretarz gminy
p. Małgorzacie Barcickiej i wszystkim sponsorom.
Następnie Pani Wójt poinformowała, że odbyła spotkanie w
szkole w Gnieździskach. Szkoła przygotowywana jest do
10-cio godzinnego przyjmowania przedszkolaków. Dwie
sale zostały wyznaczone do remontu, stąd placówka będzie
bardzo dobrze przygotowana do przyjęcia dzieci.
12 wrześnie Pani Wójt podpisała umowę na dofinansowanie
inwestycji dotyczących targowiska. 13 września uczestniczyła
w spotkaniu sołeckim w Jedlu z udziałem radnego. Fundusz sołecki zostanie przeznaczony na utwardzenie poboczy. 14 września Pani Wójt wraz pracownikami urzędu pracowała nad do-
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kumentacją dotyczącą drogi łączącej Snochowice z Nowkiem.
Droga została skosztorysowana, szacowany koszt inwestycji to
około 800 tys. zł.
15 wrzenia Pani Wójt odbyła naradę z sołtysami. Podziękowała sołtysom za zaangażowanie w dożynki oraz zapoznała z bieżącymi sprawami gminy. Tego samego dnia Pani Wójt
uczestniczyła w spotkaniu sołeckim w Snochowicach, podczas którego mieszkańcy zdecydowali, aby fundusz sołecki w
2018 roku przekazać na montaż wiaty i stroje ludowe. Pani Wójt
uczestniczyła również w spotkaniu sołeckim w Dobrzeszowie,
fundusz sołecki zostanie tam przekazany na budowę remizy
strażackiej.
16 września Pani Wójt brała udział w spotkaniu sołeckim w
Marianowie, mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć fundusz sołecki na zakup namiotu wystawowego i zakup 4 lamp solarnych. Z kolei odbyły się spotkania sołeckie w Sarbicach. Mieszkańcy Sarbic Pierwszych przekazali fundusz sołecki na remont
drogi dojazdowej do pól. Mieszkańcy Sarbic Drugich zdecydowali o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego na wymianę okien i drzwi w budynku nabytym od mleczarni „Radostowa”.
19 września zajmowano się tematem zbiornika wodnego
„Wierna Rzeka” na rzece Łososina. Telewizja TVP Kielce zainteresowała się tematem. Pani Wójt udzielała wywiadu. RDOŚ wydał decyzję, odwołały się 3 organizacje ekologiczne i niestety
wniesione zostały uwagi. W tej chwili decyzja jest po stronie
Dyrektora Generalnego Środowiska.
20 września Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu sołeckim
w Antonielowie. Podczas zebrania mieszkańcy dyskutowali na
temat funduszu sołeckiego. Po dyskusjach zdecydowano, aby
fundusz sołecki przeznaczyć na doświetlenie miejsc, w których nie przebiega linia energetyczna. Zakupione zostaną lampy solarne. Podobna decyzja zapadła na spotkaniu sołeckim
w Czałczynie, tam zakupione zostaną 4 solarne lampy. Mieszkańcy Rudy Zajączkowskiej przeznaczą fundusz sołecki na położenie nawierzchni bitumicznej na drodze. Mieszkańcy Gnieździsk przeznaczyli fundusz na podziały geodezyjne potrzebne
do przeprowadzenia przed przystąpieniem do inwestycji drogowej.
Pani Wójt uczestniczyła również w spotkaniach sołeckich w:
- Jasieniu - fundusz sołecki przeznaczony na montaż altany;
- Olszówce - fundusz sołecki przeznaczony na zakup namiotu,
czyszczenie i wykorytkowanie rowu,
- Lasocinie - fundusz sołecki przeznaczony na budowę chodnika do grilla przy stawie,
- Ewelinowie - fundusz sołecki przeznaczony na lampy solarne,
- Przegrodach- fundusz sołecki przeznaczony na lampy solarne,
- Podewsiu - fundusz sołecki przeznaczony na regulacje - geodezyjną i prawną - drogi łączącej Podewsie z Kuźniakami,
- Józefinie - fundusz sołecki przeznaczony na lampy solarne,
- Piotrowcu – fundusz sołecki przeznaczony na oświetlenie,
- Fanisławicach- jednogłośnie fundusz sołecki przeznaczony na
inwestycję drogową z Huciska w stronę lasu,
- Fanisławiczkach- fundusz sołecki przeznaczony na budowę
chodnika,
- Grabownicy- fundusz sołecki przeznaczony na dokończenie
ogrodzenia placu zabaw,
- Nowku - fundusz sołecki przeznaczony na inwestycję drogową w stronę Wólki Kłuckiej.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
24 września Pani Wójt uczestniczyła w imprezie środowiskowej „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Lasocinie. Pani Wójt
dziękowała radnemu Sławomirowi Staszczykowi i sołtysowi Mirosławowi Śliwce za organizację imprezy.
W okresie miedzy sesjami analizowano wykonanie budżetu. Zdaniem Pani Wójt Rada Gminy powinna usłyszeć fanfary za
dobre gospodarowanie funduszami gminy. Mimo prowadzenia
wielu inwestycji udało się spłacić 1 mln 820 tys. zł zobowiązań
finansowych. Pani Wójt zaznaczyła, że w przyszłym roku, realizując inwestycje budowy oczyszczalni, będzie trzeba zaciągnąć
kredyt na tę inwestycję.
Informację z realizacji budżetu za 2017 rok przedstawiła
skarbnik Gminy Pani Teresa Poświat. Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
W kolejnych punktach obrad radni głosowali nad uchwałami:
- Nr XXVII/235/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych (13 radnych obecnych na sali).
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XXVII/236/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XXVII/237/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XXVII/238/2017 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
-XXVII/239/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XXVII/240/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gnieździskach w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
-XXVII/241/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
- XXVII/242/2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XXVII/243/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć (pensum) nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XXVII/244/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Łopuszno do partnerstwa z Powiatem Kieleckim. Za

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (14 radnych na
sali). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
-XXVII/245/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Łopuszno do partnerstwa z Województwem Świętokrzyskim. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (14
radnych na sali). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- XXVII/246/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/232/2017
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Łopuszno na
lata 2016 – 2023”. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
24 października 2017 roku odbyła się XXVIII/2017 sesja
Rady Gminy w Łopusznie. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po
otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych
prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o
jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza
obrad sesji radną Barbarę Fras. Również jednogłośnie przyjęli
protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła
informację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż
uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych w Sarbicach,
jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy
Łopuszno. 4 października wraz z grupą radnych była obecna
podczas podpisania umowy pomiędzy Zarządem Województwa a wykonawcą zadania remontu drogi wojewódzkiej numer 728 pomiędzy Radoszycami i Łopusznem. Spotkanie odbyło się na granicy gmin Łopuszno i Radoszyce. Przez cały
okres między sesjami Pani Przewodnicząca współpracowała z
pracownikami Urzędu Gminy, konsultowała i przygotowywała
program następnej sesji Rady Gminy. Uczestniczyła również w
posiedzeniach Komisji Rady Gminy w Łopusznie.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację z
pracy między sesjami. Poinformowała, iż uczestniczyła w spotkanych sołeckich, na których głównym tematem były
kwestie związane z realizacją funduszy soleckich. Zorganizowana została uroczystość, podczas której 21 par z terenu
gminy świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele parafialnym
w Łopusznie, następnie jubilaci wraz z towarzyszącymi im ro-
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dzinami udali się do Szkoły Podstawowej w Łopusznie, gdzie
zostali odznaczeni „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Pani Wójt dziękowała za zorganizowanie uroczystości sekretarz gminy p. Małgorzacie Barcickiej oraz dyrektorowi szkoły p. Krzysztofowi Kumańskiemu.
4 października Pani Wójt była obecna podczas podpisania
umowy pomiędzy Zarządem Województwa a wykonawcą
zadania remontu drogi wojewódzkiej numer 728 łączącej
Łopuszno z Radoszycami. Pani Wójt zaznaczyła, iż przygotowanie tej inwestycji wymagało wielu wysiłków i starań. Poprzedzone było współpracą Urzędów Gmin w Łopusznie i w Radoszycach. Gminy wydały po 565 tys. zł na przygotowanie niezbędnych dokumentów. Została wydana decyzja środowiskowa. Wartość inwestycji opiewa na 73 miliony zł.
4 października na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbyła się IV Łopuszańska Konferencja
Senioralna, organizowana przy współpracy Wójta Gminy oraz
Stowarzyszenia ,,Kobiety Łopuszna”. Omawiano sytuację seniorów na terenie gminy.
Pani Wójt uczestniczyła w wyjeździe do Lwowa wraz z „Zespołem Pieśni i Tańca Gnieździska”. Zespół obchodził 40-lecie
powstania.
10 października odbył się techniczny i uroczysty odbiór
drogi w Łopusznie - ul. Górny Bór. Pani Wójt złożyła podziękowanie radnemu Andrzejowi Cieślickiemu i sołtysowi za przygotowanie spotkania. Również 10 października podpisała umowę z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, dzięki której gmina otrzyma dofinansowanie do drogi w Sarbicach w
kwocie 29 tys. zł. Droga wykonana zostanie do końca października. Pani Wójt odbyła także wizytę u notariusza celem sfinalizowania umowy przekazania gruntu pod budowę chodnika w
Fanisławiczkach.
12 października uczestniczyła w ślubowaniu klas pierwszych
w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie oraz w spotkaniu
opiekunów organizacji szkolnych samorządów uczniowskich,
aby wyłonić przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy.
13 października nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali „Dzień Edukacji Narodowej”. Pani Wójt złożyła podziękowanie p. Kumańskiemu oraz p. sekretarz za zorganizowanie
uroczystości. Dziękowała również marszałkowi p. Piotrowi Żołądkowi oraz staroście p. Michałowi Godowskiemu za kwiaty i
złożone życzenia dla nauczycieli. Uroczystość swoimi występami uświetnili uczniowie z pałacu, przedstawiając fragment
„Wesela” Wyspiańskiego. Występowali również uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Łopusznie oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Gnieździska”.
16 października, przy udziale p. Wójt, obradowała komisja
drogownictwa, analizując wstępne kosztorysy planowanych
inwestycji drogowych. Zdaniem p. Wójt Komisja drogownictwa
bardzo dobrze pracuje, wyznaczone są drogi, które należy wykonać w ciągu dwóch lat. Pani Irena Marcisz zaznaczyła, iż ceny
asfaltu są obecnie bardzo wysokie. Na ile dróg wystarczy pieniędzy, zależeć będzie od budżetu.
Ponadto w okresie miedzy sesjami Pani Wójt odbyła spotkanie z przedstawicielami jednostek kultury i GOPS na temat pozyskiwania środków finansowych i pisania projektów. Wnioski
zostały napisane i złożone do Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Pani Wójt razem z zastępcą wizytowała inwestycje drogowe. W sposób szczególny kontrolowali wykonanie drogi Eu-
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stachów Duży- targowica. Zaznaczyła, że pamiętając wnioski
mieszkańców, dokłada się starań, aby woda nie zatrzymywała się u mieszkańców. Firma „Dukt” prowadzi prace, z których
można być zadowolonym.
9 października odbyło się uroczyste spotkanie z organizatorami IV Konferencji Senioralnej, wysunięto wnioski do dalszej
współpracy. Efektem jest zaplanowane na listopad „Łopuszańskie czytanie”, które polegać ma na czytaniu fragmentów literatury. Zadaniem słuchaczy będzie odgadnięcie, z jakiego to
dzieła. W grudnia z kolei zaplanowana jest „Wigilia dla seniorów”, organizatorem jest GOPS.
20 października odbył się techniczny odbiór chodnika w
Fanisławicach. Pani Wójt podziękowała sołtysom, radnemu i
mieszkańcom za miłe przyjęcie. Tego samego dnia Pani Irena
Marcisz otrzymała „Laur Michała Anioła”. Wyróżnienie to
przyznaje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
dla przedstawicieli samorządów oraz placówek oświatowych,
które aktywnie wspierają nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały:
- Nr XXVIII/247/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych.
- XXVIII/248/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XXVIII/249/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Powiatu Kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych.
- Nr XXVIII/250/2017 w sprawie dokonania zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przeznaczonych do zalesienia na obszarze Gminy Łopuszno.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W sprawach różnych radni dyskutowali nad rozpatrzeniem
pisma mieszkańców sołectw Fanisławice i Fanisławiczki w sprawie wypowiedzenia umowy użyczenia stowarzyszeniu, które korzysta z budynku po byłej szkole w Fanisławicach. Radny
Józef Kozioł zabiegał, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania z pomieszczeń po mieszkaniu byłego dyrektora szkoły
w Fanisławicach. Możliwość wypowiedzenia się na ten temat
mieli również sołtysi sołectw Fanisławice i Fanisławiczki oraz
prezes Wiejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej
p. Franciszka Piotrowska.
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50 lat razem!- Złote Gody w Gminie Łopuszno
W niedzielę 1 października 2017 r. uroczystą rocznicę 50 -lecia pożycia małżeńskiego uczciło 21 par z terenu naszej
gminy: Czeszek Władysław i Genowefa, Drążkiewicz Jan i
Sabina, Dudek Jan i Danuta, Frączkowscy Henryk i Maria,
Ginter Stanisław i Kazimiera, Górski Stanisław i Zofia, Jakubowski Józef i Cecylia, Jakubowski Zygmunt i Irena, Jarząb Marian i Barbara, Lenarczyk Daniel i Danuta, Perz Józef i Jadwiga, Resiak Bronisław i Helena, Robak Stanisław
i Wanda, Stępień Stefan i Cecylia, Stępnik Jerzy i Marianna,
Walczyński Jerzy i Krystyna, Waszczyk Jan i Marianna, Wilk
Mieczysław i Leokadia, Zbroszczyk Wiesław i Sabina, Zimny Marian i Barbara, Zimny Tadeusz i Janina.
Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Święta odprawioną
przez Proboszcza Ks. Kanonika Ireneusza Jakusika, podczas
której małżonkowie odnowili przysięgi małżeńskie. Podczas
Mszy Św. Proboszcz wręczył małżonkom pamiątkowe krzyże. Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Łopusznie. Jubilaci świętowali w towarzystwie P. Wójt
Ireny Marcisz, Wojewody p. Agaty Wojtyszek oraz Senatora Krzysztofa Słonia. W uroczystości wziął także udział
Pan Paweł Gratka dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach, który w imieniu swoim oraz starosty kieleckiego
p. Michała Godowskiego złożył życzenia i wręczył kwiaty oraz
pamiątkowe listy gratulacyjne. Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP odznaczyła przybyłe pary P. Agata Wojtyszek. Radny powiatu kieleckiego p. Krzysztof Smolarczyk, wręczył pamiątkowe
dyplomy w imieniu Marszałka p. Adama Jarubasa, a Pani
Wójt obdarowała jubilatów ciepłymi kocami.
Wydarzenie uświetnił występ uczniów ze szkoły w Łopusznie, którzy przedstawili program słowno- muzyczny. Prócz
tego był tort i szampan, wznoszono toasty i wspominano
wspólnie przeżyte lata. Małżonkowie podzielili się receptą
na długoletni związek, zaznaczając iż sekretem długoletniego pożycia jest wzajemny szacunek i zrozumienie. Wszyscy
życzyli naszym dostojnym Jubilatom jeszcze wielu wspólnie
przeżytych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, życzliwo-

ści ze strony najbliższych i tradycyjnych stu lat życia. W tym
dniu prawdziwe okazały się słowa, iż „prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania” i wcale
nie traci ona swego blasku z upływem czasu.
J. Barwińska

Przebudowa drogi nr 728 ruszy już w 2018 roku!
Długo oczekiwana przez mieszkańców Łopuszna i Radoszyc
inwestycja – przebudowa drogi nr 728 na odcinku Łopuszno- Radoszyce wreszcie będzie realizowana. 04.10.2017
r. podpisano umowę na przebudowanie tego 16- kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej. Z przedstawicielami firmy STRABAG SP z o. o. z Pruszkowa, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, spotkali się Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wicemarszałek
Jan Maćkowiak, członkini Zarządu Województwa Agata Binkowska oraz przedstawicie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Obecni byli również gospodarze gmin, na
terenie których już wkrótce ruszą prace: Pani Irena Marcisz- Wójt Gminy Łopuszno oraz Pan Michał Pękala- Wójt
Gminy Radoszyce.
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Firma STRABAG przystąpiła już do opracowania szczegółowego projektu technicznego przebudowy drogi i wykona
go na bazie dokumentów opracowanych wspólnie przez Gminę Łopuszno i Radoszyce tj. koncepcji studium wykonalności,
programu funkcjonalno- użytkowego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Łopuszno. Pozwoli to na realizację inwestycji, co wpłynie z kolei
na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa naszych mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi.
Oprócz nowej szosy powstaną ścieżki rowerowe oraz
chodniki, a także obwodnica Czałczyna. Przebudowa drogi sfinansowana będzie z budżetu województwa. Natomiast
po stronie samorządów – Radoszyc i Łopuszna leżało przygotowanie w/w dokumentacji, na co obie gminy wydały
wspólnie ponad 560 tysięcy złotych. Termin zakończenia
prac przewidywany jest na 30 października 2020 roku. Zadanie zostanie wykonane za zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”.
Koszt inwestycji to ponad 73 miliony złotych.
J. Barwińska

Przebudowa dróg dojazdowych
do gruntów w Sarbicach oraz w
Rudzie Zajączkowskiej

Mieszkańcy ul. Górny Bór
w Łopusznie mają asfaltową
nawierzchnię!

