Wieści Łopuszna
SAMORZĄDOWE PISMO LOKALNE

kwartalnik

FOT. STANISŁAW SZOSTAK

wrzesień 2004

nr 0

egzemplarz bezpłatny

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Gminy Łopuszno
Miło mi, że czasopismo noszące tytuł „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
będzie naszą samorządową kroniką z życia gminnej wspólnoty
- wspólnoty ze swoimi oczekiwaniami i problemami. Łamy gazety będą informować o przeszłości, teraźniejszości i planach
na przyszłość. Tematyka poruszanych zagadnień i dobór materiałów do publikacji spoczywać będzie na barkach powołanego Zespołu Redakcyjnego, który chętnie będzie korzystał z materiałów i spostrzeżeń przekazywanych przez Czytelników.
Różnorodność problemów życia społecznego, dyskusja i rozważania o potrzebach traktowanych na „już” i tylko „u nas” jest
dowodem na to, że myślimy o ciągłym rozwoju.
Gmina ŁOPUSZNO jest jedną spośród wielu gmin w kraju,
ma swoją historię, teraźniejszość i przyszłość. Jesteśmy czynnymi uczestnikami zmian i przemian zachodzących w życiu
społecznym i politycznym, patrzymy na ich efekty z różnymi
odczuciami. Poszukiwanie miejsca dla naszej wspólnoty gminnej w tej rzeczywistości nie jest rzeczą łatwą. Lista potrzeb inwestycyjnych „na teraz” jest bardzo długa. Podejmowane
działania dla jej ograniczania są realizowane – trwa opracowywanie koniecznej dokumentacji technicznej, opracowanie
wniosków i ich składania o „możliwe” środki finansowe z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Doświadczenia pracowników administracji gminnej z okresu przygotowania wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy przedakcesyjnych są przydatne w obecnym działaniu. Sądzę, że podejmowane prace nad wnioskami składanymi przez rolników
o dopłaty obszarowe przyniosą oczekiwane efekty.
Uważam, że informacja o problemach i wydarzeniach mających miejsce w gminie pozwoli Państwu na realne odniesie-

nie się do potrzeb społeczności lokalnej. Współpraca i współdziałanie z radnymi Rady Gminy, sołtysami, przedstawicielami samorządu
wsi pozwala na kształtowanie pełniejszego obrazu życia społecznogospodarczego w Gminie. Każda
ocena czy sugestia przedkładana
przez mieszkańców jest bardzo
istotnym sygnałem, ale musi równocześnie uwzględniać zabezpieczenie finansowe. Dostrzegane są
problemy każdej grupy społecznej, jednak nie zawsze udaje
się im niezwłocznie zaradzić.
Szanowni Państwo.
Naszym skarbem i przyszłością jest młodzież., a troska o jej
edukacje i rozwój to nasze zadanie. Obowiązek ten spoczywa
zarówno na rodzicach, jak i na administracji gminnej. Jest to
zadanie wymagające dużych nakładów finansowych, jednak
nie mam wątpliwości, że zaowocują one w przyszłości.
Zespołowi Redakcyjnemu czasopisma „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
życzę wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów, zaś
Czytelnikom spełniającej oczekiwania lektury.
Z poważaniem
Wójt Gminy Łopuszno
Henryk Karliński
Łopuszno, wrzesień 2004 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy
Uczestnicząc na zebraniach wiejskich, spotkaniach z mieszkańcami Gminy Łopuszno, w rozmowach z radnymi oraz na
spotkaniu Klubu Radnych padały propozycje, żeby Gmina
wydała gazetkę gminną. Na Sesji Rady Gminy przedstawiłem
propozycję (uchwałę) pod głosowanie dotyczącej wydania
gazetki gminnej. Rada Gminy przegłosowała prawie jednogłośnie. Na sesji zobowiązano i upoważniono Wójta do podjęcia prac formalno-prawnych związanych z rejestracją tego
czasopisma. Podjęto uchwałę że nazewnictwo tej gazetki będzie pt. „Wieści Łopuszna”. Na redaktora naczelnego powołano Sekretarza Gminy Pana Romana Jarząbka. Rada uważa, że
jest to osoba kompetentna i odpowiednia do piastowania tej
funkcji. Redaktor naczelny po konsultacji z Wójtem Gminy powołał zespół redakcyjny.
Szanowni mieszkańcy przedstawiłem w skrócie powstanie gazetki „Wieści Łopuszna”, która będzie wydawana raz na
kwartał. Czasopismo to jest bezpłatne oraz cały zespół redakcyjny wraz z redaktorem naczelnym pracują społecznie czyli
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nieodpłatnie. Jestem przekonany,
że ta gazetka spełni swoje zadanie i umożliwi przepływ informacji
o gminie Łopuszno.
Życzę zespołowi redakcyjnemu
i redaktorowi naczelnemu by na
łamach tej gazetki nikt nie czuł się
obrażony i nie był poniżany, aby
artykuły nie były pisane stronniczo.
Wszystkim czytelnikom i mieszkańcom gminy życzę by ta gazetka
spełniła ich oczekiwania.
Z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Witold Ptak

Od Redakcji

Szanowni Mieszkańcy Gminy!

