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Stawiamy na zrównoważony rozwój gminy Łopuszno
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 gmina Łopuszno kładzie bardzo duży nacisk na rozwój infrastruktury. Władze samorządowe określiły priorytety, które
przyczynią się do zrównoważonego rozwoju gminy, jakimi są
m.in.: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa warunków drogowych, rozbudowa sieci infrastruktury technicznej oraz wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Pani Wójt Irena Marcisz poprzez realizację inwestycji
infrastrukturalnych pragnie zmienić warunki życia mieszkańców gminy. Bardzo ważną kwestią, którą gmina chce
zrealizować jest inwestycja polegająca na uregulowaniu gospodarki ściekowej w Łopusznie poprzez budowę
oczyszczalni w najnowszej technologii mechaniczno –
biologicznej wraz z pełnym zagospodarowaniem osadów.
W ramach zadania planuje się także włączenie istniejących
odcinków kanalizacji sanitarnej oraz częściową przebudowę
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Uregulowanie gospodarki ściekowej będzie miało na celu pełną ochronę gleby przed szkodliwymi zanieczyszczeniami oraz zapobieganie degradacji
środowiska naturalnego. Budowa oczyszczalni ścieków oraz
kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę stanu środowiska,
a przede wszystkim stanu czystości wód powierzchniowych
oraz głębinowych, z których czerpiemy wodę pitną. Nastąpi
poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska. Polepszy się także stan środowiska naturalnego. Dzięki wykonaniu inwestycji nastąpi znaczne ograniczenie
ilości odprowadzanych do środowiska nieoczyszczonych ścieków. Realizacja tej inwestycji umożliwi przepływ ścieków z terenów objętych już kanalizacją, ale także pozwoli na włączenie nowych zabudowań z Łopuszna do sieci kanalizacyjnej.
Wstępna lokalizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznie jest
na etapie konsultacji z mieszkańcami działek sąsiadujących
z nieruchomością, na której planowana jest jej budowa. Działka, na której planuje się inwestycję położona jest od strony zachodniej Łopuszna, za Zakładami Mięsnymi „WIR”. Powyższe
wskazanie jest podyktowane bliskością mediów, w tym: energii elektrycznej, sieci wodociągowej i rowów melioracyjnych,
którymi będzie odprowadzana w pełni oczyszczona woda
z oczyszczalni ścieków, oraz położeniem w aglomeracji sanitarnej. Bezpośrednia strefa oddziaływania na środowisko mieścić się będzie tylko w obrębie tej nieruchomości, w związku
z czym nie będzie wpływać ujemnie na otoczenie.
Lokalizacja ta jest najkorzystniejsza z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i największy procent dopływu ścieków w systemie grawitacyjnym do oczyszczalni, co w znacznym stopniu obniży koszty inwestycji. Gmina Łopuszno po-
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siada także zgodę właścicieli nieruchomości na umiejscowienie oczyszczalni i jej budowę na przedmiotowej działce. Usytuowanie oczyszczalni w centrum aglomeracji łopuszańskiej
jest związane także z możliwością pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla
Łopuszna będzie możliwa po wykonaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz po zagwarantowaniu środków finansowych na jej realizację z RPO WŚ 2014-2020. Gmina przewiduje wykonanie tej inwestycji w latach 2016-2017.
Ponadto Pani Wójt zleciła opracowanie specjalistycznej firmie zewnętrznej przygotowanie koncepcji kompleksowego uregulowania gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni przydomowych, atestowanych i budowę kanalizacji sanitarnych wraz z budową oczyszczalni w
miejscowościach, w których oczyszczalnie przydomowe
nie mogą być realizowane. Opracowanie ma być gotowe na
koniec maja br. Koncepcja ta będzie przeznaczona do konsultacji społecznych. Pozytywna zgoda na realizację inwestycji w gospodarkę ściekową pozwoli na uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę, a także na podjęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dla przydomowych oczyszczalni zbiorczych oraz kanalizacji sanitarnej. Gmina Łopuszno
posiada także wstępną zgodę na lokalizację oczyszczalni ścieków w Gnieździskach, dla tamtejszej aglomeracji.