W związku z otrzymanym dofinasowaniem z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, w październiku Gmina Łopuszno przystąpiła do realizacji zadań polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarbice Pierwsze - Sarbice Drugie (Baranki) na dł. 998
mb, oraz w Rudzie Zajączkowskiej na dł. 410 mb. Zakres
robót obejmował wykonanie podbudowy oraz wykonanie
górnej warstwy z kruszywa łamanego. Wartość wykonanych
robót na odcinku Sarbice Pierwsze - Sarbice Drugie (Baranki)
wyniósł 75.304,99 zł, gdzie dofinasowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego wyniosło 29.000,00 zł, natomiast
koszt przebudowy drogi w miejscowości Ruda Zajączkowska
wyniósł 34.140,38 zł, gdzie wartość dofinasowania z budżetu
Województwa Świętokrzyskiego wyniosło 12.000,00 zł.
Antoni Lesiak

Kolejny odcinek drogi o długości 320 mb w Łopusznie na
ulicy Górny Bór został pokryty nawierzchnią asfaltową. Koszt
inwestycji sfinansowanej z budżetu Gminy Łopuszno to
77.778,61 zł.

Nowy chodnik w Fanisławiczkach

20 października 2017 roku w Fanisławiczkach odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego chodnika z kostki brukowej. Otwarcie połączone było z odbiorem
technicznym inwestycji. Uczestniczyli w nim Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Zastępca Wójta Pan Wiesław
Gałka, radny Józef Kozioł, sołtys Jerzy Domagała, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy sołectwa. Zgromadzeni zgodnie wyrażali opinie, iż wybudowany chodnik
znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i komfort pieszych. Wyrazem wdzięczności dla Pani Wójt za przeprowadzoną inwestycję były wręczone bukiety pięknych kwiatów. Spotkanie
było również doskonałą okazją do rozmowy z mieszkańcami
na temat dalszych inwestycji w sołectwie.
Redakcja
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Otwarcie drogi powiatowej w Ewelinowie
23 listopada 2017 roku w miejscowości Ewelinów dokonano oficjalnego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej.
Chodzi o odcinek o długości 1800 mb. i szerokości dywanika asfaltowego 5 m biegnący przez wieś. Wartość wykonanych prac to 361 tys. zł. Realizację inwestycji Gmina Łopuszno wsparła kwotą 180,5 tys. zł.
W uroczystym otwarciu drogi udział wzięli Irena Marcisz –
Wójt Gminy Łopuszno, Starosta Kielecki – Michał Godowski,
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Paweł Gratka, Przewodnicząca Rady Gminy – Zdzisława Zimna, Radny Powiatu Kieleckiego – Krzysztof Smolarczyk, Radni Rady Gminy,
Sołtysi, przedstawiciele wykonawcy robót, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz liczna grupa mieszkańców Ewelinowa. Uroczystego poświęcenia drogi dokonał ks. Ireneusz
Wiktorowicz – Proboszcz Parafii Mnin.
Redakcja

Newralgiczny odcinek drogi Eustachów- Łopuszno jest już asfaltowy
10 listopada odbył się uroczysty odbiór nowo wybudowanej drogi gminnej na odcinku od ul. Włoszczowskiej w Łopusznie do Eustachowa Dużego. Wybudowany odcinek ma
długość ponad 1,5 km, szerokość dywanika asfaltowego
wynosi 5,5 m (dwie warstwy po 4 cm na przebudowie z
kruszywa- 18 cm). Utwardzone zostało również pobocze
o szerokości 0,5 m.)
Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 350 tys. zł w tym:
- dofinansowanie z PROW Urzędu Marszałkowskiego –
218 tys. zł
- z budżetu gminy 132 tys. zł
Budowę wykonał Zakład Budowlano-Drogowy DUKT
z Woli Murowanej. W uroczystości wzięli udział radni Rady
Gminy Łopuszno, przewodnicząca Rady Gminy P. Zdzisława
Zimna, P. Wójt Irena Marcisz oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Łopuszna i Eustachowa. Poświęcenia nowego odcinka
drogi dokonał Ks. Kanonik Ireneusz Jakusik.
M. Nyga

Remont dróg tłuczniowo – żwirowych w roku 2017
W roku 2017 Gmina Łopuszno przeprowadziła prace polegające na remoncie dróg o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej. Łącznie w roku 2017 wyremontowano ponad 30 km
dróg tłuczniowo - żwirowych Od marca do listopada 2017 r.
wykonano remont dróg na następujących odcinkach: Antonielów - 4790 mb, Grabownica - Rosochy - 1800 mb, Eustachów Duży - Grabownica - 1700 mb, Czałczyn Krężołek - 500
mb, Ruda Zajączkowska - 550 mb, Snochowice - 2100 mb,
Snochowice Zagóra - 900 mb, Łopuszno ul. Kwiatowa - 400
mb, Łopuszno ul. Zalewskiego - 900 mb, Dobrzeszów Podgóra - 200 mb, Podewsie - Kuźniaki - 600 mb, Sojawa - Podewsie
- 1100 mb, Sojawa - Dobrzeszów - 1600 mb, Naramów - łącznik - 400 mb, Zasłońce - 700 mb, Marianów - 300 mb, Józefi-

na Zagórki - 700 mb, Zaolszynie - Józefina - 500 mb, Nowek
- 1850 mb, Barycz - Ludwików - 1950 mb, Eustachów Duży 100 mb, Rudniki - Huta Jabłonowa 0 1300 mb, Huta Jabłonowa - Błagodać - 650 mb, Łopuszno - 400 mb, Olszówka - 150
mb, Antonielów - Naramów - 1000 mb, Naramów - Barak - 450
mb, Łopuszno, ul. Imielnia - 1650 mb, Jasień - Barycz - 600
mb, Gnieździska - 500 mb. Przedmiotowe prace wykonane
na w/w odcinkach polegały poprawieniu stanu technicznego
dróg tłuczniowo –żwirowych, poprzez uzupełnienie ubytków
nawierzchni dróg kruszywem. Prace remontowe na drogach
wykonał Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie.
Antoni Lesiak
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Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Łopuszno
Przebudowa drogi powiatowej w Ewelinowie
Kolejną inwestycją drogową na drogach powiatowych w gminie Łopuszno w roku 2017 było wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr nr 0402T w miejscowości Ewelinów na dł. 1800
mb. Zakres prac obejmował umocnienie poboczy kruszywem,
odmulenie dna rowu drogowego, wykonaniu przepustów zjazdowych oraz położeniu nowej warstwy nawierzchni bitumicznej.
Całkowity koszt wykonania inwestycji wynosi 392.087,35 zł.
Należy podkreślić, iż Gmina Łopuszno partycypuje w kosztach
wykonania inwestycji. Kwota jaką Gmina Łopuszno przeznaczyła z
budżetu na realizację zadania to 196.043,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej
nr 0396 T Łopuszno - Jasień - Rudniki
W roku 2017 Powiat Kielecki przeprowadził remont drogi
powiatowej na odcinku Łopuszno - Jasień – Rudniki (do granicy administracyjnej gminy), na odcinku 3900 mb. Przebudowa drogi polegała na położeniu nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu poboczy. Koszt inwestycji wyniósł ponad
650.000,00 zł pokryty w całości z budżetu Powiatu Kieleckiego oraz pozyskanego dofinasowania w ramach PROW.
Antoni Lesiak

CIĄG DALSZY DROGOWYCH REMONTÓW W ŁOPUSZNIE
NOWY ASFALT ZOSTANIE POŁOŻONY NA PONAD 5 KILOMETRACH
We wtorek, 12 grudnia, Wójt Irena Marcisz podpisała umowę z przedstawicielami dwóch firm, które do 15 czerwca przyszłego roku mają odnowić kolejnych 13 odcinków szos gminnych o łącznej długości 5, 261 km.
Dokumenty parafowano z przedstawicielami firm Dukt
z Nowin pod Kielcami i Kami z Kurzelowa koło Włoszczowy. Ta
pierwsza wyremontuje w sumie 7
odcinków: między Fanisławiczkami a Huciskiem, łączącą Zasłońce z Okrajkiem, między Eustachowem Dużym a
Eustachowem Małym, w Czartoszowach oraz ulicę Zagóra w Snochowicach i ulicę Armii Krajowej w Łopusznie.
Z kolei Kami zmodernizuje 6 fragmentów: od Antonielowa w kierunku Wojciechowa, w części Grabownicy zwanej Rosochami, Fanisławiczkach, szosę Karolinów-Marianów do drogi powiatowej oraz ulice Żwirową, Górki Łopuszańskie i Spacerową w Łopusznie. Umowy na wykonanie inwestycji zobowiązują firmy Kami i Dukt do zakończenia
prac remontowych do 15 czerwca 2018 roku. Koszt remontów
pochłonie 1 milion 303 tysiące 108 złotych z budżetu gminy.
Kami odnowi „swoje” drogi za 612 tysięcy 442 złote, zaś Dukt
– za kwotę 690, 666 złotych.
ODCINKI DRÓG DO MODERNIZACJI DO 15 CZERWCA 2018 R.,
KTÓRE ODNOWI FIRMA KAMI:
- część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie – 662 m – 131
520,05 zł
- Karolinów-Marianów do drogi powiatowej nr 0483T – 338
m – 68 638,74 zł
- Antonielów – Wojciechów – 201 m – 48 803,20 zł
- Grabownica – Rosochy – 910 m – 174 254,72 zł
- Fanisławiczki – 160 m – 33 820,54 zł
- ul. Spacerowa w Łopusznie – 352 m – 155 404,97 zł
Suma: 612 tys. 442 zł 22 gr;
ODCINKI DRÓG DO MODERNIZACJI DO 15 CZERWCA 2018 R.,
KTÓRE ODNOWI FIRMA DUKT:
- Fanisławiczki – Hucisko (do rzeki) – 420 m – 73 856,64 zł
- ul. Zagóra w Snochowicach – 162 m – 28 910,68 zł
- Jedle koło boiska – 191 m – 53 751, 85 zł
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- Zasłońce – Okrajek – 710 m – 137 692,93 zł
- Eustachów Duży – Eustachów Mały – 822 m – 203 384,68 zł
- Czartoszowy, droga gminna nr 001636T – 190 m – 48
619,93 zł
- ul. Armii Krajowej w Łopusznie – 143 m – 144 449,81 zł
Suma: 690 tys. 666 zł 52 gr;
J. Barwińska

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Podsumowanie inwestycji drogowych w roku 2017
W roku 2017 inwestycje drogowe były najważniejszym zadaniem realizowanym przez władze Gminy Łopuszno. Osiemnaście odcinków dróg o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej, stały się drogami asfaltowymi. Łącznie w roku 2017 przebudowano ponad 11 km dróg. Dzięki realizacji inwestycji drogowych mieszkańcy zyskali nowe
nawierzchnie dróg, co wpłynie pozytywnie na komfor-

towy dojazd i wizerunek miejscowości gminy Łopuszno. Należy podkreślić, iż przebudowane jedenaście odcinków dróg w roku 2017 otrzymały dofinansowanie
w ramach PROW. Pozostałe osiem odcinków zostały przebudowane ze środków budżetu Gminy Łopuszno. Całkowity koszt inwestycji drogowych w roku 2017 wyniósł ponad
1 800 000,00 zł.

Przebudowa dróg w ramach PROW
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej
w m. Czartoszowy, dz. ewidencyjna 285 i 300 (koło P. Paszowskich)
Przebudowa drogi gminnej w m. Michala Góra, dz. ewidencyjna 349
(do P. Błachuckiej)
Przebudowa drogi gminnej w m. Rudniki, dz. ewidencyjna 353 (skrót)
Przebudowa drogi gminnej w m. Józefina, dz. ewidencyjna 49 (od
drogi wojewódzkiej – Zaolszynie)
Przebudowa drogi gminnej w m. Huta Jabłonowa, dz. ewidencyjna
132 (opłotki)
Przebudowa drogi gminnej Czałczyn – Olszówka, dz. ewidencyjna
260 (od drogi wojewódzkiej – Borki)
Przebudowa drogi gminnej w m. Łopuszno, dz. ewidencyjna 432 (od
ulicy Górki Łopuszańskie do drogi powiatowej w Eustachowie)
Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Leśna – Eustachów Duży,
dz. ewidencyjna 14/2 i 14/4 (od ulicy Leśnej do drogi powiatowej w
Eustachowie)
Przebudowa drogi gminnej w m. Eustachów Mały, dz. ewidencyjna
14/4 (od targowiska do ul. Leśnej)
Przebudowa drogi gminnej w m. Piotrowiec, dz. ewidencyjna 371/1 i
371/2 (pod Czubaczem)
Przebudowa drogi gminnej w msc. Jasień dz. ewidencyjna 264 (do
posesji P. Podgórskiego)
RAZEM

Dł. wyremont. Odcinka

Koszt
inwestycji

Kwota
Wkład własny
dofinasowania
gminy
z PROW

950 mb

127.792,25 zł

81.314,21 zł

46.478,04 zł

500 mb

76.330,46 zł

42.157,55 zł

24.096,65 zł

640 mb

111.128,85 zł

73.256,49 zł

41.872,36 zł

600 mb

81.949,19 zł

52.144,27 zł

29.804,92 zł

230 mb

31.312,41 zł

19.924,09 zł

11.388,32 zł

990 mb

152.698,12

97.161,81 zł

55.536,31 zł

920 mb

93.626,17 zł

59.574,33 zł

34.051,84 zł

790 mb

169.997,32 zł

108.169,29 zł

61.828,03 zł

750 mb

171.192,86 zł

108.930,02 zł

62.262,84 zł

400 mb

52.510,77 zł

33.412,60 zł

19.098,17 zł

1000 mb

154.800,44 zł

98.499,52 zł

56.300,92 zł

7770 MB

1 217.262,58 ZŁ 774.544,18 ZŁ 442.718,40 ZŁ

Przebudowa dróg gminnych finansowanych z budżetu gminy Łopuszno
L.p. Nazwa zadania

Dł. wyremontowane- Koszt inwestycji
go odcinka

3.
4.
5.
6.

Przebudowa drogi w msc. Antonielów w
stronę P. Czapli – działki ewid. nr 80, 159
Przebudowa drogi w msc. Antonielów k.
cmentarza ewangelickiego
Przebudowa drogi Jedle pod lasem
Przebudowa drogi, ul. Górny Bór
Przebudowa drogi Krężołek – Czałczyn
Przebudowa drogi Czałczyn – Borki

7.

Przebudowa drogi w msc. Przegrody

952 mb

RAZEM

3436 MB

1.
2.

762 mb

169.410,86 zł

223 mb

30.549,05 zł

379 mb
320 mb
540 mb
260 mb

83.770,81 zł
77.778,61 zł
137. 670,86 zł
40.102,51 zł
244.000,00 zł (inwestycja realizowana wspólnie z gm. Radoszyce. Koszt jaki
poniosła gm. Łopuszno na wykonanie zadania to 122.000,00 zł)
661.282,70 ZŁ

Antoni Lesiak

Dofinansowanie na wymianę pieca
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 17
listopada 2017 r. naboru wniosków w ramach programu
„ZORZA” – Czyste Powietrze nad Świętokrzyskim, w ramach którego mieszkańcy województwa świętokrzyskiego,
w tym Gminy Łopuszno, mogli wymienić piec centralnego
ogrzewania z dofinansowaniem 25 %.

Jeżeli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach wznowi realizację programu, w ramach którego można wymienić piec przy dofinansowaniu 25%, poinformujemy Państwo natychmiast na stronie http://www.lopuszno.pl/
oraz komunikat będzie dostępny na stronach WFOŚ i GW w
Kielcach http://www.wfos.com.pl.
Iwona Janik

Wieści Łopuszna
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Witamy
w Gminie Łopuszno

Od początku grudnia przy granicach administracyjnych
Gminy Łopuszno podróżnych witają dwa nowo usytuowane
witacze, zlokalizowane w miejscowości Rudniki przy drodze
powiatowej nr 0396 T oraz w miejscowości Jedle przy drodze
wojewódzkiej nr 786.
Antoni Lesiak

Konserwacja rowów
melioracyjnych w roku 2017
Celem poprawy funkcjonowania urządzeń melioracji
szczegółowej, jak co roku Gminna Spółka Wodna w Łopusznie przystąpiła do przeprowadzenia prac polegających na
konserwacji rowów melioracyjnych w Gminie Łopuszno. Od
czerwca do września wykonano konserwację na ponad 6
km rowów melioracyjnych. Należy podkreślić, iż dzięki staraniom Urzędu Gminy w Łopusznie, Gmina Łopuszno pozyskała dotację ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na
konserwację rowów melioracyjnych w kwocie 5.000,00 zł.
W ramach pozyskanego wsparcia finansowego w czerwcu
Gmina Łopuszno wykonała prace konserwacyjne w miejscowości Antonielów - 800 mb oraz w miejscowości Skałka Polska - 480 mb. Ponadto Gminna Spółka Wodna wykonała konserwację w następujących miejscowościach: Ewelinów - 1480
mb, Marianów - 300 mb, Sarbice Drugie - 480 mb, Józefina
1820 mb, Sarbice Pierwsze - Sarbice Drugie - 2140 mb. Przeprowadzone prace melioracyjne w miejscowości Józefina oraz
Sarbice Pierwsze - Sarbice Drugie zostały zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej z Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.800,00 zł. Prace w poszczególnych sołectwach nie mogłyby zostać zrealizowane
gdyby nie regularne wpłaty członków Gminnej Spółki Wodnej
w Łopusznie. Systematyczne wpłaty za korzystanie z urządzeń
melioracji szczegółowych pozwolą wykonać Spółce konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sołectwach.
Gminna Spółka Wodna w Łopusznie

Regulacja rzek
w Gminie Łopuszno
W roku 2017 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Kielcach przeprowadził regulacje rzek przepływających przez teren Gminy Łopuszno. Łącznie
w Gminie Łopuszno ŚZMiUW przeprowadził konserwację na
8850 mb odcinkach rzek: Łososina 1000 mb, Czarna Lewa
(Stara) - 2540 mb, Czarny Lasek - 1760, Potok Mokra - 250 mb,
Ciek od Kłucka 3300 mb. Koszt wykonanych prac ŚZMiUW w
Kielcach wyniósł ponad 180.000,00 zł.
Antoni Lesiak

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Ewa Sztandera, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Inwestujemy w kulturę
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Łopuszno właśnie zakończyła realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2017 rok”
finansowanych ze środków Województwa Świętokrzyskiego.
W związku z otrzymanym wsparciem finansowym zrealizowano trzy projekty:
1. „Zakup instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego”.
W ramach ww. zadania Gmina Łopuszno zakupiła instrumenty muzyczne dla Stowarzyszenia Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego. Projekt obejmował zakup
saksofonu (szt. 1) oraz klarnetu (szt. 1). Jego celem było podniesienie poziomu muzycznego członków stowarzyszenia, zachęcenie młodzieży do nauki gry na instrumentach muzycznych oraz popularyzacja muzyki ludowej wśród mieszkańców
gminy.
Wartość projektu: 16.000,00 zł.

3. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej w m. Lasocin poprzez wybudowanie wiaty na potrzeby kulturowe wsi”.
W ramach projektowych działań zakupiono i zamontowano solidną wiatę na działce nr 641 w miejscowości Lasocin.
Dzięki tej inwestycji sołectwo Lasocin pozyskało dodatkowe,
funkcjonalne miejsce do spędzania wolnego czasu. Realizacja
tego działania również wpływa pozytywnie na atrakcyjność
sołectwa. Ponadto przedmiotowa wiata umożliwia mieszkańcom organizowanie imprez plenerowych oraz spotkań integracyjnych, co do tej pory w dużym stopniu było utrudnione
ze względu na brak tego rodzaju miejsca.
Wartość projektu: 20.082, 17 zł.

2. „Altana dla każdego – budowa altany drewnianej”.
Realizacja ww. projektu polegała na wykonaniu altany drewnianej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Przedmiotowa
altana stanowi nie tylko element dekoracyjny; wzbogaca
również ofertę turystyczną GOSW. Jest miejscem, w którym
mieszkańcy gminy lub przebywający tutaj turyści mogą wypoczywać przy grillu czy ognisku nawet w deszczowe dni.
Wartość projektu: 25.859,37 zł.

Małgorzata Barcicka

Dotacje 2017 rok – AZBEST
Rok 2017 był kolejnym, w którym gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Kielcach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz zabezpieczyła swoje środki na pokrycie kosztów związanych z utylizacją azbestu dla mieszkańców Gminy Łopuszno.
Reasumując, na zadanie w ciągu 4 lat gmina pozyskała
106 272,10 zł (85 %) dotacji, a swoich środków zabezpieczyła 18 731,90 zł (15 %). Zadanie jest realizowane, aby nasi mieszkańcy mogli w sposób kontrolowany pozbyć się odpadów zawierających azbest za darmo. Z naszego środowiska zniknęło
już 452,820 ton.
Iwona Janik

Rycina przedstawia niebezpieczne włókna azbestu

Wieści Łopuszna
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93 przydomowe oczyszczalnie ścieków i 2 zbiorcze oczyszczalnie
zostaną wkrótce wybudowane w Gminie Łopuszno
12 grudnia 2017r. gmina ogłosiła przetarg nieograniczony
na budowę 93 przydomowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych właścicieli gospodarstw w 14 miejscowościach.
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie 93 kompletnych, fabrycznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków przy pomocy osadu czynnego, wspomaganego fluidalnym złożem biologicznym.
Oczyszczalnie będą przeznaczone do unieszkodliwiania
ścieków bytowo-gospodarczych.
Tego samego dnia, na bazie wcześniej opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego, gmina ogłosiła przetarg
na zaprojektowanie i budowę 2 zbiorczych oczyszczalni
ścieków w Lasocinie. Planowany termin wykonania przydomowych oczyszczalni – 31 sierpień 2018r.
Zamówienia współfinansowane są w ramach operacji ; Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ; Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Stosowne umowy na dofi-

nasowanie zawarła Pani Wójt Irena Marcisz z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22.06.2017r.
Wartość inwestycji – 1mln.853 tys. zł.
Wiesław Gałka

Pompy ciepła, solary i ogniwa.
Gmina realizuje blisko 600 instalacji OZE
To ważny krok nie tylko pod względem innowacyjności, ale też udogodnień dla mieszkańców. Gmina Łopuszno umożliwi im instalację urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii – solarów, pomp ciepła czy
ogniw fotowoltaicznych – a następnie spory zwrot kosztów za ich montaż. W tym celu ubiega się o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i jest tego już coraz bliżej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego pozwala samorządom na ubieganie się o dofinansowanie dla tych mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z
odnawialnych źródeł energii. W jaki sposób?
W dużym skrócie polega to na tym, że najpierw chętny, powiedzmy pan X, zgłasza w Urzędzie Gminy, iż jest zainteresowany instalacją w swoim gospodarstwie takich urządzeń jak
pompy ciepła, solary do podgrzewania wody użytkowej czy
ogniwa fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.
Następnie gmina opracowuje niezbędne dokumenty i składa
wniosek o dofinasowanie. Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie to ogłosi przetarg na budowę wszystkich instalacji, których prawdopodobne finansowanie będzie następujące: RPO
- 60% kosztów kwalifikowanych, zainteresowany 40%.
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- Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest u nas
ogromne. Dlatego zdecydowaliśmy, że wchodzimy w nie i staramy się o pozyskanie dofinansowania na montaż pomp, solarów czy ogniw fotowoltaicznych – mówi Irena Marcisz, wójt
gminy Łopuszno.
Chętnych mieszkańców do instalacji urządzeń faktycznie
jest sporo. Już na początku 2017 roku taki zamiar deklarowało
ponad 300 osób. Chętni przystąpili do działania i wypełnili w
Urzędzie Gminy stosowne ankiety.
Gmina podpisała wiosną 2017 roku umowę partnerską z firmą EkoEnergia z Kielc, aby ta przygotowała kompletną dokumentację pod ubieganie się przez łopuszański samorząd dofinansowania. Wniosek wraz z kompletem dokumentów złożony został w Urzędzie Marszałkowskim 17 listopada 2017r.
Wniosek dotyczy budowy 596 instalacji OZE, w tym: 226
instalacji fotowoltaicznych, 146 pomp ciepła i 22 kolektorów solarnych. Wartość inwestycji – 5mln.648 tys.zł. w
tym wydatki kwalifikowane 4mln. 998 tys. zł.
Jaka kwota zostanie gminie przyznana? To okaże się już
niebawem. Dlatego, że na 2018 rok zaplanowana jest realizacja inwestycji, czyli montaż urządzeń.
Wiesław Gałka

z życia gminy

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH GMINA ŁOPUSZNO 2018 ROK
Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – 1 x / m-c
Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej
1 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:
Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów
Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska
2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle,
Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka,
Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,
3 ŚRODA MIESIĄCA
Czałczyn, Grabownica, Józefina, Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice
Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce

8.I, 5.II, 5.III, 7.IV(sobota), 7.V, 4.VI, 2.VII, 6.VIII, 3.IX, 1.X, 5.XI, 3.XII
29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE
8.I, 12.II, 12.III, 9.IV, 14.V, 11.VI, 9.VII, 13.VIII, 10.IX, 8.X, 12.XI, 10.XII
29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE
17.I, 21.II, 21.III, 18.IV, 16.V, 20.VI, 18.VII, 18.VIII (sobota), 19.IX, 17.X,
21.XI, 19.XII
29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE

3 PIĄTEK MIESIĄCA
19.I, 16.II, 16.III, 20.IV, 18.V, 15.VI, 20.VII, 17.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 21.XII
Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice, 29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE
4 PIĄTEK MIESIĄCA:
Eustachów Mały, Łopuszno

26.I, 23.II, 23.III, 27.IV, 25.V, 22.VI, 27.VII, 24.VIII, 28.IX, 26.X, 23.XI, 28.XII
29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE

UWAGA!
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7:00 W DNIU ODBIORU

Rolniku, pamiętaj o terminach nawożenia!
Stosowanie w rolnictwie nawozów naturalnych takich jak
obornik, gnojówka czy gnojowica wiązać się może z powstawaniem pewnych uciążliwości, w tym zapachowych. Aby je
ograniczyć, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą
z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r.
Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 80
poz. 479 ze zm).
Zasady stosowania nawozów naturalnych w aspekcie
ochrony środowiska:
Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do 30 listopada (z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawami
pod osłonami).
Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie
później niż następnego dnia po ich zastosowaniu.
Nawozy naturalne stosuje się w odległości co najmniej
20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegów
zbiorników i cieków wodnych.
Gnojowicę i gnojówkę można stosować, gdy poziom wód
podziemnych jest poniżej 1,2 m i poza obszarem płytkiego
występowania skał szczelinowych.
Zabrania się stosowania nawozów naturalnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.
Nie należy stosować nawozów naturalnych w postaci
płynnej na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na
stokach o nachyleniu większym niż 10%.

Nie wolno stosować nawozów naturalnych w postaci
płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta.
Przypomina się również, iż gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnie zamkniętych zbiornikach o
pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji, zaś obornik – na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu.
Jolanta Barwińska

Sprostowanie
W 46 numerze (3/2015) kwartalnika „Wieści Łopuszna”
w artykule „Mieszkańcy Gminy Łopuszno dziękowali za
plon” wystąpił błąd w nazwisku starosty dożynek. Starostą dożynek był Pan Jan Paszewski. Redakcja pisma oraz
autorzy tekstu przepraszają za zaistniałą sytuację.
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FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2018
Lp.
1.
2.
3.
4.

Sołectwo
Antonielów
Czałczyn
Czartoszowy
Dobrzeszów

5.

Eustachów

6.

Ewelinów

7.
8.

Fanisławice
Fanisławiczki

9.

Gnieździska

10.

Grabownica

11.
12.
13.

Jasień
Jedle
Józefina
Krężołek - Przegrody

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Przedsięwzięcie
- zakup i montaż lamp solarnych
- zakup i montaż lamp solarnych
- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej
- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę świetlicy wiejskiej
- zakup wyposażenia świetlicy (4 stoły - 12.000 zł, 50 krzeseł - 7.500,00 zł)
- zakup ławek i stołów cateringowych (3 komplety) - 1.500,00 zł
- zakup podgrzewacza - 395,23 zł
- zakup namiotu wystawnego - 1.200,00 zł
- zakup strojów przeznaczonych do reprezentacji sołectwa (chusty, koszulki, spódnice) -1.000,00 zł
- zakup i montaż lamp solarnych - 10.000,00 zł,
- zakup namiotu wystawnego - 700,00 zł
- zakup grilla z iskrownikiem- 1.000,00 zł
- utwardzenie nawierzchni pod altanę - 2.047,79 zł
- wykonanie drogi asfaltowej wraz z rowami od końca Huciska (skrzyżowanie) do lasu państwowego
- wykonanie kontynuacji ciągu pieszego
- wytyczenie i przebudowa dróg przez działki rolnicze- 33.000,00
- zakup garażu (blaszak) - 2.000,00
- zakup kostki wraz z obrzeżami - 2.617,40
- zakup namiotu wystawnego - 1.000,00
- zakup pawilonu - 2.000,00
- zakup i montaż zabawek na placu zabaw - 4.142,07
- zakup ogrodzenia wraz z bramą wjazdową do garażu - 10.000,00
- dostawa i montaż altany w Jasieniu - 16.605,48
- wykonanie utwardzenia pobocza kostką wzdłuż drogi gminnej - 200m2 - 20.351,37
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw siatką powlekaną - 19.617,64

16.605,48
20.351,37
19.617,64

- zakup i montaż lamp solarnych - 15.717,28

15.717,28

- zakup namiotu wystawnego i termosów ( na potrawy szt. 2, na wodę szt.1 ) - 2.000,00
- zakup węży pożarniczych – 2.000,00
Lasocin
- zakup podkaszarki do trawy 1.500,00
- utwardzenie terenu wokół grilla i ścieżki prowadzącej do grilla - 12.997,74
Łopuszno
- wykonanie odwodnienia ul. Górki Łopuszańskie o dł. 180 mb
- zakup namiotu wystawnego - 1.200,00
Marianów
- zakup i montaż lamp solarnych - 16.679,86
Nowek
- przebudowa drogi gminnej w kierunku Wólki Kłuckiej, dz. nr 228, 227/1 o dł. 100 mb - 13.400,24
- zakup pawilonu ogrodowego wraz z wyposażeniem (stoły - szt. 3, ławki - szt. 6) - 3.500,00
Olszówka
- czyszczenie rowów i wyłożenie korytkami betonowymi i ażurami, wykonanie nowych przepustów
- 7.390,11
Piotrowiec
- wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w Piotrowcu - 26.761,86
Podewsie
- regulacja prawno - geodezyjna drogi łączącej Podewsie - Kuźniaki - 12.473,42
- w ykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej drogi nr 59 łączącej Rudniki z Hutą JabłonoRudniki
wą - 15.717,28
Ruda Zajączkowska - położenie warstwy bitumicznej od posesji P. Kmiecika do lasu - 1000 m2
Sarbice Pierwsze
- remont drogi gminnej na działce nr 308 na odcinku 1,11 km
- adaptacja zmiany sposobu użytkowania byłego budynku mleczarni na świetlicę wiejską (dostawa
Sarbice Drugie
i montaż drzwi zewnętrznych i okien) - 16.798,57
- dostawa i montaż wiaty - 23.684,62
Snochowice
- zakup strojów ludowych - 3.000,00
- w ykonanie 15 przepustów betonowych wraz
Wielebnów
z przyczółkami przy drodze gminnej Wielebnów - Zasłońce - 24.251,73

Kwota
14.944,93
19.077,00
15.948,99
22.011,92
23.595,23

13.747,79
21.394,04
13.670,56
38.617,40

16.142,07

18.497,73
38.617,40
17.879,86
13.400,24
10.890,11
26.761,86
12.473,42
15.717,28
25.062,69
17.725,39
16.798,57
26.684,62
24.251,73

Antoni Lesiak

Reprezentowali sołectwa Gminy Łopuszno
Zbigniew Bąk, Zbigniew Nowacki, Jerzy Domagała,
Aleksander Drozdowski oraz Elżbieta Jarząbek- bo o nich
mowa - uczestniczyli 28 października w Zjeździe Sołtysów
Powiatu Kieleckiego, który odbył się w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu w gminie
Chęciny.
Sołtysi z gmin powiatu kieleckiego już po raz kolejny mieli okazję, aby wymienić się doświadczeniami i spostrzeżenia-
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mi na temat swojej pracy, wysłuchać interesujących wykładów,
zapoznać się z akcją ,,Bezpieczny Senior 2017’’, nabyć wiedzę
na temat udzielania pierwszej pomocy czy zapoznać się możliwościami pozyskania informacji o projektach i wnioskach na
wsparcie z funduszy europejskich. Obecny na zjeździe Starosta Kielecki Michał Godowski zaznaczył, iż sołtysi odgrywają ważną rolę w kontaktach z mieszkańcami, to oni najlepiej znają społeczność wiejską swojego sołectwa i to w

z życia gminy
dużej mierze dzięki nim jest możliwa skuteczna współpraca z samorządami. Podziękował również za poświecenie i zaangażowanie, jakiego wymaga pełnienie tej funkcji społecznej.
Zjazd sołtysów to wspaniała inicjatywa, to okazja, aby
wymienić się doświadczeniami, poglądami czy udzielać
sobie wzajemnie cennych rad. Wydarzenie to pokazało,
iż funkcja sołtysa jest ceniona, a mieszkańcy darzą nas
zaufaniem- podkreśla P. Elżbieta Jarząbek, uczestniczka
zjazdu, sołtys sołectwa Grabownica.
Zjazd zakończył się uroczystym obiadem oraz zwiedzeniem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w
Podzamczu.
J. Barwińska

Narada Wójta z sołtysami
5 grudnia 2017 roku odbyła się okresowa narada Wójta
z sołtysami. Otwarcia narady dokonała Wójt Gminy Pani
Irena Marcisz. Na wstępie powitała zebranych i zapoznała z
bieżącymi sprawami gminy. Przekazała sołtysom pisemne informacje na temat inwestycji wykonanych w poszczególnych
sołectwach. Pani Wójt zaznaczyła, iż stara się, aby wszystkie
sołectwa były równo traktowane, we wszystkich prowadzone
są większe lub mniejsze inwestycje. Wyraziła opinię, iż przywrócenie funduszu sołeckiego było dobrą decyzją, mieszkańcy sami decydują, co jest im w tym momencie najpotrzebniejsze. Następnie Pani Irena Marcisz zwróciła uwagę na
największe planowane inwestycje w gminie: kanalizację,
oczyszczalnie ścieków i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Stwierdziła, że w momencie rozpoczęcia tych inwestycji większość budżetu pochłoną one właśnie.
Następnie Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz podsumowała inwestycje wykonane na terenie gminy w 2017 roku
oraz przekazała sołtysom informacje, które odcinki dróg są
planowane do remontów w najbliższym czasie.
Narada Wójta z sołtysami była również okazją do zgłoszenia przez sołtysów potrzeb mieszkańców oraz najpilniejszych
interwencji w sołectwach. Na zakończenie narady przy-

szedł czas na wzajemne składanie życzeń. Pani Irena Marcisz wręczyła sołtysom kalendarze na 2018 rok, a sołtysi
przekazali Pani Wójt ręcznie wykonaną bombkę i piękną
choinkę. Wszyscy wspólnie podkreślali, iż współpraca w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku sprzyja działaniu
dla dobra lokalnej społeczności.
Ewa Sztandera

Młodzieżowa Rada Gminy rozpoczęła kadencję
22 czerwca 2017 roku Rada Gminy Łopuszno podjęła
uchwałę o powstaniu organu doradczego w postaci Młodzieżowej Rady Gminy. Rada liczy 11 członków, jej kadencja rozpoczęła się 24 października i będzie trwała rok. W jej skład
wchodzą uczniowie czterech szkół – dwóch z Łopuszna oraz
z Gnieździsk oraz z Dobrzeszowa. Młodzi rajcy już wiedzą, co
chcą zrobić na rzecz swoich rówieśników i lokalnego samorządu. Przewodniczącym został Bartosz Nyga z klasy II Liceum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, mieszkaniec Wielebnowa, kilkukrotny reprezentant gminy na
turniejach ogólnopolskich, ma na swoim koncie zarówno
osiągnięcia w piłce nożnej jak i w biegach czy w badmintonie. Pełnił funkcję przewodniczącego szkoły.
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Na zastępców przewodniczącego wybrano: Natalię Walas
z II klasy Gimnazjum w Gnieździskach oraz Tomasza Stolarczyka z II klasy Liceum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. Funkcję sekretarza powierzono Karolinie Wawrzeńczyk z klasy IIB Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Łopusznie,
zaś pozostali członkowie rady to: Natalia Gołuch, Klaudia Smolarczyk, Krystian Pasiński, Jakub Picheta, Damian Wawrzoła,
Cyprian Kotwica (wszyscy z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie) i Paweł Kot ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.
Młodzież ogromnie cieszy się z utworzenia rady. Ma wiele pomysłów, które chce wcielić w życie. Jakich? Na przykład
utworzenie gminnej drużyny harcerskiej, obsadzenie
przystanków na terenie gminy zielenią czy doprowadzenie do tego, by zamontowano dach nad trybuną główną
na stadionie w Łopusznie. Uczniowie chcą też organizować
obozy sportowe czy różnego rodzaju imprezy. Miejscem
spotkań będzie Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.