Przekazujemy Państwu pierwszy egzemplarz czasopisma
samorządowego „Wieści Łopuszna”.
Czasopismo ukazywać się będzie raz na kwartał.
W czasopiśmie tym pragniemy Państwu przekazywać informacje z działalności organów gminy tj. obrad Rady Gminy
i podjętych przez Radę uchwałach, działalności Wójta Gminy
i Urzędu Gminy, o rozpoczętych i zakończonych inwestycjach, informacje ze szkół i jednostek organizacyjnych gminy,
a także instytucji i jednostek nie podporządkowanych gminie. W czasopiśmie chcemy wykorzystywać przekazane nam
materiały zarówno przez jednostki organizacyjne jak również
mieszkańców gminy poprzez radnych i sołtysów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o współredagowanie
niniejszego czasopisma.
Chętnie skorzystamy z nadesłanych materiałów, informacji,
fotografii itp., jednakże zastrzegamy sobie prawo do skrótów,
korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji w stylistykę poszczególnych wypowiedzi.
Jesteśmy przekonani, że pismo to przyjmie się pozytywnie
w środowisku gminy i będzie dostarczać Państwu istotnych
informacji z obszaru całej Gminy Łopuszno.
Z poważaniem:
Zespół Redakcyjny

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Gmina w liczbach

Powierzchnia gminy – 177 km2 czyli
17.693 ha w tym: grunty orne – 5584 ha,
łąki – 2320 ha, pastwiska – 911 ha, sady
– 96 ha, lasy i grunty leśne – 7671 ha,
pozostałe grunty (pod zabudowaniami,
drogi, wody, nieużytki) – 1111 ha.
Ludność – 9190 osób stan na 31
sierpnia 2004 r. w tym:
- kobiet – 4561
- mężczyzn – 4629
w wieku: 0-18 – 2489, 19-60 – 5182, powyżej 60 – 1519
Sołectw – 27 w kolejności:
l u dność stan na 31.08.2004 r.
Antonielów
181
Czałczyn
282
Czartoszowy
219
Dobrzeszów
386
Eustachów
405
Ewelinów
157
Fanisławice
380
Fanisławiczki
155
Gnieździska
842
Grabownica
209
Jasień
214
Jedle
342
Józefina
300
Krężołek – Przegrody
237
Lasocin
321
Łopuszno
1314
Marianów
243
Nowek
157
Olszówka
95

Piotrowiec
457
Podewsie
129
Ruda Zajączkowska
423
Rudniki
234
Sarbice Pierwsze
289
Sarbice Drugie
293
Snochowice
536
Wielebnów
390
Liczba gospodarstw ogółem – 1495
w tym 110 gospodarstw powyżej 10 ha.
Sieć drogowa w gminie:
- drogi wojewódzkie – 29,1 km
- drogi powiatowe – 67,1 km
- drogi gminne – 81,6 km
Długość rowów melioracyjnych
– 167 km
Szkolnictwo
Szkoły ponadgimnazjalne – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w tym Liceum Ogólnokształcące
im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie, Liceum Profilowane w Łopusznie. Jednostki te są prowadzone przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Szkoły prowadzone przez gminę:
Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie
Gimnazjum w Gnieździskach
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
Szkoła Podstawowa w Fanisławicach
Szkoła Podstawowa w Gnieździskach
Szkoła Podstawowa w Grabownicy
Szkoła Podstawowa w Józefinie

Szkoła Podstawowa w Lasocinie
Szkoła Podstawowa w Łopusznie z filią
w Antonielowie
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
Szkoła Podstawowa w Snochowicach
Służba zdrowia: Gminny Ośrodek
Zdrowia w Łopusznie
Urzędy i instytucje działające na
terenie gminy:
Urząd Pocztowy w Łopusznie
Posterunek Policji w Łopusznie
Bank Spółdzielczy w Łopusznie obejmuje swoim zasięgiem tereny gm.
Łopuszno, Strawczyn, Piekoszów, Słupia
Konecka
W gminie działa 441 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Budżet na 2004 r.
Planowane dochody
- 15.461.840 zł
Subwencja ogólna
- 9.645.021 zł
w tym:
oświatowa
- 6.151.325 zł
wyrównawcza
- 3.472.967 zł
rekompensująca - 20.729 zł
Planowane dochody
własne
- 2.765.650 zł
w tym podstawowe
dochody podatkowe
- 2.183.755 zł
Planowane dotacje
- 3.051.169 zł
Planowane wydatki
- 16.519.120 zł
r.j.
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Skład Rady Gminy Łopuszno
Przewodniczący Rady Gminy - Jan Witold Ptak – Łopuszno
Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy
- Zbigniew Jarząbek – Grabownica
Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy
- Czesław Kolasa – Ruda Zajączkowska
Radni:
- Anna Cygan – Lasocin
- Józef Jarząbek– Łopuszno
- Sławomir Kramarczuk- Jedle
- Danuta Łukasik– Piotrowiec
- Wiesław Mazur – Sarbice Drugie
- Jan Nyga – Łopuszno
- Zdzisław Oleksiewicz – Łopuszno
- Mirosław Picheta – Łopuszno
- Jan Resiak – Dobrzeszów
- Bożena Sochacka – Wielebnów
- Czesław Sornat – Gnieździska
- Zdzisław Śrębowaty – Fanisławice