Kolejną bardzo ważną inwestycją dla Łopuszna będzie
przebudowa istniejącego targowiska stałego przy ulicy Włoszczowskiej, które spełnia wszelkie wymogi ministerialne dotyczące jego modernizacji. W ramach inwestycji przewiduje się utwardzenie terenu z wyznaczeniem strefy
handlowej i parkingowej poprzez zagospodarowanie działki
zakrzaczonej od strony południowej. Ponadto planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Przebudowa
targowiska poprawi warunki handlowe, a zarazem ułatwi zbyt
produktów rolnych na lokalnym rynku, skróci łańcuch dostaw,
zwiększy możliwość zaopatrzenia potencjalnych nabywców w
produkty wytwarzane w regionie, oryginalne, zawsze świeże
i atrakcyjne cenowo. Sprzedaż i kupno towarów będzie odbywać się w dogodniejszych warunkach, co wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój targowiska. Realizacja inwestycji będzie
przeprowadzona po opracowaniu dokumentacji technicznej,
stosownych pozwoleń, a także po otrzymaniu środków z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany termin to 2016 rok.
W latach 2017-2019 gmina Łopuszno z chwilą otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych planuje przekształcenie kompleksu Żwirownia w teren inwestycyjny, co
być może przyczyni się do utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej. Celem tej inwestycji będzie także przyciągnięcie
nowych inwestorów do Łopuszna, a także utworzenie nowych miejsc pracy.
Na zlecenie Pani Wójt ruszyły już prace przy generalnym remoncie dróg gminnych. Roboty wykonuje Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie. Prace te
polegają na wyrównywaniu nawierzchni kruszywem, jego zagęszczeniu i niezbędnym odwodnieniu poszczególnych newralgicznych odcinków dróg. Realizacja tej inwestycji wpłynie
na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz poprawę nawierzchni istniejących dróg.
W najbliższych latach w porozumieniu ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach planowana jest budowa obwodnicy Łopuszna i Czałczyna. Na dzień
dzisiejszy odbyły się 2 spotkania z Dyrekcją Zarządu Wojewódzkiego w sprawie budowy tych obwodnic. Inwestycja ta
jest w fazie opracowania koncepcji. Z chwilą dokonania wszelkich uzgodnień oraz ostatecznego zatwierdzenia koncepcji
inwestor planuje zlecić wykonanie zamierzonej inwestycji na
zasadzie „zaprojektuj i wykonaj”. Na stronie głównej Urzędu
Gminy Łopuszno www.lopuszno.pl oraz na stronie inwestora
www.szdw.kielce.com.pl w zakładce konsultacje społeczne,
można zapoznać się z przebiegiem planowanych obwodnic,
ich opisem technicznym i częścią graficzną.
Inwestycja będzie miała na celu zmniejszenie natężenia ruchu przez centrum Łopuszna oraz wyeliminowanie niebezpiecznego ruchu drogowego ciężkim taborem samochodowym w miejscowości Czałczyn. Poprzez realizację tego zadania zostaną stworzone sprzyjające warunki dla potencjalnych
inwestorów w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnic i skrzyżowań. W ramach tej inwestycji planuje się kompleksową przebudowę ulicy Koneckiej w kierunku Czałczyna poprzez wykonanie chodników, nowej nawierzchni i odwodnienia.
Władze gminy Łopuszno mają nadzieję, iż obrany przez
nich kierunek działań nastawiony na inwestycje przyniesie
zamierzone efekty, a kontynuacja podobnych inicjatyw pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
Patrycja Jas

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
22 stycznia 2015 roku odbyła się III/2015 sesja Rady Gminy w Łopusznie.