W sobotę - 11 listopada - radni Młodzieżowej Rady Gminy
w Łopusznie mieli okazję bawić się w rytmie disco polo w hali
sportowej na ulicy Żytniej w Kielcach. Występ zespołu Masters - i ich hitu Żono Moja, oraz Andre - twórcy Ale Ale
Aleksandra, wzbudził niemało emocji. Bilety ufundowała
Pani Wójt – Irena Marcisz, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Z kolei 07.12 członkowie rady spotkali się w nieco innej
atmosferze. Dzięki gościnności Kierownika Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie Pana Sławomira Stelmaszczyka młodzież integrowała się przy tworzeniu świątecznych pierniczków. Wspaniałe wypieki zniknęły bardzo
szybko, a młodzi radcy już mają kolejne pomysły. Jak widać
integracja jest kluczem do sukcesu, czekamy więc na dalsze
inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy.
Agnieszka Siwek

Nasze Dobre Świętokrzyskie 2017
Gmina Łopuszno wśród nagrodzonych!
17 listopada, już po raz dziesiąty wręczone zostały nagrody Nasze Dobre Świętokrzyskie, Znak Jakości. Na wielkiej gali w centrum Kongresowym Targów Kielce wręczono
nagrody dla 22 nominowanych marek w czterech kategoriach: produkty spożywcze, samorząd, usługi i produkty przemysłowe. Prezentacja i głosowanie czytelników na najlepsze
nominacje trwało przez kilka tygodni. Laureatów godła Nasze
Dobre Świętokrzyskie wybrali czytelnicy i kapituła konkursu
w każdej kategorii. Czytelnicy zdecydowali zaś, do kogo trafi tytuł Najlepszy Produkt Świętokrzyski. Gmina Łopuszno
znalazła się wśród nagrodzonych jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów i turystów. Samorządami nagrodzonymi
Godłem Echa Dnia były również Gminy: Kunów, Bodzechów,
Piekoszów, Bodzentyn, Łagów, Ostrowiec oraz Masłów.
Godło Nasze Dobre Świętokrzyskie to znaczące wyróżnienie dla laureatów. Gmina Łopuszno jest zaszczycona,
iż znalazła się w gronie nagrodzonych.
J. Barwińska

Niskie stawki podatków w 2018 roku
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż
średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy wynosi 52,49 zł. Rada Gminy widząc trudną sytuację rolnictwa spowodowaną niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz spadek cen produktów
i płodów rolnych na rynku obniżyła średnią cenę skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego. Również Pani Wójt przychyliła się do znacznego obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2018, do wysokości 40 zł za
1 kwintal.
Przykładowo: W gospodarstwie rolnym za grunty orne
w klasie IV rolnik zapłaciłby zgodnie z decyzją Prezesa
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Głównego Urzędu Statystycznego kwotę 131,23 zł podatku od 1 ha gruntu, a wyliczając stawkę tego samego
podatku w naszej gminie według propozycji Pani Wójt oraz
Uchwały Rady Gminy rolnik zapłaci 100 zł, czyli o 31,23
zł mniej.
Ponadto zwalnia się z podatku budynki mieszkalne lub ich
części niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej położone na gruntach gospodarstw rolnych i stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni poniżej 1 ha.
Halina Majos

z życia gminy

Laur Michała Anioła dla Wójt Ireny Marcisz

20 października w Muzeum Narodowym w
Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia nagród pn. „Laur Michała Anioła”. Wśród nagrodzonych znalazła się pani Irena Marcisz, Wójt
Gminy Łopuszno. Uhonorowani zostali samorządowcy aktywnie wspierający nauczycieli w doskonaleniu zawodowym oraz placówki oświatowe, z których najwięcej nauczycieli
wzięło udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez ŚCDN. Nagrody przyznawane
były za miniony rok szkolny a organizatorem
spotkania już po raz trzeci było Świętokrzyskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Małgorzata Barcicka

Dar mieszkańca dla dobra ogółu

Mieszkańcy Fanisławiczek już od dawna narzekali na brak
chodnika przy drodze gminnej przebiegającej przez wieś.
Chodnik był tym bardziej konieczny, gdyż w pobliżu znajduje się przystanek, w okolicy którego występuje intensywny
ruch pojazdów i pieszych. Kiedy mieszkańcy Fanisławiczek
zgłosili do Pani Wójt potrzebę wykonania chodnika na
długości około 170 mb., gmina podjęła czynności, aby jak
najszybciej zrealizować tę inwestycję i zapewnić uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo. Gdy pojawił
się problem dotyczący braku miejsca na usytuowanie chodnika, Pani Wójt podjęła kroki mające na celu odkupienie części działki przyległej do drogi gminnej, a będącej własnością
Pana Roberta Zborowskiego. Właściciel działki chętnie przystał na propozycję Pani Wójt, jednak pod warunkiem, że będzie to darowizna na rzecz Gminy Łopuszno.
Postawa Pana Roberta udowodniła, iż dobro ogółu jest
najważniejsze i jeśli można się do niego przyczynić, jak najbardziej należy to zrobić. Dzięki decyzji Pana Roberta Urząd
Gminy w Łopusznie sprawnie przeprowadził czynności administracyjne tj. podział nieruchomości i przygotowanie doku-

mentacji do notariusza. Darowanie części działki Pana Roberta Zborowskiego z przeznaczeniem na chodnik miało miejsce
11 października 2017 roku, a już 20 października nastąpiło przekazanie chodnika do użytkowania.
Klaudia Jachimczyk

Szczęśliwy finał regulacji prawnych

Regulacje prawne nieruchomości to procesy długotrwałe, jednakże niezbędne aby Gmina Łopuszno mogła
prowadzić jakiekolwiek działania na działkach gminnych,
dlatego konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych aby Gmina mogła w przyszłości
starać się o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.
Trwające przez cały rok czynności i czekające na rozstrzygniecie sprawy znalazły wreszcie szczęśliwy finał. Do zakończonych w tym roku uregulowań zaliczymy:
- wszystkie drogi gminne w Antonielowie o powierzchni
7,4700 ha
- 6 działek w Jasieniu i Baryczy (m.in. plac zabaw) o powierzchni 1,1300 ha

- plac po byłej strażnicy w Sarbicach Pierwszych o powierzchni 0,0426 ha
- działka poszerzająca ulicę Spacerową w Łopusznie o powierzchni 0,0686 ha
Wiele spraw jest jeszcze w toku min. czekamy na regulacje
prawną ,,Kościółka’’, części dróg gminnych w Łopusznie, Dobrzeszowie czy Piotrowcu. Wnioski w tych kwestiach złożone
i rozpatrywane są w Starostwie Powiatowym i w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Mamy nadzieję, iż niebawem będziemy mogli cieszyć się z kolejnych sukcesów.
Klaudia Jachimczyk
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Każdy człowiek, nawet ten najmniejszy,
ma prawo do miłości i szacunku

Takie motto przyświecało prelekcji wygłoszonej przez p.
Teresę Jakubowską - konsultanta do spraw współpracy z
rodziną i dzieckiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na IV Łopuszańskiej Konferencji Senioralnej 4.10.2017r. Obecnych na konferencji seniorów z gminy Łopuszno i Radoszyc, zaproszonych gości, przedstawicieli
samorządów, instytucji powitała p. Halina Sochacka - prezes Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”, a słowo wstępne
wygłosiła Wójt naszej gminy, p. Irena Marcisz.
Pierwsza część konferencji poświęcona była problemom
dzisiejszych rodzin, o których z zaangażowaniem opowiedziała p. T. Jakubowska, wprawiając słuchaczy w pełne skupienia
zdumienie, że tak niewiele na ten temat wiemy lub nie chcemy
wiedzieć. Pani Jakubowska rozdała zebranym materiały szkoleniowe, wskazała adresy i numery telefonów zaufania, pod
którymi można, a nawet trzeba, szukać pomocy bez wstydu i
zahamowań. Opowiedziała o rodzajach przemocy, oprawcach
i ich ofiarach, a szczególnie o krzywdzonych dzieciach. Poinformowała, że chętnie udzieli wszelkich rad na konsultacjach
w trzecią środę każdego miesiąca w GOPS w Łopusznie. Zakończyła prelekcję informacją, że przemoc domowa jest przestępstwem.
Część druga konferencji, skrajnie inna od pierwszej, wprowadziła obecnych w lżejszą w treści atmosferę, bo jej hasło
brzmiało „Modna w każdym wieku”. Modelki 50+ prezentowały na czerwonym dywanie stroje wieczorowe, biurowe
i sportowe. Nad przebiegiem pokazu mody czuwały panie:
Agata Świeboda, Małgorzata Soboń, Andżelika Palacz i Anna
Adamiec. Z humorem, ale i zarazem podziwem do modelek
odniosła się Pani Wójt Irena Marcisz, która z radością sama się
zaprezentowała.

Wyróżnieniem dla organizatorek konferencji i pokazu (Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”,
GOK, Powiatowy Zespół Szkół
w Łopusznie) było zaproszenie
przez Panią Wójt na profesjonalny pokaz mody Mariusza Brzozowskiego i Marcina Paprockiego do KCK w Kielcach. Poza tym
pięknym gestem ze strony p. Wójt
było wręczenie modelkom pamiątkowych zdjęć w ramkach.
(zdjęcie modelek z portretami)
Organizatorki
wydarzenia
otrzymały również zaproszenie
na uroczystą kolację do restauracji ,,Markiz’’ od radnego powiatu kieleckiego, p. Krzysztofa Smolarczyka.
Konferencję uświetniły dodatkowe atrakcje: stoiska z kosmetykami firm Forever Living
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Products i TianDE , występ kabaretu p. Katarzyny Włodarczyk, minirecital Anny Adamiec i wyśmienity poczęstunek.
Stowarzyszenie: „Kobiety Łopuszna „ dziękuje p. Wójt, pracownikom GOK, p. A. Świebodzie i jej uczennicom, pracownikom GOSW za pomoc w zorganizowaniu tej cyklicznej imprezy. IV Łopuszańska Konferencja Senioralna zakończyła się
w nastroju ogólnego zadowolenia.
Elżbieta Barańska

Uroczystości patriotyczne w Sarbicach i Fanisławicach
Ziemia świętokrzyska w czasie II
wojny światowej
dawała schronienie wielu oddziałom
partyzanckim. Stąd tak wiele w naszej gminie
miejsc pamięci narodowej.
Każdego roku w
pierwszą niedzielę
października przy
pomniku na skraju lasu w Sarbicach
Drugich odbywają
się uroczystości ku
czci pomordowanych mieszkańców
przez hitlerowskiego najeźdźcę.
W tym roku uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił proboszcz tutejszej parafii ks. Jacek Celuch. Na mszy
świętej obecne były poczty sztandarowe: Armii Krajowej,
PSL, Szkoły Podstawowej w Łopusznie, Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, radni, dyrektorzy szkół oraz licznie przybyli mieszkańcy Sarbic i okolicznych miejscowości.
Po nabożeństwie został odczytany Apel Poległych, a przybyli goście złożyli wieńce na grobie pomordowanych i zapalili znicze. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Były
wiersze i pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Dobrzeszowiei Filii w Sarbicach. Po zakończonej uroczytości wszyscy przybyli zostali tradycyjnie zaproszeni na smaczny bigos, którego sponsorem był radny p.Wiesław Mazur.
5 listopada 2017roku odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna przy nowo powstałym miejscu pamięci w Fanisła-

wicach. Przy pomniku zgromadziły się władze samorządowe,
kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele Zarządu
Gminnego PSL, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, społeczność lokalna.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji żołnierzy Armii Krajowej i mieszkańców, którzy zginęli zamordowani
przez niemieckiego okupanta w gajówce ,,Konrad’’.
Nabożeństwo sprawował proboszcz tutejszej parafii ks.
Wiktor Walocha. Zebrani wysłuchali homilii, w której ksiądz
podkreślił wartości i znaczenie pokoju.Oprawę muzyczną prowadził chór parafialny ,,Wiernianki’’ pod przewodnictwem
organisty Czesława Sornata. Wójt Gminy Irena Marcisz, prezes AK Oddział w Łopusznie Stanisław Komisarczyk i senator RP Krzysztof Słoń dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika.
Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy uroczystości
wysłuchali Apelu Poległych odczytanego przez dowódcę Samodzielnego Batalionu im. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Końskich - p. majora Janusza Stępienia. Następnie
złożono kwiaty i zapalono znicze.
Podczas występu artystycznego zebrani wysłuchali wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gnieździskach.
Zuzanna Woś
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Święto Niepodległości
11 listopada w Łopusznie odbyły się obchody 99. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Święto Odzyskania
Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe
związane z odzyskaniem wolności w 1918 r., po 123 latach
zaborów. To święto wielkiego patriotyzmu przeżywanego z
dumą i radością.
Obchody rozpoczęły się koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie prowadzonego przez p. Jarosława Gołucha.
O godz.1200 rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny.
Udział w niej wzięli władze gminy: Wójt Gminy-Irena Marcisz, przewodnicząca Rady Gminy- Zdzisława Zimna, radni, przedstawiciele instytucji oświatowych i kultury, reprezentanci różnych organizacji , kombatanci i mieszkańcy.
Podniosłego charakteru świętu nadał występ orkiestry
OSP, która zagrała kilka utworów patriotycznych. Następnie
uczestnicy uroczystości przemaszerowali w korowodzie prowadzonym przez orkiestrę pod tablicę pamiątkową na budynku internatu. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze.
Zuzanna Woś

Pani Wójt powitała 40 najmłodszych mieszkańców Gminy Łopuszno
14 listopada odbyło się kolejne spotkanie młodych
mam z terenu Gminy Łopuszno z p. Wójt Ireną Marcisz.
Tradycja organizowania takich spotkań pojawiła się niedawno, ale cieszy się dużym zainteresowaniem. Spotkanie było
już piątym z kolei i na pewno nie ostatnim. Przybyła na nie
rekordowa liczba mam – 40, a 35 mam zabrało ze sobą
maleństwa. Dyskutowano o potrzebach, oczekiwaniach czy
trudnościach związanych z macierzyństwem. Młode mamy
dzieliły się doświadczeniami oraz radami, nawiązały się
nowe znajomości, przyjaźnie. Spotkania służą integracji, ale nie tylko. Znając potrzeby młodych rodziców, władze samorządowe starają się sprawić, aby najmłodszym
mieszkańcom oraz ich rodzicom żyło się jak najlepiej w
naszej gminie. Mamy zgłaszały postulaty i problemy, a na-

stępnie wspólnie dyskutowano nad jak najkorzystniejszym
ich rozwiązaniem. W ten sposób pojawiają się wnioski, iż w
niektórych sołectwach przydałby się plac zabaw, gdyż w
ostatnim czasie urodziło się tam dużo dzieci, a w innych należy wybudować nowy chodnik, gdyż mamy z wózkami nie
mogą się swobodnie poruszać, chodzić na spacery itp. Spotkania służą więc zarówno młodym mamom, maluszkom, jak i
władzom samorządowym. Pozwalają być bliżej ludzi i ich problemów.
Na zakończenie spotkania każdy maluszek otrzymał upominek od P. Wójt – kocyk z napisem ,,Witamy najmłodszego mieszkańca Gminy Łopuszno’’. Uroczyste powitanie najmłodszych mieszkańców Gminy Łopuszno już na stałe zapisało się w tradycji wydarzeń społecznych w Gminie Łopuszno.