Składy Komisji stałych Rady Gminy
1. Komisja Rewizyjna
Zdzisław Śrębowaty
- Przewodniczący Komisji
Danuta Łukasik
- Z-ca Przewodn. Komisji
Jan Nyga
- Członek Komisji
Zdzisław Oleksiewicz
- Członek Komisji
Jan Resiak
- Członek Komisji
2. Komisja Finansów, Handlu i Usług
Danuta Łukasik
- Przewodnicząca Komisji
Józef Jarząbek
- Z-ca Przewodn. Komisji

Czesław Kolasa
- Członek Komisji
Mirosław Picheta
- Członek Komisji
Jan Witold Ptak
- Członek Komisji
3. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Czesław Sornat
- Przewodniczący Komisji
Zdzisław Oleksiewicz
- Z-ca Przewodn. Komisji
Anna Cygan
- Członek Komisji
Mirosław Picheta
- Członek Komisji
Bożena Sochacka
- Członek Komisji
4. Komisja Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki
Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Zbigniew Jarząbek
- Przewodniczący Komisji
Czesław Kolasa
- Z-ca Przewodn. Komisji
Józef Jarząbek
- Członek Komisji
Sławomir Kramarczuk
- Członek Komisji
Wiesław Mazur
- Członek Komisji
5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Bożena Sochacka
- Przewodnicząca Komisji
Jan Witold Ptak
- Z-ca Przewodn. Komisji
Zbigniew Jarząbek
- Członek Komisji
Sławomir Kramarczuk
- Członek Komisji
Czesław Sornat
- Członek Komisji
6. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wiesław Mazur
- Przewodniczący Komisji
Zdzisław Śrębowaty
- Z-ca Przewodn. Komisji
Anna Cygan
- Członek Komisji
Jan Nyga
- Członek Komisji
Jan Resiak
- Członek Komisji

Z Sesji Rady Gminy
Od początku kadencji Rada Gminy odbyła siedemnaście Sesji na osiemnastu posiedzeniach.
Na Sesjach radni uchwalili 90 uchwał.
Radni pracowali również w Komisjach. Najwięcej, bo 16 posiedzeń odbyła
Komisja Rewizyjna.
Ostatnia Sesja Rady Gminy w Łopusznie odbyła się w dniu 29 września 2004r.
Na Sesji radni podjęli 6 uchwał:
- Nr XVII/85/2004 w sprawie Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopusznie,
- Nr XVII/86/2004 w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów,
- Nr XVII/87/2004 w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej do celów komunalizacji mienia,
- Nr XVII/88/2004 w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki odpadami dla Gminy
Łopuszno,
- Nr XVII/89/2004 w sprawie stanowiska dotyczącego przeniesienia sie-
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dziby Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych z Radomia do Kielc,
- Nr XVII/90/2004 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie na rzecz Gminy Łopuszno nieruchomości
położonej
w obrębie
Eustachów.
Wyżej wymienione uchwały wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie oraz ogłoszone są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uchwały ogłaszane są także w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Świętokrzyskiego.
Na ostatniej Sesji radni wysłuchali także:
- informacji Przewodniczącego Rady
Gminy z działalności między Sesjami,
- informacji Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami,
- informacji o stanie przygotowania szkół
do nowego roku szkolnego 2004/2005,

- informacji o dowożeniu uczniów do
szkół w roku szkolnym 2004/2005,
- informacji z realizacji budżetu gminy za
I półrocze 2004 roku,
- informacji
o realizacji
świadczeń
z Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Łopusznie za I półrocze
2004 roku,
- informacji Wójta Gminy o zadaniach
inwestycyjnych związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata
2004-2006.
W dyskusji radni zgłaszali do przedstawionych informacji swoje uwagi, spostrzeżenia i wnioski. Radni zgłaszali również do Pana Wójta interpelacje w sprawach istotnych dla mieszkańców gminy
i środowiska.
Z każdej odbytej sesji sporządzany jest
protokół, który znajduje się w siedzibie
Rady Gminy w Łopusznie.
Marian Bednarski
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W zakresie inwestycji w roku bieżącym realizowany był program
SAPARD oraz Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich – PAOW.
W ramach tych programów zrealizowano następujące inwestycje:
W ramach programu SAPARD:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej
przez Wieś Grabownicę, całkowity
koszt inwestycji – 668.460,11 zł w tym
dotacje – 437.814,50 zł z budżetu
gminy – 230.645,61 zł. Wykonawca
Świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych „TRAKT” Górki
Szczukowskie.
- budowa wodociągu z przyłączami w Baryczy; całkowity koszt inwestycji – 96.489,00 zł w tym dotacje – 71.668,76 zł z budżetu gminy – 24.820,24 zł. Wykonawca Firma
Handlowo – Usługowa „UNICES”
z Miechowa.
- budowa wodociągu w Dobrzeszowie wraz z 37 przyłączami; całkowity koszt inwestycji – 749.001,17
zł, dotacje – 341.170,03 zł z budżetu gminy – 407.831,14. Wykonawca
PH-U „BAKAMA” Kostomłoty.
Wszyscy wykonawcy wyłonieni zostali w drodze przeprowadzonych
przetargów.