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji wraz
z proponowanymi zmianami i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji, po
czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radnego
Pana Kazimierza Bernata.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje z pracy pomiędzy sesjami. Poinformowała, iż 31 grudnia zakończyły się prace nad Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Łopuszno. Regulamin przewidywał likwidacje lub
redukcje niektórych stanowisk pracy i jest ogólnodostępny
na stronie internetowej UG. Pani Wójt poinformowała także,
że przeprowadzono rozmowy w sprawie inwestycji drogowej
w Gnieździskach oraz w sprawie drogi w Przegrodach, wykonano również kosztorys szacunkowy remontu drogi powiatowej
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w Lasocinie. Prowadzono rozmowy odnośnie wprowadzenia
ruchu komunikacyjnego na Rynku w Łopusznie. Niestety, przez
7 lat nie można zmienić przeznaczenia Rynku, jaki był zawarty
w projekcie, dlatego jeszcze przez 2 lata nie można wprowadzić
tam ruchu komunikacyjnego.
Pani Wójt poinformowała radnych, na jakim etapie są prace
związane z oczyszczalnią ścieków na terenie Łopuszna. Udostępniła do wglądu dokumentację wraz z wizualną koncepcją
oczyszczalni. Zapewniła, że gmina będzie starać się pozyskać
dofinansowanie na budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Następnie Pani Wójt poinformowała, iż:
- przygotowywano dwie koncepcje remontu targowicy- tańszą
i droższą,
- rozpoczęto prace nad wszczęciem procedury połączenia jednostek instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie - Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie
w jednostkę organizacyjną o nazwie Łopuszańskie Centrum
Kultury i Rekreacji w Łopusznie,
- przygotowano specyfikację na konkurs do zatrudnienia pracownika do pozyskiwania środków UE,
- 13 stycznia odbyła się narada z sołtysami, podczas której
ustalony został harmonogram wyborów sołtysów,
- 15 stycznia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, z udziałem związków zawodowych,
- złożony został wniosek w sprawie pozyskania samochodu
z PFRON w ramach refundacji wyposażenia stanowiska pracy
dla osoby niepełnosprawnej,
- trwają prace mające na celu sporządzenie planu obwodnicy
Łopuszna,
- zainstalowane zostały w Łopusznie toalety publiczne.
Pani Wójt poinformowała, że po rozmowach z komendantem ze Strawczyna zapadła decyzja, aby został oddelegowany
policjant na dyżur w Łopusznie. Pani Irena Marcisz zapewniła, iż
trwają starania odnośnie zainstalowania oświetlenia w miejscowości Marianów. Złożony już został wniosek o określenie
warunków przyłączenia do sieci. Pani Irena Marcisz poczyniła
starania do zgłoszenia uczniów klas 3 do bezpłatnej nauki pływania.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowali
nad uchwałami:
- Nr III/12/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr III/13/2015 sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno
na 2015 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr III/14/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr III/15/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie,
- Nr III/16/2015 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a. Za przyjęciem
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uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr III/17/2015 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie,
- Nr III/18/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr III/19/2015 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy
w Łopusznie na 2015 rok”. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie,
- Nr III/20/2015 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łopuszno na 2015 rok”. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr III/21/2015 zmieniającej uchwałę Nr XII/74/2007 z dnia
28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łopuszno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną
i Pilicą”. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr III/22/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny głosował przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta większością głosów,
- Nr III/23/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
większością głosów,
- Nr III/24/2015 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Gnieździska i Ruda Zajączkowska w ciągu drogi powiatowej Nr 0484T. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych (14 obecnych na sali). W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr III/25/2015 w sprawie wszczęcia postępowania wobec zamiaru mającego na celu połączenie instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie - Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie w jednostkę organizacyjną o nazwie Łopuszańskie Centrum Kultury i Rekreacji w Łopusznie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden radny
głosował „przeciw”. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta większością głosów.
Interpelacje składali radni: Danuta Łukasik oraz Sławomir
Staszczyk.
W sprawach różnych głos zabrali: radca prawny Zygmunt
Ptak, radny Jerzy Adamiec, radny powiatowy p. Krzysztof Smolarczyk.
5 marca 2015 roku odbyła się IV/2015 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 proponowanymi zmianami
i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porzą-
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dek obrad sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na
sekretarza obrad sesji radnego Pana Krzysztofa Błachuckiego.