J. Barwińska
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KAPLICZKA W CZAŁCZYNIE OCALONA OD ZAPOMNIENIA
Kapliczka na skrzyżowaniu dróg w Czałczynie wybudowana przez
rodzinę Mazurów w 1940 r. to charakterystyczny punkt w miejscowości. W ostatnim czasie mieszkańcy dołożyli wszelkich starań, aby zyskała ona nowe oblicze. Wymieniono krzyż, kapliczkę odmalowano oraz
przesunięto na nowo wylany fundament, wokoło położono także kostkę.
Wszystko za pieniądze zebrane ze składek mieszkańców. Do szczytnego celu przyłączyła się również Pani Wójt, Irena Marcisz oraz Pani Sekretarz, Małgorzata Barcicka. W tym miejscu należy również podziękować Panu Leszkowi Barcickiemu za wyrażenie zgody na usytuowanie
kapliczki na jego gruncie.
8 października Ksiądz Kanonik Ireneusz Jakusik uroczyście poświęcił odnowioną kapliczkę. Mimo niesprzyjającej pogody licznie zgromadzili się mieszkańcy Czałczyna. Wspólnie pomodlono się za szczęśliwe zakończenie prac, a także podziękowano, iż przebiegły one tak sprawnie. Mieszkańcy są szczęśliwi, iż przydrożna kapliczka, symbol przysiółka
Czałczyn- Borki, została uratowana od zapomnienia.
J. Barwińska

JUBILEUSZ 40-LECIA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ”GNIEŹDZISKA’’
“Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie”. Legenda Lwowa, „Szczepcio i Tońcio” oraz inne słynne
filmy o Lwowie są zawsze obecne w polskiej kulturze. To fascynujące, galicyjskie miasto, pełne starych kościołów i pomników polskiej chwały należy choć raz w życiu odwiedzić.
I dlatego właśnie do Lwowa został zaproszony przez Wójta Gminy Łopuszno, Irenę Marcisz Zespół Pieśni i Tańca
„Gnieździska”, by tam świętować jubileusz 40-lecia.
Zespół działa pod patronatem GOK w Łopusznie od 40
lat. Reprezentuje naszą gminę na licznych festiwalach i przeglądach ludowych na terenie całego kraju, zbierając liczne nagrody i wyróżnienia. Przez te wszystkie lata zespołem kieruje Pani Jadwiga Szymkiewicz z Gnieździsk. Wyjazd był wyrazem uznania za bogaty dorobek artystyczny zespołu i jego
liczne sukcesy Pierwszy wieczór zespół spędził w Teatrze Opery i Baletu, podziwiając wspaniałą muzykę, choreografię i wykonanie jednego z najpiękniejszych baletów „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego. Przepiękna historia miłości osadzona w bajkowej scenerii zachwyciła wszystkich. Sobotni
pobyt we Lwowie to zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i
Orląt Lwowskich, urokliwe kamieniczki i liczne kościoły w centrum Lwowa.
Niedzielny powrót do domu rozpoczęliśmy zwiedzaniem
Gaju Szewczenki – jednego z największych parków etnograficznych Europy. Wyjazd do Lwowa odbył się w dniach 6-8
października 2017 r.
W podziękowaniu za piękny dorobek artystyczny Pani
Wójt wręczyła na ręce Kierowniczki Zespołu Pieśni i Tańca
„Gnieździska” Pani Jadwigi Szymkiewicz list gratulacyjny.
Barbara Pawelczyk

Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
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Z historii Zespołu Pieśni i Tańca „Gnieździska”
Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska” otrzymuje wiele
udziału w różnorodnych imprezach organizowanych nie tylko na terenie gminy. Często reprezentują naszą gminę na dożynkach, festiwalach i przeglądach na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim.
Zespół działa od 40 lat. Wielokrotnie występował w
Turniejach Gmin: Łopuszno - Strawczyn w czerwcu 1973r,
Łopuszno-Mniów w roku 1979 - była to „Panorama 35” z
okazji 35-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kolejne Turnieje Gmin to: Łopuszno- Małogoszcz 83 i Łopuszno - Mniów 1984.
W repertuarze zespołu ważnym punktem były wówczas
prezentowane wielokrotnie „Ocepiny” i „Zaloty”, między innymi na Dymarkach Świętokrzyskich. 25 sierpnia 1996 r. na
dożynkach gminnych w Łopusznie po dłuższej przerwie zespół zaprezentował się ponownie, tym razem jako zespół
śpiewaczy. Następne lata to okres systematycznej pracy zespołu, częstych występów i udziału w różnych przeglądach
w kategorii zespołów śpiewaczych. Szerszej publiczności
członkowie zespołu zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne na Giełdzie Rolnej zorganizowanej z
okazji dożynek w Kielcach 14 września 1997 r. W 2000r. zespół
wystąpił w Ciekotach, gdzie uzyskał nominację do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem. Od listopada 2000
roku, na prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, zespół wspierali opieką instruktorską pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: pan Janusz Chmielewski - choreograf i pan Jerzy- Gumuła - muzyk. Od tej pory zespół osiągał
coraz lepsze wyniki. W 2001 r. członkowie zespołu zaprezentowali się w Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem. W czerwcu tego samego roku, pan Roman Szymkiewicz reprezentujący zespół «Gnieździska» otrzymał
Nagrodę Główną na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i
Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu. W 2002 r. zespół zaproszono na Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno - Ekologicznej do Przedborza, gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną Towarzystwa im. Marii Konopnickiej. Kolejne nagrody w Przedborzu to wyróżnienie w Turnieju Poezji Śpiewanej Konkursu»Cztery Pory Roku w utworach Marii Konopnickiej - jesień»,
wyróżnienie dla pani Jadwigi Szymkiewicz w Ogólnopolskim
Konkursie na Przyśpiewkę i Piosenkę Ludową oraz wyróżnienie dla pana Stanisława Pękalskiego za wykonanie utworów
na harmonijce ustnej. Ważną datą w historii zespołu był rok
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2003. Od tej pory artyści występują jako Zespół Pieśni i
Tańca «Gnieździska». W IV Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Sładkowie Małym w 2003 r. zdobyli II miejsce, rok później w Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem zdobyli również II miejsce, a w 2005 r. w
Busku zespół zdobył I miejsce w kategorii zespołów pieśni i
tańca. W czerwcu 2006r. w Daleszycach na Powiatowym Przeglądzie Kapel i Solistów Instrumentalistów pan Eugeniusz Karbownik, skrzypek zespołu otrzymał I nagrodę. W ostatnich latach zespół był często zapraszany na dożynki do takich miejscowości jak: Tokarnia, Chmielnik, Krasocin, Raków. W 2004 r.
zespół brał udział w dożynkach wojewódzkich we Włoszczowej i w tym samym roku reprezentował gminę Łopuszno na
Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Tanecznych
w Rzeszowie. Zespół bierze również udział w ważniejszych
uroczystościach kościelnych, od kilku lat także w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanych przez
Zespół Szkół w Gnieździskach, i imprezach środowiskowych
w Gnieździskach, organizowanych przez tutejszą szkołę. W
sierpniu 2009 r. zespół reprezentował Ziemię Świętokrzyską w
Zwoleniu na I Spotkaniach Ludowych Kultur Europejskich na
Ziemi Jana Kochanowskiego. 3 grudnia Zespół Pieśni i Tańca «Gnieździska» otrzymał I Nagrodę i tytuł SKALBMIRA
2009 w kategorii MUZYKA w I Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Małych Miast w Skalbmierzu. Poza tym zespół
w 2009 roku uczestniczył w wielu wydarzeniach gminnych i
powiatowych. Brał również udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Tanecznych i rękodzieła Ludowego
w Kielcach w listopadzie, miał nagrania w Radiu Kielce. Zespół
napisał także projekt w ramach Programu Integracji Społecznej (PPWOW). Projekt zatytułowany «Warsztaty folklorystyczne» zrealizowano w miesiącach letnich. W ramach pozyskanych środków zakupiono część strojów ludowych, zorganizowano wycieczkę do Lichenia i zrealizowano warsztaty
folklorystyczne, prowadzone przez specjalistów z WDK w Kielcach. Efektem tych warsztatów były z pewnością sukcesy odniesione przez zespół w ostatnich miesiącach 2009 roku.
Podczas XI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów, wręczono zespołowi z Gnieździsk Nagrodę w Dziedzinie Twórczości Artystycznej za
szczególne osiągnięcia artystyczne w 2009r. Szczególnie
ważnym wydarzeniem dla zespołu był wyjazd do Rzeszowa
i udział w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tań-
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ca Ludowego. W konkursie tym w kategorii grup tanecznych
zespół «Gnieździska» otrzymał III NAGRODĘ. W tym samym
konkursie w kategorii par tanecznych, szefowie zespołu, Państwo Jadwiga i Marian Szymkiewiczowie otrzymali wyróżnienie. W kolejnym roku laureaci otrzymali statuetki
wykonane przez kieleckiego plastyka-Sławomira Micka. Fundatorem nagród za najlepsze osiągnięcia artystyczne było
Starostwo Powiatowe w Kielcach. To jedne z ważniejszych nagród, jakie zdobył zespół w 2010r. Zespół uczestniczył również w warsztatach artystycznych z udziałem Stanisława Tylmana i Wojciecha Siemiona.
W ostatnich latach zespół osiągał również sukcesy sceniczne. III Nagroda w XXXV Ogólnopolskim Przeglądzie

Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu (czerwiec
2013), III miejsce w kategorii Zespołów Pieśni i Tańca w
Konkursie Finałowym XXXVII Buskich Spotkań z Folklorem (maj 2013). Podczas tego konkursu zespół otrzymał
również Nagrodę Wójta Gminy Nowy Korczyn oraz Nagrodę Prezesa Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Ogromnym sukcesem zespołu był udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2014r. oraz zaproszenie na obiad w Pałacu Prezydenckim 5 listopada 2014 r.
Zespół działa pod patronatem GOK w Łopusznie.
Barbara Pawelczyk

Kapuściane zamieszanie

25.10.2017 r. po raz pierwszy w placówce Centrum
Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie odbyło się
,,Kapuściane zamieszanie- czyli jesień się pyta, co zrobiło lato”. Z tej okazji wychowankowie placówki przedstawili obrzęd kiszenia kapusty. Według starodawnego zwyczaju kiszenie musiało być wykonane najpóźniej do końca października, gdyż później mogłaby kapusta się zepsuć, a nie
ukisić. Obrzęd ten był niejednokrotnie okazją do towarzyskiego spotkania i plotkowania. Mężczyźni i kobiety zbierali
się wspólnie w jednym domu i przygotowywali kapustę do
zakiszenia. Czas wypełniony pracą umilało często wspólne
śpiewanie lub snucie opowieści.
Aktorzy wiernie odtworzyli dawne wydarzenia, a widzowie mieli okazję przenieść się na chwilę do czasów, kiedy
takie zwyczaje miały miejsce niemal w każdym domu. Widowisko nagrodzone zostało gromkimi brawami, a pomysł
przypomnienia obrzędowego kiszenia kapusty okazał się
bardzo dobry.

Po występie widzowie, a wśród nich zaproszeni goście,
mieli okazję skosztować staropolskiego bigosu oraz oddać
się wspólnemu biesiadowaniu.
J. Barwinska

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Starosta Kielecki Michał Godowski i członek Zarządu Powiatu Bogdan Gierada oraz Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podpisali porozumienie o współpracy w zakresie realizacji
projektu „Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności”
W projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach bierze udział 8 gmin z terenu powiatu, w tym gmina Łopuszno.
Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. - 31.05.2019 r.
Wartość projektu: 1 460 478,05 zł Wartość dofinansowania: 1 350 926,17 zł.
Odbiorcami projektu są osoby niepełnosprawne, w tym
dzieci chorujące na autyzm.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie objął
wsparciem – w ramach ww. projektu sześć osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.
Uczestnicy projektu oraz jego opiekun uzyskają kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, uwzględniające wszystkie aspekty funkcjonowania w społeczeństwie. Odbiorcy projektu, jak i ich opiekunowie będą mogli korzystać z usług asy-

stenckich, wsparcia psychiatry, psychologa i radcy prawnego.
Osoby niepełnosprawne będą mogły również uczestniczyć
w zajęciach usprawniająco – rehabilitacyjnych oraz korzystać
z usługi dowozu. Dodatkowo planuje się zorganizować grupy wsparcia dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych,
szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych czy spotkania dla asystentów osób niepełnosprawnych – indywidualne i grupowe - z psychologiem pozwalające na wymianę doświadczeń, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi
trudnościami.
Centrum Asystentury Społecznej mieści się przy ulicy Warszawskiej 25a w Kielcach, czynne jest w godzinach od 7.30 do
15.30. Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie
Wspólna realizacja tego projektu to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy Gminy Łopuszno i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznieze Starostwem
Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach.
Barbara Gołębiowska- Prędota
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Stowarzyszenie START Łopuszno we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczęło realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem
Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i
realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby,
które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu
osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy
terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku
osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek
żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram
2017 wynosi: makaron jajeczny (4,0 kg), makaron kukurydziany bezglutenowy (0,5 kg), kasza gryczana (2,0 kg)), ryż biały
(4,0 kg), buraczki wiórki (1,05 kg), herbatniki maślane (0,6 kg),
mleko UHT (6,0 l.), groszek z marchewką (3,6 kg), fasola biała (3,6 kg), koncentrat pomidorowy (1,6 kg), powidła śliwkowe (1,2 kg), ser podpuszczkowy dojrzewający (2,4 kg), pasztet wieprzowy ( 0,64 kg), gulasz wieprzowy z warzywami (1,7
kg), filet z makreli w oleju (1,53 kg), szynka drobiowa (2,7 kg),
szynka wieprzowa 1,8 kg), cukier biały (4,0 kg), olej rzepakowy (4,0 kg).
Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu
2017 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Podprogram 2017 jest kontynuacją Podprogramu 2016,
w ramach którego Stowarzyszenie START Łopuszno objęło
wsparciem 600 osób.
Ewelina Stachura
Wioleta Kramarczuk

21 listopada dzień pracownika socjalnego

21 listopada został ustanowiony świętem wszystkich służb
społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, upamiętniając spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku,
w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek
oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.
24 listopada odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie z władzami
gminy Łopuszno. Zaproszenie przyjęli Pani Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno, Pani Zdzisława Zimna Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno i Pani Teresa Poświat Skarbnik Gminy Łopuszno. Świętowanie dnia pracownika socjalnego wpisało się już na stałe w kalendarz GOPS Łopuszno.
24 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach również odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego, którego organizatorem było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach. W uroczystości wzięli udział:
Starosta Kielecki Michał Godowski, członkowie Zarządu Powiatu Bogdan Gierada i Marek Kwiecień, zaproszeni goście
oraz kierownicy i licznie przybyli pracownicy socjalni z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Podczas spotkania zebrani zapoznali się z rysem historycznym pracownika
socjalnego. Usłyszeliśmy również, że pracownika socjalnego
charakteryzują szczególne cechy takie jak wiedza, wrażliwość,
szacunek, a przede wszystkim zrozumienie dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów.
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Starosta Michał Godowski, członek Zarządu Bogdan Gierada
i dyrektor Anna Bielna wręczyli listy gratulacyjne dla pracowników służby społecznej. Otrzymali je m.in. kierownicy miejskich
i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Jako jeden z nielicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
otrzymał wyróżnienie za dotychczasową działalność i wzorową współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz
innymi organizacjami na rzecz drugiego człowieka.
Joanna Rowińska

z życia gminy

Asystent Rodziny – kim jest i czym się zajmuje?