ZDJĘCIA Z. GŁOWALA

Programy SAPARD i PAOW

Budowa drogi z Sarbic Pierwszych do Olszówki
Program Aktywizacji Obszarów
Wiejskich – PAOW.
W ramach tego programu zrealizowano następujące inwestycje:
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 w Łopusznie; całkowity koszt – 101.038,42 zł dotacje – 40.415,00 zł, budżet gminy –
60.623,42 zł. Wykonawca „Piramida”
z Łopuszna.
- zakup oprogramowania komputerowego dla szkół; całkowity koszt

– 17.434,45 zł, dotacje – 11.681,00 zł,
budżet gminy – 5.753,45 zł.
- zakup środków dydaktycznych; całkowity koszt – 127.714,53 zł dotacje – 71.611,00 zł, budżet gminy –
49.903,50 zł.
- szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli i dyrektorów szkół; całkowity koszt
– 56.400,00 zł, dotacje – 34.968,00 zł,
budżet gminy – 21.432,00 zł.
- szkolenia informatyczne; całkowity koszt – 49.500,00 zł, dotacje – 30.690,00 zł, budżet gminy –
18.810,00 zł.
We współpracy ze Świętokrzyskim
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach zrealizowana została budowa chodnika w Łopusznie przy ul.
Włoszczowskiej, o dł. 261 mb, o wartości 44.334,70 zł po połowie przez
gminę i Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Wykonawca NATUR –
BRUK - WIJAS z Małogoszczy.

Montaż urządzeń w stacji wodociągowej w Dobrzeszowie

Na drogach powiatowych realizowano wspólnie z Powiatowym Zarządem
Dróg następujące odcinki:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej przez Sarbice Drugie o dł. 1150
mb, wartość inwestycji -121.017,90
zł z budżetu gminy – 85.017,90 zł,
z PZD – 36.000,00 zł. Wykonawca
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Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROGPOL” ze Skarżyska–Kamiennej.
- remont
nawierzchni
asfaltowej
przez Eustachów Duży o dł. 1000
mb, wartość inwestycji – 127.771,87
zł, z budżetu gminy – 93.947,11 zł
z PZD – 33.824,76 zł. Wykonawca
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROGPOL”
ze
Skarżyska
–
Kamiennej.
- remont
nawierzchni
asfaltowej na odcinku Sarbice Pierwsze
– Olszówka o dł. 700 mb, wartość
inwestycji – 76.007.83 zł, ze środków PZD – 36.000,00 zł, z budżetu
gminy – 40.007,83 zł. Wykonawca
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROGPOL” ze Skarżyska-Kamiennej.
- wykonano projekt budowy wodociągu grupowego wraz z przyłączami domowymi do wsi Sarbice
Pierwsze, Sarbice Drugie, Krężołek
i Przegrody oraz połączenie z istniejącym systemem wodociągowym
Gminy Łopuszno. Projekt został złożony wraz z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach (koszt
projektu – 50.259,60 zł).

FOT. Z. GŁOWALA
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Budowa drogi przez wieś Eustachów Duży
- wykonano projekt remontu i przebudowy istniejących dróg gminnych:
1/. Snochowice – Dobrzeszów – Nowek
2/. Rudniki – Krężołek – Sarbice
Pierwsze
3/. przez wieś Czartoszowy
4/. Snochowice – Okrajek – Orczów –
Eustachów
5/. Czałczyn – Józefina – Zagórki
6/. Piotrowiec, Stara Wieś –Kleki – Nowa
Wieś

7/. ul. Leśna i ul. Polna w Łopusznie
8/. przez Rudę Zajączkowską
Obecnie trwają uzgodnienia w sprawie wydania decyzji wodnoprawnej na
przebudowę przepustów.
- trwają prace przy opracowaniu projektu budowlanego chodnika dla
pieszych na odcinku Łopuszno od ul.
Szkolnej do Wielebnowa.
Zenon Głowala
Mirosław Nowakowski