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej
ochrony i pomocy ze strony
dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,
w trosce o harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.
Dla dobra rodziny, która
jest podstawową komórką
społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej
członków, a w szczególności dzieci.
W przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny
przeżywającej trudności w
opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta
przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji
pracujących z dziećmi i rodzicami.”
(preambuła z Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie zatrudnia asystenta rodziny- na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. Stanowisko to dofinansowywane jest w ramach ,,Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, w
70 % z Funduszu Pracy oraz 30 % ze środków własnych Gminy.
Kierownik GOPS-u w Łopusznie podjął taką decyzję w odpowiedzi na aktualne problemy społeczne - jak np.: rosnące
zjawisko przemocy domowej, a także ze względu na inne niepokojące sygnały docierające od pracowników socjalnych dotyczące rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby
w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:
• pomaga odnaleźć to, co w nich dobre, odkryć umiejętności i zasoby,
• doradza, gdzie możne uzyskać pomoc,
• doradza, jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i
wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
• pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajduje sposoby spędzania wspólnego czasu rodziny,
• pokazuje, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
• doradza, jak zarządzać pieniędzmi,
• informuje, jak działają urzędy, placówki wsparcia
rodziny i dziecka,

• wyjaśnia, jak wypełniać dokumentację oraz realizować
sprawy urzędowe,
• pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
• chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.
Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny. Początkowo spotkania odbywają się często, potem coraz rzadziej. Asystent rodziny prowadzi swoją pracę za zgodą i przy
aktywnym udziale rodziny, pobudza ją do współdziałania.
Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz sporządza sprawozdania z wykonanych
działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji: szkoły, przedszkola,GOPSy, MOPSy, PCPR, policja, sądy,
kuratorzy rodzinni, zawodowi, rodziny zastępcze, dla dobra
całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze
i bezpiecznie w rodzinie.
W celu wykonywania swoich zadań asystent ma prawo do
wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe np.
uczniów, występowania do właściwych organów władzy publicznej i instytucji o udzielenie niezbędnych informacji w
celu skutecznej pracy z dzieckiem, rodziną. Kolejnym prawem
jest możliwość przedstawiania organom władzy publicznej,
organizacjom, instytucjom ocen i wniosków zmierzających do
zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin. Asystent w ramach wykonywania swoich obowiązków korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce
oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga
tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.
Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta rodziny oraz jego zasad pracy można uzyskać w GOPS
Łopuszno ul. Strażacka 12, bądź pod nr telefonu 41/3914282.
Barbara Gołębiowska-Prędota
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Biblioteka dla najmłodszych
Czytanie powinno być obecne w życiu człowieka od najmłodszych lat. Aby człowiek dorosły sięgał po lekturę, musi
się tego nauczyć za młodu. Za rozbudzenie zamiłowania do
książek odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice, ale dużą
role odgrywa również biblioteka, która jest często pierwszym
miejscem, gdzie dziecko spotyka się z książką.
Aby tak się stało, by dziecko chciało odwiedzać bibliotekę i
wracać do niej regularnie, powinna być ona miejscem rozbudzającym zainteresowania czytelnicze i dostarczać ciekawych
wrażeń.
W związku z tym 18 października 2017 roku dla przedszkolaków wystąpili aktorzy ze Studia Teatralnego Krak Art z Krakowa z przedstawieniem „Dwie Dorotki”. Zaś 21
listopada uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia, a najmłodsi uczestniczyli w przedstawieniu ”Gdzie jest dziś mały Miś”. Bajkowy duet zabawiał dzie-

ci piosenkami i wierszykami. Dzieci złożyły Misiowi życzenia
urodzinowe. Było mnóstwo dobrej zabawy.
Zuzanna Woś

Rozstrzygniecie konkursu „Moje Łopuszno i okolice”
„Ludzie czytają i często także znajdują w sobie odwagę,
aby pisać. Bo pisanie zawsze wymaga odwagi.
Poddać ocenie innych swoje teksty, napisać je lub wyciągnąć
z ukrycia,
„z szuflady”, to odwaga poddania się ocenie innych”.
Janusz Leon Wiśniewski
5 października 2017 roku o godz.1100 w świetlicy OSP przy
ulicy Strażackiej w Łopusznie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego. Tegoroczna edycja nosiła tytuł
„Moje Łopuszno i okolice”. Warunkiem uczestnictwa w nim
było dostarczenie niepublikowanej wcześniej i nienagradzanej pracy literackiej.
Konkurs był ogłoszony przed kilkoma miesiącami. Jego celem było stworzenie okazji do podzielenia się własnymi przeżyciami, zdarzeniami z życia naszej miejscowości, które wyryły w twórcy niezapomniane wrażenia. Co takiego sprawiło i
sprawia, że nasza gmina ma niepowtarzalny urok. W ten spo-
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sób próbujemy promować lokalnych twórców oraz integrować nasze środowisko.
W spotkaniu uczestniczyła znana kielecka pisarka pani Karolina Wilczyńska – autorka poczytnej serii „Stacja Jagodno”,
„Dasz radę, Nataszo”, „Wędrowne ptaki”. Opowiadała o własnej twórczości, o trudnej sztuce pisania i zachęcała do podejmowania własnych prób literackich.
Po zapoznaniu się z wszystkimi pracami jury powołane
przez organizatora przyznało nagrodę specjalną za wieloletni udział w konkursach literackich oraz działalność na niwie
kultury pani Eleonorze Wertka za „Kronikę Koła Gospodyń
Wiejskich w Lasocinie”.
Jednym z uczestników konkursu był pan Marian Kwiecień,
który zebrał i napisał wspomnienia z okresu swojego pobytu
i pracy w naszej gminie w latach 70-tych, za co został uhonorowany wyróżnieniem. Podczas wspólnego świętowania podzielił się również swoimi przemyśleniami i zachęcał młodzież
do zbierania i przechowywania pamiątek, pisania wspomnień.
Przez komisję wyróżnione zostały i uhonorowane : Kinga
Rowińska ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie za pracę „
Z dziadkiem na drogach i dróżkach Łopuszna”, Klaudia Kałuża z Powiatowego Zespołu Szkół z Łopuszna za opowiadanie
„Tu jest moje serce, tu jest mój dom…” oraz Jagoda Kondela
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego z Gnieździsk
za „Wojenne losy”.
Podczas uroczystości organizatorzy podkreślili, że wszystkim uczestnikom należą się wyrazy uznania za to, że podejmują trud przygotowania się do konkursu, bowiem niejednokrotnie wiąże się on z dodatkową ciężką pracą i wyrzeczeniami. Wszystkie prace były piękne i trudno było wyłonić zwycięzców.
Wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom konkursu dokonała pani Wójt Irena Marcisz.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Zuzanna Woś
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Klaudia Kałuża: „ Tu jest moje serce, tu jest mój dom…”
(fragment)
„…Dobrze znam moje kochane Łopuszno i ono mnie pamięta …od niemowlęctwa. Widziało moje nieporadne pierwsze kroki, uśmiech i łzy, wzloty i upadki. Było ze mną , jak matka, w każdym momencie mojego życia: podczas chrztu, kiedy wymówiłam
pierwsze słowo, kiedy rozpoczynałam naukę , dorastałam. Daje
schronienie mojej rodzinie, gości moją sympatię, koleżanki i kolegów. Udostępnia mi ścieżki i trakty, wabi pięknem, raczy zielonością i błogim spokojem. Karmi, oferuję naukę, zachęca do odpoczynku oraz rzeźbi moją przyszłość. Wita w progach strudzonego

pielgrzyma, zaprasza w plener malarzy artystów i udziela gościny obcokrajowcom.
Łopuszno to nie tylko uroczy zakątek województwa świętokrzyskiego, błogosławiona ziemia, bogaty dorobek kulturowy,
pamiątki pokoleń. To także ludzie- serdeczni, ambitni, wielkoduszni, gościnni, kochani. Lokalni patrioci przywiązani do tradycji, dzięki którym osada z roku na rok pięknieje.
Moje Łopuszno to kolory pór roku i ukwieconych domostw, zapachy wieńców dożynkowych, świeżego chleba. To smaki regionalnych potraw, na przykład omyłki- fasoli z kapustą. To dźwięki
chóralne, śpiew natury życzliwe słowo drugiego człowieka.”

Konkurs fotograficzny
Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękne zakątki
Ziemi Łopuszańskiej dawniej i dziś” była Wójt Gminy Łopuszno- Irena Marcisz. Rozstrzygnięcie miało miejsce 04.10.2017r.
podczas IV Konferencji Senioralnej organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiety Łopuszna. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości na piękno lokalnego krajobrazu,
kształtowanie dumy lokalnych mieszkańców z miejsca,
w którym żyją, promowanie wypoczynku na łonie natury
i na terenie Gminy Łopuszno, sławienie piękna i bogactwa
przyrody Gminy Łopuszno, ukazanie ekspresji i bogactwa życia – ludzi, społeczności, świata przyrody w miejscowościach
leżących na terenach Gminy Łopuszno – w wartościowych i
historycznych fotografiach. Napłynęło sześć zgłoszeń. Na podium stanęli:
I Urszula Malaga
II Kamil Bąk
III ks. Jarosław Strojny
Wyróżnienia otrzymali: Bożena Sochacka, Katarzyna Ciszek oraz Irena Wysznewska.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody pieniężne. Sponsorami byli: Wiesław Mazur, Andrzej Cieślicki, Barbara Fras,
Zdzisława Zimna.

Nagrody rzeczowe ufundowała Pani Wójt- Irena Marcisz. Dodatkową nagrodą była kolacja w restauracji Markiz dla laureatów konkursu, członkiń Stowarzyszenia Kobiety Łopuszna, sponsorów nagród i Pani Wójt, na którą
zaprosił Krzysztof Smolarczyk- Radny Powiatowy.
Justyna Zimna
Paulina Gębska

Łopuszańskie czytanie
22.11.2017r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego miało miejsce pierwsze ,,Łopuszańskie Czytanie”. Organizatorem imprezy była Pani Wójt Gminy Łopuszno, Irena Marcisz. Na wieczór literacko-muzyczny przybyła duża liczba miłośników książek. Początkowo czas umilały
nam śpiewy dzieci. Podczas spotkania czytano fragmenty wybranych powieści. Zorganizowano również konkurs polegający na odgadnięciu tytułu książki na podstawie przeczytanego
przez znane osobistości Gminy Łopuszno fragmentu.
Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali czytanych fragmentów oraz chętnie brali udział w konkursie. Dla najlepszych przewidziane były drobne upominki. Dodatkową atrakcją uświetniającą imprezę były występy duetu smyczkowego
oraz finalistów świętokrzyskiego talent show „Świętokrzyski
talent”.
Justyna Zimna
Paulina Gębska
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Odwiedził nas Święty Mikołaj !!!
,,Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
Nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem
Jest pachnącym, ciepłym majem!”
Z inicjatywy Pani Wójt oraz Gminnego Ośrodka Kultury
dzień 6 grudnia również dla dzieci z Gminy Łopuszno był
ciepły i radosny, ponieważ odwiedził je sam Święty Mikołaj. Przybył specjalnie z odległej Laponii do grzecznych dzieci, które zebrały się na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Wizyta Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni dla każdego dziecka. Przygotowują się do niego przez długi czas, dlatego śpiewom i wierszykom nie była końca.
Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się od występów artystycznych dzieci i młodzieży: Filipa Pniewskiego, Wiktorii
Brzdąk, Natalii Lizuerj oraz grupy tanecznej pod kierownictwem Pani Małgorzaty Soboń- instruktora Gminnego
Ośrodka Kultury w Łopusznie. Każde dziecko miało okazję
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem. Po skoń-

czonej zabawie Mikołaj pożegnał się i wyruszył w dalsze odwiedziny do grzecznych dzieci. Mamy naszych dzieciaków
również zostały obdarowane przez Panią Wójt książkami, aby
miały co czytać swoim maluchom do poduszki. Dzieci oraz
mamy były zachwycone prezentami. Mamy nadzieję, że za
rok również spotkamy się w tak licznym gronie.
Angelika Palacz

Inwestycje w Gminnym Ośrodku Sportowym
W bieżącym roku w Gminnym Ośrodku, po przeprowadzonym remoncie górnej części, w budynku socjalnym pozyskano nowe przytulne pokoje dla gości. Są to pokoje 3-4 osobowe, w tym dwa z łazienką. Wszystkie pokoje zostały wyposażone w nowe meble i sprzęt TV. Dzięki temu ośrodek
pozyskał więcej miejsc noclegowych. Obecnie dysponuje całorocznymi 32 miejscami noclegowymi.
Dzięki współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Łopusznie i wzięciu udziału w projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa- nowoczesny region” ośrodek pozyskał fundusze, za
które zakupiono drobny sprzęt AGD i doposażenie kuchni i
hotelu. Ponadto w okresie wakacyjnym pięcioro uczniów z tej
szkoły odbywało staż w zawodzie technik hotelarz.
Ponadto na placu powstała piękna duża altana z drewnianymi stołami i ławami oraz zostało wytyczone i wyłożone kostką miejsce na ognisko. Altana został wykonana w
ramach konkursu ,,Odnowa wsi świętokrzyskiej na rok
2017’’, przeprowadzonego w ramach projektu: ,, Altana dla

każdego - budowa altany drewnianej’’. Altana będzie służyć mieszkańcom Gminy Łopuszno i na pewno uatrakcyjni
teren ośrodka.
S. Stelmaszczyk

„Szlachetna Paczka” przekazana!

9 i 10 grudnia 2017 r. swój finał miała tegoroczna akcja
„Szlachetnej Paczki”, do której przyłączyła się Gmina Łopuszno.
Pracownicy Urzędu Gminy Łopuszno i wszystkich jednostek organizacyjnych, czyli Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminny
Ośrodek Kultury, Żłobek Gminny, Biblioteka Gminna, Zakład
Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Zdrowia przygotowali w tym roku paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin
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z terenu gminy. Paczkę wsparła też Pani Ewelina Młynarska –
Firma Ubezpieczeniowa. W ramach tej akcji GOSW zorganizował specjalne zajęcia fitness, z których dochód także był
przekazany na ten szczytny cel.
„Szlachetna Paczka” jest ogólnopolskim projektem pomocy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej.
Każdego roku w akcję angażują się tysiące ludzi. W tym roku
pracę nad zorganizowaniem paczki koordynował kierownik
GOSW Sławomir Stelmaszczyk. Rodzina, którą wybraliśmy to

Kultura i oświata
małżeństwo z 24- letnim stażem. Zaraz po ślubie zamieszkali u
pana Macieja i jego rodziców. Od tego czasu utrzymywali się z
pracy w gospodarstwie rolnym. Nie było im dane zostać rodzicami. Nie dorobili się majątku, ale zawsze wydawało im się, że
to co mają i sami wypracują, w zupełności im wystarczy. Niestety, wkrótce przyszły gorsze czasy, a mianowicie choroby obojga
małżonków, co spowodowało pogorszenie się sytuacji materialnej. Mimo trudności, jakie ich spotkały, na pierwszy rzut oka
można zauważyć, że stanowią dla siebie olbrzymie wsparcie.
Serce nam rosło, kiedy patrzyliśmy w jak szybkim tempie
rośnie stos prezentów przygotowanych dla wybranej przez
nas rodziny. Spełniając jej oczekiwania, przekazaliśmy pralkę, garczki, pościel, koce, żywność, środki czystości, artykuły
kosmetyczne, odzież, a także inne prezenty – wymienia Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz.
Trzeba przyznać, że ogromny stos prezentów dla potrzebującej rodziny robił wrażenie. Cieszymy się, że możemy umilić święta jednej z rodzin – podkreślali zgodnie wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. W sobotę 9 grudnia wolontariusze pojechali przekazać paczkę rodzinie. Samochód był wypełniony dosłownie po brzegi. Trudno
opisać radość tych ludzi. Łezka w oku zakręciła się wszystkim.mówiły wolontariuszki Wiola i Joanna.
- Bardzo bym chciała, aby z każdym rokiem coraz więcej osób włączało się w pomaganie, bo przecież pomagać

warto, a dobro wraca do nas podwójnie – przekonuje wójt
Gminy Irena Marcisz, zdaniem której bez wsparcia tylu
zaangażowanych osób nie udałoby się przygotować tak
bogatej paczki. – Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna
za zaangażowanie i pomoc.
Wątpliwości nie ulega fakt, że „Szlachetna Paczka” łączy w
całej Polsce tysiące osób w mądrym pomaganiu. To właśnie
dzięki nim wiele rodzin będzie miało piękniejsze święta. Pamiętajmy też, że warto pomagać, a kolejna akcja „Szlachetnej
Paczki” już za rok!
S. Stelmaszczyk

FITNESS inaczej - spotkanie andrzejkowe
30.11.2017 r. dla pań uczestniczących w zajęciach fitness
prowadzonych w GOSW zorganizowane zostało spotkanie andrzejkowe.
Mimo niesprzyjającej pogody, jaka panowała na zewnątrz
panie w romantycznej atmosferze przy świecach spędziły
miło i wesoło ten wieczór. Jak przystało na andrzejki w trakcie spotkanie były różne zabawy pełne śmiechu, ciasteczkowe
wróżby i przepowiednie.
Był to zapewne wieczór magiczny, spędzony w dobrym towarzystwie.
J. Marszalik

Akademia Zdrowia – NATURAL SUNSHINE

29.11.2017 r. w Ośrodku Sportowym odbyło się spotkanie
dla chętnych mieszkańców zainteresowanych edukacją zdrowotną i zmianami w stylu życia.
Temat wykładu brzmiał: „Jak zregenerować organizm i
poprawić zdrowie swoje i swoich bliskich”. Prelekcję poprowadziła Pani Agnieszka Hernik- specjalistka medycyny komórkowej, absolwentka Instytutu Medycyny Komórkowej dr Rath`a w USA.
Uczestnicy poznali dzięki temu nowe teorie na zdrowie
oraz produkty firmy NATURAL SUNSHINE.
Ponadto po wykładzie Pani Wójt Irena Marcisz przedstawiła uczestnikom spotkania wiedzę na temat hydroterapii, czyli
leczenia pijawkami.
J. Marszalik
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Gimnazjum bez barier w gminie Łopuszno
Od 2 stycznia 2017 roku w gimnazjach w Łopusznie i Gnieździskach realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczne w ramach
projektu „Gimnazjum bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym ww.
przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Wartość
projektu: 827.462,50 zł.
Zajęcia zostały podzielone na dwa bloki: humanistyczny z językiem polskim, językiem angielskim, historią i informatyką oraz
matematyczno – przyrodniczy z matematyką, geografią, fizyką,
chemią i informatyką. Do każdego bloku w każdej z klas utworzona została grupa 5 uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawcze oraz po jednej grupie - 8 uczniów na każdy rocznik
uczęszczających na zajęcia rozwijające. Każda grupa realizuje
3 godziny zajęć dydaktycznych tygodniowo. W roku szkolnym
przewidziano 32 tygodnie zajęć projektowych.
Do końca czerwca 2017 roku zrealizowano wszystkie przewidziane w projekcie zajęcia dydaktyczne zaplanowane w roku
szkolnym 2016/17. Uczniowie chętnie brali w nich udział, a praca na ww. zajęciach przyniosła efekty chociażby w postaci 100%
zdawalności ich uczestników.
W ramach ww. projektu kompleksowo wyposażona została szkolna pracownia matematyczna w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łopusznie (sala nr 35). Zakupiono tablicę interaktywną z laptopem i oprogramowaniem oraz drukarką, komplet ławek i krzeseł, meble, biurko, rolety okienne, białą tablicę
suchościeralną i pomoce dydaktyczne takie jak komplet magnetycznych przyborów tablicowych, zestawy brył.
Poza tym wyposażone zostały również sale lekcyjne w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie tj:

- sala nr 50 w ekran elektryczny w projektorem oraz laptopem z
oprogramowaniem,
- sala nr 55 w tablicę interaktywną z laptopem i oprogramowaniem,
- sala nr 56 w tablicę interaktywną z laptopem i oprogramowaniem,
oraz sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Gnieździskach tj:
- sala nr 8 w ekran elektryczny z projektorem oraz laptop z oprogramowaniem,
- sala nr 10 w tablicę interaktywną z laptopem i oprogramowaniem,
- hol na parterze w ekran elekrtyczny.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie nadal chętnie biorą
udział w dodatkowych zajęciach tak, jak miało to miejsce w minionym okresie realizacji powyższego projektu.
Małgorzata Barcicka

„Bezpieczne pierwszaki’’

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Łopusznie odbyło się spotkanie z uczniami klas pierwszych z
terenu całej gminy. Jego tematem było bezpieczeństwo poruszania się po drogach. Pani
Policjant z Komendy Miejskiej
Policji w Kielcach przeprowadziła ciekawą lekcję z zasad
bezpiecznego poruszania się.
Pierwszaki wykazały dużą
wiedzę, bezbłędnie odpowiadając na pytania Pani
Policjant. W nagrodę dzieci otrzymały z rąk obecnego na spotkaniu członka Zarządu Powiatu Pana Józefa
Szczepańczyka kamizelki
odblaskowa a od Pani Wójt
Ireny Marcisz czekoladowe
mikołaje. Kamizelki zostały
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ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w ramach akcji „Bezpieczne pierwszaki”.
M. Nyga
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Pierwszaki na start !

W listopadzie w naszych szkołach miały miejsce ślubowania
pierwszaków czyli symboliczne przyjęcie w poczet uczniów
szkół podstawowych. Wypowiadane z powagą słowa ślubowania mają stać się dla uczniów drogowskazem na kolejnych
kilka lat. Uczniowie zobowiązali się sumiennie wypełniać obowiązki, dbać o dobre imię Szkoły a swoim zachowaniem stanowić wzór godny do naśladowania.

Uczniowie otrzymali prezenty zasponsorowane przez P.
Wójt – Irenę Marcisz oraz P. Danutę Łukasik- radną Gminy Łopuszno, natomiast sponsorami prezentów dla najmłodszych
w szkole w Dobrzeszowie był radny Marcin Wychowaniec oraz
Danuta Łukasik. Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Pasowanie pierwszoklasistów w szkole w Grabownicy

Pasowanie na pzredszkolaka w szkole w Grabownicy

Pani Wójt wreczała pierwszakom książeczki

Pasowanie na przedszkolaków w szkole w Dobrzeszowie
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Naszym nauczycielom i wychowawcom

13 października 2017 roku w godzinach wieczornych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie zapanowała
szczególnie podniosła atmosfera. Związane to było z uroczystymi obchodami Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Święto
pracowników oświaty obchodzone jest w rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773
roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej już po raz trzeci
zainicjowała Wójt gminy Łopuszno Irena Marcisz. Sala gimnastyczna szkoły szybko zapełniła się zacnymi gośćmi. Przybyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Starosta Kielecki Michał Godowski, Prezes Gminnego Zarządu PSL Czesław Kolasa, nauczyciele, pracownicy administracji oraz obsługi – czynni i emerytowani – ze szkół
gminy Łopuszno: SP im. Jana Pawła II w Łopusznie wraz z filiami w Grabownicy i Lasocinie, SP im. Stefana Żeromskiego
w Gnieździskach, SP w Dobrzeszowie wraz z filią w Sarbicach.
Gościnnie zawitali do nas nauczyciele wraz z dyrekcją Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie oraz kierownik Gminnego
Żłobka w Łopusznie ze swoimi pracownikami.
Po przywitaniu gości dyrektor Krzysztof Kumański poprosił wszystkich obecnych na sali o uczczenie minutą ciszy pracowników oświaty naszej gminy, którzy już „odeszli”. Reprezentacja pedagogów złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą
nauczycielom tajnego nauczania. W dalszej części uroczystości dyrektor nakreślił kierunki pracy i rozwoju szkoły oraz złożył życzenia przybyłym nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi, emerytom. Podziękował Wójtowi Gminy Łopuszno Irenie Marcisz za zainicjowanie uroczystego spotkania. Następnie Pani Wójt wręczyła nagrody dyrektorom szkół
i wyróżniającym się nauczycielom. Złożyła życzenia wszelkiej
pomyślności oraz sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej.
Głos zabrali również – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek oraz Starosta Kielecki Michał Godowski.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. W pięknej
scenografii pełnej barw złotej polskiej jesieni wystąpili uczniowie SP w Łopusznie, przedstawiając montaż słowno – muzycznym, natomiast młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie zaprezentowała fragment Wesela S. Wyspiańskiego
świetnie zaaranżowanego - w połączeniu ze współczesnym
wyobrażeniem wesela. Występ młodych artystów stał naprawdę na wysokim poziomie, przykuwając uwagę zebranych.
Goście zostali poczęstowani obiadem, po którym gromadzili się w grupach znajomych i wspominali „dawne czasy”.
Nikt z pewnością się nie nudził. Na twarzach obecnych widać
było radość i wzruszenie. Młode pokolenie pracowników szkół
mogło spotkać się ze starszymi koleżankami i kolegami, wymienić życzliwe uwagi, podzielić się wrażeniami czy doświadczeniami.
Na nowo „żywe” stały się słowa: „Nauczycielem jest się
zawsze”.
Katarzyna Włodarczyk

I Ty możesz zostać Mistrzem

Pod takim hasłem 12 grudnia w Radoszycach odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej.
Turniej rozpoczął się pokazowym treningiem przeprowadzonym przez zawodników drużyny Vive Kielce Mariusza
Jurkiewicza i Mateusza Jachlewskiego oraz zawodniczki Korony Handball Kielce Kornelię Czubaj, Karolinę Mochocką oraz Aleksandrę Jańczyk.
Reprezentacja uczniów klas czwartych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w zawodach tych zajęła zaszczytne II miejsce, ulegając jedynie zespołowi ze Szkoły
Podstawowej w Królewcu.
W I rundzie turnieju mecze rozgrywane były w dwóch grupach. Nasza drużyna swoje mecze rozegrała z zespołem z Wolicy (12:3), Radoszyc II (19:0) oraz Buska - Zdroju (9:3). Wszystkie spotkania zdecydowanie wygrali i tym samym do dalszych
rozgrywek wyszli z grupy z pierwszego miejsca. W meczu półfinałowym pewnie pokonali drużynę z Radoszyc I (8:5).
Nasza drużyna w nagrodę otrzymała piękny puchar, a zawodnicy pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. Najlep34
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szą zawodniczką turnieju została wybrana Marysia Dudzińska z klasy IV d, która została uhonorowana statuetką oraz
drobnym upominkiem.
Renata Kumańska
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Ogólnopolski sukces plastyczny naszej uczennicy
I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy...
(M. Hemar ,,Katyń”)

W niedzielę - 5 listopada 2017 r. w Muzeum Katyńskim w
Warszawie odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z uroczystym wręczeniem statuetek i nagród rzeczowych autorom najlepszych prac nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Plakatu „Katyń-pamiętam.PL”.
Wyżej wymieniony konkurs zorganizowany został przez
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie. Tematyką plakatu było upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej. Konkurs ogłoszono w
trzech kategoriach wiekowych.
Wśród laureatów swojej kategorii znalazła się uczennica
gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie - Dominika Wawrzoła z klasy II C.
Wyróżnionym uczestnikom konkursu nagrody wręczali:
przewodnicząca jury - Justyna Czerniakowska z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, kierownik Muzeum Katyńskiego - Ewa Kowalska, prezes Stowarzyszenia Parafiada - O. Tomasz Olczak.
Wernisaż zaszczycili swoją obecnością Sławomir Frątczak –
dyrektor Departamentu Edukacji i Dziedzictwa MON, przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz prezesi i przedstawiciele Rodzin Katyńskich i Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939.
Na uroczystość wręczenia nagród zaproszeni zostali: rodzina laureatki, dyrektor SP im. Jana Pawła II w Łopusznie p.
Krzysztof Kumański oraz nauczycielka plastyki Bogumiła Kamińska. Uczestnicy wernisażu mogli obejrzeć najwyżej ocenione plakaty oraz zwiedzić Muzeum Katyńskie. Wystawie towarzyszył katalog z publikacją zwycięskich plakatów.
,, Katyń –pamiętamy .PL”
O konkursie i projekcie przewodnicząca Jury Justyna Czerniakowska oraz koordynator projektu Małgorzata Włodarczyk:

na sesji Rady Gminy, Pani Wójt wręczyła Dominice nagrodę oraz
Dyplom

W tematyce konkursu przed uczestnikami zostało postawione trudne zadanie - prawda historyczna, bolesna przeszłość, ludobójstwo i pamięć o tym, co wydarzyło się w Katyniu. Okazało się, że młodzi twórcy potrafią odważnie podejść do tak trudnych kwestii, używając różnych środków wyrazu. Jest nadzieja,
że autorzy prac nie zgubią tego stanu ducha - szczerości, bezkompromisowości – tego, co zawsze pozostaje wartością dobrej
sztuki.
Plakat to specyficzna forma grafiki posługująca się wyjątkowym językiem wizualnym, ma on ogromną siłę przekazu. Powinien przekazywać informację za pomocą skrótu myślowego,
metafory, przenośni wyrażonej kolorem, kompozycją, symboliką. Aby znaleźć ten klucz, konieczne jest zagłębienie się, osobiste
,,przeżycie” tematu. Realizacja projektu, plakat – artyzm i sztuka przekazu” przyczyniła się do upamiętnienia kolejnych Ofiar
Zbrodni Katyńskiej w ramach programu ,,Katyń …ocalić od zapomnienia”.
Nauczyciel plastyki Bogumiła Kamińska

Życzę aby magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniosła spokój i radość oraz wzajemną życzliwość
a Nowy Rok obdarował pomyślnością i szczęściem.

Piotr Żołądek
Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego
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„Przyroda uczy najpiękniej” czyli…
…wycieczki przyrodnicze realizowane w ramach
projektu „Edukacja kluczem do przyszłości”

„Trzeba uczyć,w granicach możliwie najszerszych, nie z
książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”. Te słowa Jana Komeńskiego – ojca pedagogiki nowożytnej, stały się mottem organizowanych w ramach projektu
„Edukacja kluczem do przyszłości” przyrodniczych wycieczek edukacyjnych. Programy wycieczek opracowywane są w
oparciu o standardy nauczania, i mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują zagadnienia nie tylko z zakresu szeroko pojmowanych nauk przyrodniczych, ale także matematyki i języka angielskiego. Lekcje organizowane poza salami lekcyjnymi stwarzają dzieciom niepowtarzalną możliwość skupienia się na praktycznej stronie zdobywania wiedzy.
Uczniowie poznają wartości przyrodnicze i kulturowe najbliższej okolicy, zagrożenia ekologiczne, uczą się rozpoznawać
różne gatunki roślin, zwierząt i grzybów, poznają „na żywo”
gatunki chronione. Uczą się także praktycznie wykorzystywać aparaturę służącą do pomiarów przyrodniczych i sprzęt
do obserwacji przyrody. Nawet dzieci z klas czwartych świetnie radzą sobie w terenie z wykorzystaniem kompasów, map i
planów miasta. Organizatorzy dokładają starań, aby wycieczki były urozmaicone. Uczniowie poznali rezerwaty przyrody:
Baranią Górę, Górę Perzową, Górę Dobrzeszowską, Miedziankę, Ewelinów, Milechowy, Kadzielnię i Ślichowice.
Odwiedziliśmy Ojcowski Park Narodowy. Zwiedzaliśmy
Kopalnię Rud Srebrnonośnych w Tarnowskich Górach i
Sztolnię Czarnego Pstrąga. Wyjeżdżamy także do różnych
placówek edukacyjnych. Dużą popularnością cieszą się Edukacyjne Centrum Nauki w Kielcach i Centrum Leonarda
da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Edukacyjne warsztaty organizowaliśmy m.in. w siedzibie Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Narodowym
w Kielcach, Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance i Oceanice w Zagnańsku. Jako bardzo ciekawe oceniły
dzieci wycieczki do Gospodarstwa Rybackiego we Fryszerce
i spotkanie z jego właścicielem panem Czerkawskim oraz wizytę u kolekcjonera roślin owadożernych pana Wojciecha Ślęzaka. Trudno wymienić wszystkie odwiedzone miejsca bo
w sumie od września do grudnia odbyło się ponad 30 wyjazdów.
Udział w wycieczkach umożliwia lepsze poznanie przez
uczniów rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój spostrzeżeń, wyobrażeń i myślenia, służy utrwalaniu zdobytej wiedzy. Uczy
także aktywnego spędzania czasu wolnego. Budzi i rozwija
różnorodne zainteresowania. Integruje zespoły uczniowskie i
rozwija kompetencje społeczne.
Małgorzata Barcicka
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Sukcesy uczniów z Gminy Łopuszno
w Show Talent Powiatu Kieleckiego

Show Talent Powiatu Kieleckiego, zorganizowany został już
po raz trzeci. Organizatorem tego przedsięwzięcia, w którym
poszukiwane są ciekawe osoby posiadające niezwykłe umiejętności jest „Echo Dnia’’ , współorganizatorami: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach. Wydarzenie w poprzednich
latach wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród młodych
ludzi z terenu powiatu kieleckiego.
W tym roku z terenu Naszej Gminy na castingu zaprezentowali: Filip Pniewski, Diana Wijas oraz Natalia Lizurej z terenu powiatu kieleckiego, z kolei Wiktoria Brzdąk, zgłosiła się na casting do powiatu włoszczowskiego. Wszyscy
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Następnie odbyło się głosowanie czytelników i internautów, którzy mogli oddawać swoje głosy na trzy sposoby: poprzez SMS, za pomocą
klików na portalu echodnia.eu oraz za pośrednictwem Facebooka. Dziesięć osób z największą ilością głosów od czytelników zakwalifikowało się się do finału konkursu Talent Powiatu Kieleckiego. Filip Pniewski, Diana Wijas oraz Natalia Lizurej dzięki głosom oddanym przez czytelników Echa, klikom na
portalu echa dnia oraz Facebooku dostali się do finału. Do finału powiatu włoszczowskiego dostała się również Wiktoria
Brzdąk.
W głosowaniu SMS-owym długo na I miejscu utrzymywał się Filip Pniewski, uczeń Szkoły Podstawowej w
Łopusznie. Filip kocha scenę i jest prawdziwym showmenem. Potrafi rozbawić i zachęcić publiczność do wspólnej zabawy. Jury było oczarowane jego występem, zebrał same pozytywne opinie. Filip oraz jego rodzina są wszystkim bardzo
wdzięczni za licznie wysłane smsy.
Ostatecznie drugie miejsce w show Talent Powiatu Kieleckiego oraz 300 złotych nagrody zdobyła znakomicie
śpiewająca, zaledwie 9-letnia Diana Wijas, uczennica Szkoły Podstawowej w Gnieździskach. Dziewczynka uczy się śpiewu w Domu Kultury Zameczek w Kielcach u Andrzeja Wolskiego. Diana weźmie udział w ćwierćfinałach, które odbędą się 11
lub 12 stycznia w Kieleckim Centrum Kultury. To nie pierwszy
sukces Diany – 26 lutego 2017 zajęła I miejsce na festiwalu piosenki w Łopusznie otrzymując tym samym nagrodę

Grand Prix, czyli nominację do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj Szansę”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, jesteśmy dumni, iż mamy tak zdolne dzieci. Życzymy dalszych
sukcesów a przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości
na drodze do spełnienia największych marzeń!
J. Barwińska

Wiktoria Brzdąk śpiewa od urodzenia.

Natalia Lizurej zaprezentowała się wokalnie

Diana Wijas zajęła II miejsce.

Filip Pniewski to prawdziwy showman
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Uczniowie konstruktorami!