Z ŻYCIA GMINY

Dopłaty bezpośrednie dla rolników
25 lipca b. r. minął ostateczny termin składania wniosków
o dopłaty obszarowe dla rolników. Po raz pierwszy w historii polska wieś otrzyma środki do powierzchni użytków rolnych. Pieniądze wypłacane przez kolejne trzy lata w ramach
systemu uproszczonego mają chociaż częściowo wspomóc
rolników w produkcji rolnej.
Od 15 kwietnia rozpoczęto w całym kraju w Biurach
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa /ARiMR/ przyjmowanie wniosków o dopłaty obszarowe. Jednocześnie Urząd Gminy wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom zainicjował dyżury części
pracowników Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej
przy współpracy przedstawicieli ARiMR w poszczególnych
sołectwach aby ułatwić rolnikom pomoc przy wypełnianiu
wniosków.
W Urzędzie Gminy w Łopusznie bezpośrednio zajmowało się tym w sumie 6 osób spośród pracowników Gminnego
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Ośrodka Informacji Europejskiej, pracowników Biura
Powiatowego ARiMR oraz pracowników Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Dyżury
w terenie przyniosły wymierne efekty i w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu odsetek osób ubiegających
się o dopłaty.
Ostatecznie na podstawie danych uzyskanych w BP
ARiMR okazało się, że Gmina Łopuszno na dzień 25 lipca 2004r. uzyskała pod względem ilości złożonych wniosków w stosunku do liczby gospodarstw wynik 88,3%.
Natomiast wskaźnik 100% uzyskano jeśli chodzi o stosunek złożonych wniosków o wpis do ewidencji producentów do ilości złożonych wniosków o dopłaty obszarowe.
Wskaźniki te stanowią bardzo dobry prognostyk na kolejne
lata dopłat.
Jacek Barański

Z ŻYCIA GMINY

Mistrzostwa motocyklowe ENDURO

ZDJĘCIA Z. GŁOWALA

W dniach 13-18 września 2004r. na terenie województwa świętokrzyskiego odbyły się Mistrzostwa Świata Zespołów
Narodowych ENDURO „SZEŚCIODNIÓWKA” motocyklowa.
Dwa odcinki specjalne przebiegały częściowo przez teren naszej gminy, a konkretnie przez miejscowości: Gnieździska,
Snochowice, Józefinę, Dobrzeszów. We wsi Snochowice zlokalizowany był punkt kontrolny pomiaru czasu. Wyniki uzyskane
przez zawodników przedstawiała prasa codzienna i my nie będziemy ich powielać. Chcemy jedynie poinformować, iż z wypowiedzi samych uczestników mistrzostw wynikało, że przygotowana trasa była trudna i urozmaicona.

Snochowice – Zagórki. Wjazd na terasę rajdu.

Konkursy
na dyrektorów szkół
W dniu 16 sierpnia 2004 r. odbyły się konkursy na dyrektorów w trzech szkołach: w Fanisławicach, w Józefinie i w Snochowicach. Postępowanie konkursowe przeprowadziła Komisja
Konkursowa złożona z przedstawicieli: organu prowadzącego szkoły – Wójta Gminy oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty, a także przedstawicieli rodziców, rad pedagogicznych i związków zawodowych
„Solidarność” i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Do konkursów w Józefinie i Fanisławicach wpłynęło po jednym zgłoszeniu w Snochowicach dwa zgłoszenia lecz jedna
osoba nie przystąpiła do postępowania konkursowego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego
i pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Kielcach, Wójt Gminy
powierzył na kolejną kadencję stanowiska Dyrektorów Szkół
dotychczasowym dyrektorom:
- Panu Zdzisławowi Gołuchowi w Fanisławicach,
- Pani Renacie Kumańskiej w Józefinie,
- Pani Beacie Zagnieńskiej w Snochowicach.
r.j.

Ważna data

Pamiętajmy!

ENDURO w Snochowicach. Start z punktu
pomiaru czasu.

10 lat zakładu „WiR”
W roku bieżącym minęło 10 lat od powstania prywatnego zakładu zajmującego się przetwórstwem mięsa. „WiR”
Przetwórstwo Mięsa Szproch i Pietrusiewicz jest prywatnym
przedsiębiorstwem produkcyjno – handlowym oferującym
szeroki asortyment mięs, jego przetworów i wyrobów wędliniarskich. Posiada dwa zakłady produkcyjne mieszczące się
w Łopusznie i w Jędrzejowie. Firma nieustannie powiększa
swoją produkcję i asortyment, zaspokajając coraz to nowsze
potrzeby i wymagania klientów. W poszukiwaniu nowych wyrobów i nowych rynków zbytu oraz w celu spełnienia wymogów Unii Europejskiej, firma udoskonala technologię produkcji, ale do tego potrzebne są nowe inwestycje. W tym celu jest
rozbudowywany i unowocześniany istniejący zakład.
Zakład zaopatruje się w żywiec wieprzowy i wołowy od
wielu dużych hodowców i producentów, z którymi ma wieloletnie umowy kontraktacyjne, gwarantujące wysoką jakość
i terminowość dostaw surowca. Aktualna cena skupu żywca
kształtuje się na poziomie 5,00zł.
Zakład zaprasza do nawiązywania współpracy i podpisywania wieloletnich umów kontraktacyjnych na dostawy żywca. Istnieją możliwości wspierania hodowli poprzez zapewnienie wysokiej jakości materiału hodowlanego, wsparcia paszowego oraz linii kredytowych na powyższe cele.
Witold Szproch

11 Listopada 1918 r. – odzyskanie niepodległości
przez Polskę.
Wieści Łopuszna
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Igrzyska Sportowe
w Łopusznie
Na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportowo
- Wypoczynkowego w Łopusznie odbyły się w dniu 25 września 2004 r. Świętokrzyskie Wojewódzkie Igrzyska SportowoRekreacyjne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Na starcie stanęło ponad 350 zawodniczek i zawodników z klubów
wiejskich Województwa Świętokrzyskiego. Zawody rozgrywano w konkurencjach: lekka atletyka, piłka ręczna, piłka
siatkowa, koszykówka, piłka nożna. Sportową imprezę zaszczycili senatorowie Alicja Stradomska i Tadeusz Bartos,
Wojewoda Świętokrzyski Włodzimierz Wójcik reprezentujący
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Marek
Gos, Tadeusz Jóźwik i Skarbnik Urzędu Marszałkowskiego
Wojciechowski Zdzisław, Przewodniczący Rady Powiatu
Kieleckiego Henryk Milcarz, Wicestarosta Kielecki Ryszard
Barwinek, przedstawiciele Radia i Telewizji oraz prasy.
Otwarcia Igrzysk dokonał Pan Tadeusz Bartos Senator
Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie Przewodniczący
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Również uczestniczyli samorządowcy gminy Łopuszno z Wójtem Gminy Henrykiem Karlińskim i Przewodniczącym Rady
Gminy Janem Witoldem Ptakiem.
W trakcie otwarcia igrzysk zostały wręczone przez
Wojewodę Świętokrzyskiego odznaczenia państwowe za zasługi w pracy sportowej i samorządowej. Otrzymali je Barbara
Chuda i Zdzisław Wojciechowski za zasługi sportowe - Krzyże
Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, a za zasługi na rzecz
samorządu odznaczenia państwowe otrzymali byli i obecni radni Rady Gminy Łopuszno pełniący funkcję radnego co
najmniej drugą kadencję: Srebrne Krzyże Zasługi – Resiak
Jan, Śrębowaty Zdzisław i Karliński Józef, Brązowe Krzyże
Zasługi – Jarząbek Zbigniew, Sornat Czesław, Nyga Jan i Mazur Wiesław.
r.j.

Zawody OSP
W miesiącu wrześniu odbyły się w Łopusznie na Ośrodku
Sportowo-Wypoczynkowym zawody sportowo-pożarnicze
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łopuszno. Na
sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w zawodach uczestniczyło 5 drużyn oraz drużyny młodzieżowe z OSP
Łopuszno: jedna męska i jedna żeńska. Drużyny rywalizowały w sztafecie w której biegli z prądownicą, pokonywali wiele
przeszkód: rów z wodą, równoważnie, ścianę oraz w drugiej
konkurencji budowaniu profesjonalnej linii gaśniczej.
Rywalizację wygrała drużyna OSP z Łopuszna przed
Dobrzeszowem i Sarbicami. Słowa uznania należy skierować
pod adresem drużyn młodzieżowych, zwłaszcza żeńskiej która ofiarnie walczyła w zawodach.
Zwycięska drużyna z Łopuszna uczestniczyła w zawodach
powiatowych w Nowinach w dniu 19.09.2004 r. i zajęła 14
miejsce na 38 startujących ekip.
r.j.
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Działalność Gminnego
Podstawowym zadaniem statutowym GOSW, zakładu budżetowego gminy Łopuszno, jest działalność usługowa prowadzona w zakresie:
1. wynajmu budynku na wesela,
2. udzielanie noclegów dla grup zorganizowanych i turystów
indywidualnych,
3. organizacji bazy na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży,
4. wynajmu obiektów sportowych.
Utrzymanie obiektu na poziomie istniejącego stanu jest trudnym zadaniem, ponieważ mocno wyeksploatowane urządzenia wymagają gruntownych remontów.
Utrudnieniem w pozyskiwaniu klientów na wypoczynek letni
jest brak pełnej bazy żywieniowej. W bieżącym roku GOSW
otrzymał na działalność podstawową 46.000 zł dotacji. Do
końca kwartału GOSW wypracował środki finansowe w kwocie 133.584 zł, które przeznaczone zostały na wynagrodzenia
oraz bieżące i stałe wydatki.
Warunkiem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest uzyskanie w każdym sezonie pozwolenia, czyli karty kwalifikacyjnej. Po uzyskaniu w b.r. wymaganych
kwalifikacji, podczas miesięcy wakacyjnych, przebywało na
zgrupowaniach sportowych 229 dzieci i młodzieży w czasie
2079 osobo-dni. Były to grupy chłopców i dziewcząt ŚZPN
(Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej) w Kielcach oraz związków sportowych, w różnych kategoriach wiekowych i uprawiających różne dyscypliny sportowe.
Poza tym na jednym turnusie w lipcu b.r. przebywali chłopcy z Uczniowskich Klubów Sportowych z UKS
Blachownia i dziewczęta z UKS Żak Kielce i UKS Łysogóry
Kielce. W miesiącu lipcu ŚZPN był organizatorem kursu instruktorskiego piłki nożnej. W Łopusznie zorganizowana była
część specjalistyczna. Ogółem do końca III kwartału 2004 r.
z bazy sportowej, żywieniowej i noclegowej korzystało 454
osoby przez 2709 doby. Również do końca III kwartału tego
roku zrealizowano 13 umów wynajem budynku na zorganizowanie wesela wg stawki 1600 zł w tym 22% podatku VAT.
W okresie wiosenno-letnim na boisku GOSW odbywały się
mecze piłki nożnej o mistrzostwo KL ”A” Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego „ZRYW” oraz szereg meczy towarzyskich.
Na płycie boiska treningowego po uprzedniej weryfikacji boiska odpłatnie rozgrywane są mecze „Partyzanta” Radoszyce,
których gospodarzem jest „Partyzant”, ponieważ w chwili
obecnej klub przeprowadza remont własnego boiska. Dnia
25 września 2004 r. odbyły się Wojewódzkie Igrzyska LZS,
które od 14 lat organizowane są w Łopusznie. Poza imprezami sportowymi na terenie „Ośrodka” odbywały się uroczystości z okazji Gminnego Święta Ludowego. We wrześniu odbywały się gminne zawody strażackie, spotkania kombatantów
z terenu gminy, poplenerowe wystawy prac malarskich i rękodzieła. Poza tym zorganizowane grupy wynajmują teren
Ośrodka na spotkania przy ognisku i grillowaniu.
Małgorzata Jarząbek