W listopadzie 2017r. uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie wzięli udział w wojewódzkim konkursie ekologicznym pod nazwą „ Zostań konstruktorem makiety – Kielce ekologiczne miasto przyszłości”,
organizowanym przez Energetyczne Centrum Nauki oraz
Kielecki Park Technologiczny.
Zadaniem zespołów projektowych było zbudowanie pod
okiem opiekuna Pani Iwony Rydz trójwymiarowej makiety
przedstawiającej Kielce jako ekologiczne miasto przyszłości.
Makietę można było wykonać dowolną techniką plastyczno –
techniczną, przy jednoczesnym obowiązkowym wykorzystaniu elementów surowców wtórnych.
Do konkursu przystąpiło 12 zespołów składający się z 3
osób. Najlepszymi konstruktorami okazali się chłopcy z klasy
IV d: Szymon Kraska, Michał Kałuża i Maciej Łapot, którzy
zdobyli III miejsce w województwie. Wyróżnione zostały dziewczęta z klasy VI b: Amelia Szymańska, Katarzyna
Twardowska oraz z klasy IV d Weronika Szymańska.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci naukowych zestawów edukacyjnych oraz pamiątkowe dyplomy.
Iwona Rydz

Jesienny czas w Żłobku

Tegoroczna jesień w naszym Żłobku była niezwykle barwna i kolorowa. Czas mijał nam na wspólnej zabawie i nauce.
Codziennie oprócz opieki i pielęgnacji prowadzone były zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.
Nasze dni wypełniała nie tylko nauka piosenek, zabawy konstrukcyjne i plastyczne, lecz także liczne zajęcia dodatkowe.
Często organizowaliśmy naszym podopiecznym uwielbianą
przez nich rytmikę, język angielski, elementy zajęć sensorycznych oraz profilaktykę logopedyczną. Na naszych maluchów codziennie czekały nowe niespodzianki. Dodatkową
atrakcję w naszej placówce stanowiły zajęcia związane tematycznie z kalendarzem Świąt Nietypowych. Tej jesieni zorganizowaliśmy m.in. Dzień Chleba, w którym wspólnie mogliśmy poznać i przeprowadzić proces wypieku chleba; Dzień
Dyni, który dał nam okazję do samodzielnego pieczenia babeczek dyniowych; Dzień Pluszowego Misia świętowaliśmy
wspólnie z misiem Teddym, który cały dzień spędził z nami
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na wspólnej zabawie; w Dniu Makaronu przygotowaliśmy samodzielnie, opierając się na przepisach naszych babć, swojski makaron; Dzień Śliwki, który zaowocował pieczeniem domowego ciasta ze śliwkami oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, podczas którego, aby nawiązać korespondencyjną znajomość, wspólnie napisany list wysłaliśmy do innego
Żłobka.
Jesień to czas, w którym zapełniamy nasze spiżarnie przetworami na zimę. Nie inaczej postępowali nasi milusińscy,
którym wspólnie z ciociami doskonale udały się przetwory
z papryki. Zachęceni postępami w sztuce kulinarnej dzielnie
współpracowali podczas przygotowania wyśmienitej sałatki
warzywnej. Tego rodzaju zajęcia cieszą się zawsze olbrzymim
zainteresowaniem oraz stanowią niepowtarzalną możliwość
poznawania otaczającego nas świata roślin.
W naszym codziennym rozkładzie dnia, jeśli tylko aura
nam na to pozwalała, pojawiały się również wycieczki piesze.

Kultura i oświata
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, grupa naszych podopiecznych wybrała się z wizytą do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łopusznie. Wizyta stanowiła dla naszych „żłobkowiczów” okazję do odwiedzenia kolegów i koleżanek, które kiedyś uczęszczały do naszej placówki. Radości i uściskom nie było końca, można było zauważyć,
że przyjaźnie żłobkowe, mimo upływu czasu i rozłąki, są nadal aktualne. Nietuzinkową atrakcję stanowił także wyjazd do
doskonale wyposażonej bawialni mieszczącej się w budynku
szkoły w Sarbicach, który zorganizowaliśmy dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Najmrodzkiej - kierownik Filii Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Nasze dzieciaki miały olbrzymią
frajdę podczas wspinaczki po labiryncie czy też korzystania ze
zjeżdżalni do basenu wypełnionego kolorowymi kuleczkami.
Cieszymy się, że pomysł spodobał się wszystkim i planujemy
kolejne wizyty na przyszłość.
Czas spędzany w naszej placówce nie jest tylko wypełniony beztroską zabawą czy nauką. Z należnym szacunkiem i powagą nasi mali patrioci wzięli udział w zajęciach dotyczących
Dnia Niepodległości. Poznawali symbole narodowe i ich barwy. Wpajanie szacunku do godła i flagi już od najmłodszych
lat stanowi ważny element wychowania patriotycznego.
Muzyka niezmiennie towarzyszy naszym pociechom podczas codziennych zajęć. Kolejną okazję do wspólnego tańca
przy dźwiękach ulubionych piosenek stanowiły: Piżama Party i andrzejki. Pierwszy raz w naszym żłobku maluchy ubrane
w urocze piżamki z ulubionymi maskotkami mogły dać upust
swojej energii. Wspaniała zabawa została zwieńczona magicznym pokazem cieni, który często przerywały gromkie śmiechy.
Uroczystość andrzejkowa była dla wszystkich równie
atrakcyjna i niezwykła. W tym dniu gościliśmy grupę „Muchomorków” z oddziału przedszkolnego w SP im Jana Pawła
II w Łopusznie. Miło nam było ponownie spotkać się z absolwentami, którzy jeszcze całkiem niedawno byli naszymi podopiecznymi, a dziś są już przedszkolakami. Dla gości przygotowaliśmy drobne upominki i poczęstunek. Wspólna zabawa i wróżby były wyjątkowe. Dziękujemy Naszym gościom za
wspaniałą niespodziankę w postaci zestawu klocków, którą
od nich otrzymaliśmy.

Początek grudnia był dla nas czasem niecierpliwego oczekiwania na przybycie Świętego Mikołaja. Przygotowania zaczęliśmy już w pierwszych dniach, pisząc listy oraz ucząc się
wierszyków i piosenek. Przygotowaliśmy stosowny nastrój,
wykonując świąteczne dekoracje i wspólnie ubraliśmy choinkę. Wizyta Świętego Mikołaja była niezwykle bajkowa. Nasz
gość w towarzystwie Śnieżynek rozdawał wyczekiwane prezenty i długo zabawiał nasze pociechy. Ta wizyta wprowadziła nas już w atmosferę nadchodzących świąt. Dziękujemy Pani
Elżbiecie Odziemek, która w tym roku wcieliła się w rolę Świętego Mikołaja. Radość i uśmiechy naszych dzieci były chyba
największym prezentem dla wszystkich pracowników żłobka.
W okresie zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia dbamy także o to, aby
uwrażliwiać najmłodszych i
pielęgnować w nich empatię. W związku z tym staramy się włączać w różne akcje społeczne. W dalszym
ciągu uczestniczymy w inicjatywie zbiórki nakrętek.
Ponadto zebraliśmy gry i zabawki dla dzieci z Oddziału Onkologicznego w Kielcach, uczestnicząc w akcji
pod hasłem „Mikołajki jak
z bajki”. Wzorem roku ubiegłego zaangażowaliśmy się
także w akcję „Szlachetna Paczka”. Dziękujemy
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wszystkim, którzy wspólnie z nami przygotowali prezenty dla
wybranej rodziny. Dzielenie się z ludźmi będącymi w potrzebie jest przejawem szlachetności i właściwych postaw, na które zawsze zwracamy uwagę naszym milusińskim. Pamiętajmy
wszyscy, że dobro do nas wraca.
W ostatnim czasie świętowaliśmy szczególnie ważne dla
nas wydarzenie- Drugie Urodziny Żłobka. W tym wyjątkowym dniu odwiedziły nas Pani Irena Marcisz, Wójt Gminy
Łopuszno oraz Pani Teresa Poświat, Skarbnik, przynosząc
ze sobą słodkie upominki. Chcąc uczcić kolejną rocznicę od-

śpiewaliśmy wspólnie „Sto lat” przy smacznym torcie. Niecodzienną atrakcją była dla wszystkich Fotobudka. Maluchy
chętnie pozowały do zdjęć ze śmiesznymi gadżetami. To była
wspaniała zabawa, a zdjęcia zostaną dla nas miłą pamiątką.
Kochani, przed nami święta Bożego Narodzenia i Nowy
Rok. Pragniemy złożyć zatem wszystkim Przyjaciołom, Rodzicom, a przede wszystkim Naszym Kochanym Dzieciom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości i radości oraz spełnienia
marzeń w Nowym 2018 Roku. Dziękujemy także za zaufanie,
które motywuje nas to do dalszego działania.

,,Wilk’’ pamięci Zbigniewa Kruszelnickiego prawdziwego polskiego bohatera

10 grudnia w Szkole Podstawowej w Łopusznie odbyła się
projekcja filmu poświęconego mało znanej postaci z okresu II wojny światowej - Zbigniewowi Kruszelnickiemu ps.
,,Wilk’’. Obraz w reżyserii Dionizego Krawczyńskiego został
nakręcony przez członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych ,,Jodła” .
Na wstępie reżyser opowiedział o genezie powstania filmu, aktorach (skąd pochodzili, czym zajmują się na co dzień)
i różnych trudnościach, które ekipa musiała pokonać podczas
kręcenia filmu. Podkreślił entuzjazm i zaangażowanie aktorów
będących amatorami (uczniami, nauczycielami, pracownikami różnych firm).
Film kręcono w różnych miejscach naszego województwa,
w tym również w Łopusznie. Rolę Kielc odegrały Radoszyce. Wzruszające sceny rozegrały się w Bobrzy koło Kielc, Tokarni, Małogoszczy, Ludyni, nad Wierną Rzeką. Reżyser filmu
wiernie odtworzył historię młodego bohatera, zapomnianej a
pięknej postaci polskiej historii.
Po projekcji filmu reżyser szczegółowo i wyczerpująco odpowiadał na pytania widzów. Film wywołał wzruszenie. Oglądający nie ukrywali podziwu dla reżysera i całej 65 osobowej
ekipy filmowców – amatorów.
Kim był Wilk, młody bohater filmu? Harcerzem i maturzystą z 1939roku. Gdy wybuchła wojna mieszkał w Ludyni
(1939 – 1940), a potem w Kielcach (1940 – 1944). Wstąpił do
Związku Walki Zbrojnej. W 1942 roku ukończył tajną szkołę
podchorążych w Warszawie. W listopadzie 1943 roku został
skierowany do oddziału dywersyjnego Obwodu Kieleckiego
AK dowodzonego przez podporucznika Józefa Mikołajczyka ps. „Marcin”. Kiedy Mikołajczyk zginął, decyzją Komendy
Obwodu Kieleckiego AK z 5 lutego 1944 roku dowódcą oddziału został Kruszelnicki.
Zasłynął głównie z akcji na Czerwonej Górze 31 maja 1944
roku, gdzie razem z 26 ludźmi z oddziału przechwycił broń
oraz listę 224 osób przeznaczonych do aresztowania. W wyniku akcji zastrzelono 2 wyższych oficerów gestapo z Radomia.
Zbigniew Kruszelnicki poległ 5 czerwca 1944 roku w Miedzianej Górze podczas próby zdobycia niemieckiego samochodu wojskowego. Wraz z nim polegli Maciej Jeziorowski ps.
„Długi” oraz Witold Sobierajski ps. „Czarny”.
Wilk został pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika i odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

40

Wieści Łopuszna

Reżyser filmu Wilk Dionizy Krawczyński

Widzowie filmu mieli do reżysera wiele pytań

Warto obejrzeć ten film, który pokazuje, że ziemia kielecka
była ważnym teatrem II wojny światowej, że wielu młodych ludzi nie wahało się walczyć w obronie Ojczyzny.
Film dostępny jest na stronie internetowej youtube.
Andrzej Łapot, Marek Zimny
(W artykule wykorzystano informacje z Wikipedii)
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Jasełka, opłatek oraz wspólna Wigilia
dla mieszkańców Gminy Łopuszno

To już coroczna tradycja iż, w okolicach Bożego Narodzenia z inicjatywy władz samorządowych mieszkańcy naszej
Gminy spotykają się w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym aby przełamać się opłatkiem i wspólnie spożyć
Wigilijną Wieczerzę. Zanim jednak mieszkańcy złożyli sobie
bożonarodzeniowe życzenia, mieli okazję obejrzeć wspaniałe Misterium przedstawiające Narodziny Jezusa w Betlejem, przygotowane przez Uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie pod kierunkiem Siostry
Barbary Okły, p. Jolanty Szczerek, p. Wioletty Stachury,
p. Jarosława Gołucha oraz p. Małgorzaty Soboń ( pracownik GOK).
Jasełka wprowadziły wszystkich zgromadzonych w świąteczną atmosferę. Życzenia zdrowych i pełnych miłości Świąt
w otoczeniu najbliższych złożyła społeczności łopuszańskiej
Wójt Gminy Łopuszno- p. Irena Marcisz. Przybyli na Wieczerzę goście: p. Tomasz Zbróg - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, p. Krzysztof Soboń- Radny
Rady Powiatu Kieleckiego oraz ks. Kanonik Ireneusz Jakusik również życzyli wszelkich łask Bożych zgromadzonym
mieszkańcom gminy.
Miłym akcentem spotkania opłatkowego było wyróżnienie
najstarszych mieszkańców Gminy. Nagrodzonym wręczone
zostały listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Życzenia długich lat życia w zdrowiu złożyła P. Wójt 20 seniorom. Wyróżnienie otrzymali mieszkańcy urodzeni w latach 19201924.
Na świątecznym spotkaniu nie zabrakło wspólnego kolędowania oraz ciepłej i życzliwej atmosfery. Obyśmy cieszyli
się takim klimatem przez cały rok!
J. Barwińska

Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II wŁopusznie

Mieszkańcy Łopuszna wspólnie koledowali

,,Łopuszno kolędami rozśpiewane’’

Tłumy na widowni zgromadził w dniu 17.12.2017 Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Wójta Gminy
Łopuszno -Irenę Marcisz, Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy.
Konkurs organizowany jest cyklicznie i od początku cieszy
się popularnością. Główny zamysł jest taki aby upowszechnić
tradycję wspólnego śpiewania kolęd. Spotkanie było również
okazją aby rozstrzygnąć dwa świąteczne konkursy dla dzieci : ,,Aniołki bożonarodzeniowe’’ oraz ,,Najpiękniejsza
bombka bożonarodzeniowa’’. Komisja w składzie: Zuzanna Woś- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie,
Barbara Pawelczyk- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w
Łopusznie oraz Małgorzata Soboń- Instruktor ds. upowszechnienia kultury w GOK w Łopusznie, w dniu 13 grudnia dokonała oceny nadesłanych na konkurs prac plastycznych.
W kategorii „Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa” nagrodzone zostały następujące prace:
I miejsce, ex aequo:

1. Bartłomiej Maciejewski- Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Łopusznie kl. 7a
2. Piotr Palacz- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie kl. III a
II miejsce, ex aequo:
1. Julia Stępień – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie kl. 7b
2. Daria Macikowska –Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
III miejsce, ex aequo:
1.Filip Pięta
2.Jakub Łukasik- Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
3.Maja Ciszek-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie
4.Maja Zapała-Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
Wyróżnienia:
1.Adam Kryszczak- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Łopusznie kl. Vb
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2.Wiktoria Palacz-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie kl. IVb
3.Bartosz Mędrecki- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Łopusznie kl. IVa
4.Katarzyna Twardowska- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie kl. 6b
W kategorii „Aniołki bożonarodzeniowe” nagrodzone zostały następujące prace
I miejsce, ex aequo:
1.Eliza Dziedzic- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie Filia w Lasocinie
2.Bartłomiej Kotwica- Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
kl. 0
II miejsce, ex aequo:
1.Maja Kolus- Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie kl. III
2.Magdalena Joszko- Szkoła Podstawowa Grabownica kl. I
III miejsce, ex aequo:
1.Wiktoria Brzdąk- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Łopusznie kl. III a
2.Anna Podgórska- Szkoła Podstawowa w Grabownic, kl. III
3.Wiktor Czapla- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie kl. II
4.Igor Szymkiewicz- Szkoła Podstawowa w Gnieździskach kl.
II
5.Julia Ciszek- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie kl. II
Wyróżnienia:
1.Kacper Toporek- Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, kl. III
2.Julia Mazur- Sp. w Dobrzeszowie filia w Sarbicach, kl. III
3.Dawid Domagała- Sp. W Dobrzeszowie filia w Sarbicach, kl. II
4.Patryk Kurszyński- Sp. W Dobrzeszowie filia w Sarbicach,
kl. 0
5.Hubert Stelmaszczyk – Szkoła Podstawowa w Dobrzeszów, - kl. III
6.Natalia Juzwa- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II kl. 0 b
„Smerfy”
7.Dominika Szczepanik- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach kl. II
Konkurs ,,Przegląd kolęd i pastorałek’’ podzielony był na 5
kategorii: dzieci z klas 0-3,dzieci z klas IV –VII, Gimnazjum,
solo- dorośli oraz zespoły i chóry. Jury w składzie: Barbara Chuda- przewodnicząca, Małgorzata Barcicka, Anna
Skrzypczyk, Aleksandra Nyga oraz Sławek Stelmaszczyk

Nagrodzeni w konkurise ,,Aniołki bożonarodzeniowe’’
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Nagrodzeni w konkursie ,,Najpiekniejsza bombka
bożonarodzeniowa’’

Nagrodzeni w konkursie ,,Przegląd kolęd i pastorałek’’ klasy 0-3

po długotrwałych obradach zdecydowało nagrodzić następujące osoby:
W kategorii klas 0-3 nagrody zdobyli:
I miejsce - Magdalena Młynarska,
II miejsce – Bartosz Ziernik,
III miejsce- Martyna Stefańczyk,
oraz wyróżnienia: Filip Pniewski, Wiktoria Brzdąk oraz Weronika Wojda.
Kategoria- klasa IV-VII:
I miejsce- Katarzyna Twardowska,
II miejsce- Diana Wijas,
III miejsce – Patrycja Kałuża
a także wyróżnienia: Izabela Dzwonek oraz Julia Świercz.
Dwa równorzędne I miejsca w kategorii Gimnazjum zajęły:
Aleksandra Pięta oraz Katarzyna Soboń.
W kategorii solo- dorośli na I miejscu uplasowały się:
Alicja Borowska, Monika Walas oraz Eleonora Wertka
Kategoria Zespoły i Chóry:
I miejsce - Zespół Wokalno-Instrumentalny ze Szkoły
Podstawowej w Łopusznie.
II miejsca , ex aequo: Zespół Wokalny ze szkoły w Grabownicy, Koło Gospodyń Wiejskich Snochowice, Koło Gospodyń Wiejskich Lasocin, Zespół pieśni i Tańca ,,Łopuszno’’, Chór Parafilany ,,Gloria’’ oraz Chór ,,Wiernianki’’ .
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy a sponsorom dziękujemy. I już teraz zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.
J. Barwińska
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Nagrodzeni w konkursie ,,Przegląd kolęd i pastorałek ‘’
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