Z ŻYCIA GMINY

ZDJĘCIA M. JARZĄBEK

Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie
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Szanowni Państwo
Nauczyciele i Pracownicy
Oświaty Gminy Łopuszno
Wasza trudna i odpowiedzialna praca zasługuje na najwyższe uznanie.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie
wyrazy podziękowania za trud i poświęcenie
oraz życzenia wielu sukcesów radości w wypełnianiu powinności nauczycielskiej.
Przewodniczący
Rady Gminy
w Łopusznie
Jan Witold Ptak

Wójt Gminy
Łopuszno
Henryk Karliński

GOK zaprasza
W dniach 11.09-21.09.2004 r. odbył się kolejny Ogólnopolski
Plener Plastyczny. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury
(GOK) i Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy (GOSW)
zapraszają artystów do Łopuszna od 1986 r. Wystawa poplenerowa miała miejsce 19 września na terenie Gminnego
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w GALERII GOK, przy
ul. Włoszczowskiej 3 wystawę prac poplenerowych można
zwiedzać od 20 września do 20 października br.
***
17 i 18 września br. odbyły się I Warsztaty Sztuki Ludowej
(garncarstwo, koronka szydełkowa, bukieciarstwo bibułkowe),
***
Trwa nabór dziewcząt (11-14 lat) do zespołu tańca współczesnego.
Barbara Pawelczyk

Oswojona przyjaźń
Nie liczę przyjazdów do Łopuszna:
raz, dwa, a jak zajdzie potrzeba więcej
razy w roku.
Nie wiem, czy kiedykolwiek poznałabym tę skromną miejscowość w świętokrzyskim, z dala od tras i kolejowego
szlaku. Może, przejeżdżając autokarem
czy prywatnie gdzieś dalej, przeczytałabym na drogowskazie nazwę, rzuciłabym okiem na rysującą się na wzniesieniu sylwetkę kościoła. Dla Łopuszna
strata żadna, a dla mnie… Ominęłaby
mnie przyjaźń.
Plenery sprawiły, że za każdym tutaj pobytem poznawałam Łopuszno
i okolicę: Grabownicę, gdzie zabytkowy młyn, gdzie szkoła i autorskie
w niej spotkanie; Lasocin z ruinami
pałacu Niemojewskich; Skałkę – miejsce martyrologii i cierpienia narodu
w drugiej wojnie; Fryszerkę z pozosta-

łościami dawnego wytopu rudy żelaza; Wierną i Gnieździska – z osławioną
przez Żeromskiego, gościnną szkołą
jego imienia, z ptactwem i łabędziami
na rozlewiskach Łososiny; Snochowice
z kapliczką, w której kryli się partyzanci,
Fanisławice, Jasień, Marianów, Sarbice,
Wielebnów, Eustachów, Dobrzeszów,
Ewelinów,
Antonielów,
Czałczyn,
Czartoszowy, inne… Czy jadąc na wycieczki, podziwiając uroki polskich
i zagranicznych ekspozycyjnych tras,
wiedziałabym o nich gdyby nie plenery?...Artyści, mniej lub bardziej profesjonalni, szkicowali, malowali, obejmowali ją własnym przeżyciem. A przyjaźń
potrzebuje oswojenia, zauważył to trafnie Saint Exupery w „Małym księciu”,
więc kolejny plener zaprzyjaźnił nas z tą
gminą. Wpatrywaliśmy się w nią sercem i przyszło oswojenie, które rodzi

uczucie. Tak stało się i z moją miłością
do Łopuszna. Odkrywaliśmy walory tej
Małej Ojczyzny.
Zdarzało się, że ktoś przyjechał, popatrzył, wykonał jeden obraz, drugi
i powiedział: Najważniejsze już zrobiłem. Co tu jeszcze można malować?
– Jest jednak grupa bywalców tak rozmiłowanych, że tematów nie zabraknie
im nigdy. Bo toczy się życie, pięknieje
Łopuszno i wrażliwość dojrzewa. – Co
jest w tej miejscowości, że tak polubiliśmy ją? – zastanawiamy się w rozmowach. – Że z wielu plenerowych pobytów najchętniej ją wybieramy, wspominamy, pozostajemy w stałym kontakcie.
I odpowiadamy sobie: - Ludzie! To dzięki nim plenery tutejsze mają dla nas niepowtarzalną atmosferę. A takich jak my
trzeba umieć zachęcić. I niczego sztucznie nie da się uzyskać. Jak wszystkim, ar-

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Roman Jarząbek. Redakcja: Barbara Pawelczyk, Marian Bednarski, Jacek Palacz,
Witold Szproch, Agnieszka Palacz.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Wiktor 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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nie mają: Galerię i Ośrodek Sportowo
– Wypoczynkowy – bazę, gdzie można
wygodnie zakwaterować. Pokoje noclegowe, kamping, baseny wodne, dom
z obszernymi salami na wystawy i spotkania, mały amfiteatr ze sceną, stałe
miejsce na wieczorne ogniska, rozległy
teren rekreacyjny. Dobrze przemyślał
ich przydatność ten, kto budował i ten
kto kontynuuje. Dziś jednym z bogactw
gminy stały się artystyczne plenery. To
dwadzieścia lat zaangażowania i wytężonej pracy gromady osób: uczestników i organizatorów. Obecny, dwudziesty trzeci plener, niechaj przyniesie radość malującym i miasteczku, które pokochało malarzy.
Bożena Piasta

FOT. B. PAWELCZYK

Od Redakcji
Autorka jest literatem, malarzem
amatorem, publicystką, współpracuje
z redakcjami pism kulturalnych regiony świętokrzyskiego i kraju, inicjatorką
i współorganizatorką Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. Leopolda
Staffa, autorką wielu książek, m.in.
„Niedopowiedzenia”
i „Mikroświaty”,
w których znajdują się wiersze napisane
podczas plenerów w Łopusznie.
Oto fragment jednego z nich:

Bożena Piasta – spotkanie autorskie w Galerii GOK, zorganizowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie
tystom potrzebne jest serce. I tu je spotkaliśmy. Wśród społeczności zdobiącej
mieszkania naszymi obrazami. Wśród
organizatorów, którzy trwają w serdeczności, staraniach, usługach. Nigdy
nie czujemy się tu intruzami. Zawsze
jest rodzinnie i duchowo. Jesteśmy zadbani, nakarmieni, nagrodzeni. Cóż
więcej trzeba, gdy można cieszyć się
ziarnem i pięknem? Gdy nasze prace
zdobią Urząd Gminy, Liceum w pałacu
Dobieckich, miejsca publiczne, domy
prywatne. I wciąż ich mało. I nam wciąż
mało Łopuszna. W ogólnopolskim kryzysie finansowym zrezygnowano z wielu imprez artystycznych, w które trzeba
inwestować ze skutkiem niewiadomym.
Gmina Łopuszno trwa w postanowieniu
z r. 1986 a decyzja przynosi jej owoce.
Wytworzył się w niej specyficzny klimat
dla ludzi sztuki, wśród których wieść

poszła „w świat”. Prace zaświadczyły
o tym, co tu dzieje się. Niewielka, cicha
miejscowość w Świętokrzyskiem, mimo
braku akwenu wodnego i turystycznych atrakcji, stała się miejscem znanym malarzom, rzeźbiarzom, literatom.
I takim pewnie pozostanie w swojej historii. Jakże przewidującym być trzeba,
by trwać w decyzji, może czasem i niepopularnej. Jak zapobiegliwym, by wystarczyło środków na kolejny plener. Jak
dbałym, by znaleźć fundusze na wydawnictwo książkowe, zatroszczyć się,
by goście mieli integrujące ogniska, wycieczki krajobrazowe, wieczory relaksujące po pracy przy sztalugach. Jak konsekwentnym, by znaleźć czas dla nich,
odwiedzić, zorganizowaniem wystawy,
zaproszeniem sympatyków. Dlatego
dobrze jest nam tutaj. A na dodatek
Łopuszno ma jeszcze to, czego inni

plener
w Łopusznie spokój
jesień senna marzy
o swym przyjacielu
jesiennym malarzu
nim przyjdzie do ciebie chłodem
pustych gałęzi i szyszek
w przędzę lata wplecie
kolory pędzli i ciszę
i tylko poczekać musisz
na słońce gorące, niech uśnie
już oczy szeroko otworzysz
na gwiazdy i księżyc
w Łopusznie
miedziane nogi jesieni
obiegły już pola i trawy
zdeptały suche pastwiska
buty włożyły srebrnawe
przez liści barwny kobierzec
z paletą gromado goni
farbą chce chwytać
nastroju promień
…………………
………………… (w Łopusznie co roku)
Bożena Piasta
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ZDJĘCIA B. PAWELCZYK

KULTURA I OŚWIATA

Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska” działa pod patronatem GOK w Łopusznie. Promuje naszą gminę podczas
licznych imprez dożynkowych w woj. świętokrzyskim. W przeglądach folklorystycznych zdobył wile nagród
i wyróznień.

Kapela Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej – laureat Ogólnopolskich Przeglądów Kapel
Ludowych, m.in. w Kazimierzu Dolnym

Zespół taneczny z klubu H-4 w Grabownicy