Informacje o stanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Łopuszno złożył zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich Pan Dariusz Wróbel. Kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Jacek Palacz zabrał głos w sprawie stanu dróg gminnych.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje
z pracy pomiędzy sesjami. Poinformowała, że od poprzedniej
sesji wydarzyło się bardzo wiele. Zajęto się dwoma projektami adresowanymi do szkół podstawowych - „Pływanie”
i „Mały Mistrz”. Złożono wnioski na dofinansowanie do wyjazdów na pływalnię dla 60 osób. Są to dzieci ze szkoły w Łopusznie z klas 3. i dzieci z Gnieździsk z klas 2. i 3. Dofinasowanie otrzymaliśmy, projekty są realizowane. Wyremontowano
mieszkanie w Piotrowcu, w którym zamieszkała rodzina wielodzietna będąca w trudnej sytuacji majątkowej. Podjęto temat
nowych kalkulacji ponoszonych kosztów za ogrzewanie. Stawki od lat nie były aktualizowane, przeprowadzono kalkulacje,
zgromadzono niezbędną dokumentację, aby stawki odpowiadały rzeczywistym kosztom ogrzewania. Zorganizowano wyjazd do gminy Fałków w celu obejrzenia tamtejszej oczyszczalni ścieków. Technologią tam zastosowaną mamy zamiar posłużyć się, budując oczyszczalnię w Łopusznie. Podczas wyjazdu
zapoznano się z parametrami technicznymi, jak również wyjazd ten dał możliwość poznania pracy oczyszczalni i określenia wpływu uciążliwości oczyszczalni na środowisko. 6 lutego
Pani Wójt odbyła spotkanie z kierownikiem SP ZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Łopusznie p. Dariuszem Germanem w celu
omówienia spraw dotyczących funkcjonowania tejże instytucji
i wnoszonych uwag na spotkaniach sołeckich. 7 lutego odbyła
się zabawa choinkowa dla uczniów szkoły w Sarbicach. Na tej
zabawie zrodził się pomysł, aby Łopuszno mogło się szczycić
dwudniową imprezą środowiskową, taką, która charakteryzowałaby Łopuszno i odróżniała od innych miejscowości. Ustalono regulamin konkursu na nazwę tej dwudniowej imprezy.
Zorganizowano spotkanie z Panią Agatą Bińkowską,
członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pod
kątem przybliżenia tematyki oczyszczalni ścieków oraz wymaganych uzgodnień środowiskowych. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców gminy odnośnie skrócenia oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy, Pani Wójt odbyła
spotkanie z urbanistą i pracownikami merytorycznymi referatu.
20 lutego odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Nad
Czarną i Pilicą”, Pani Irena Marcisz jako Wójt Gminy Łopuszno
weszła w skład rady LGD. 23 lutego uczestniczyła w debacie telewizyjnej poświęconej rynkowi pracy. 26 lutego odbył się Turniej o Puchar Wójta w szkole w Łopusznie.
Okres pomiędzy sesjami był dla Pani Wójt ciekawy, jak również bardzo wyczerpujący, odbyła 27 spotkań w sołectwach,
wybrano 27 sołtysów. 1 marca oficjalnie podsumowano wybory sołtysów. Na spotkaniu podjęto decyzję o powołaniu „Stowarzyszenia sołtysów ziemi łopuszańskiej”. Podjęto także
decyzję o zmianie formy pisania artykułów do „Wieści Łopuszna”. Pojawił się pomysł powołania zespołów redakcyjnych w sołectwach. W skład zespołów wchodziliby: radny, sołtys i osoba
wyznaczona przez to gremium. Będzie również ogłoszony konkurs na „Najczystsze Sołectwo Gminy Łopuszno w 2015r.”

Ponadto w okresie miedzy sesjami:
- cały czas trwały uzgodnienia dotyczące targowiska, ostateczna koncepcja już jest ustalona,
- przystąpiono do malowania wiat przystankowych w poszczególnych sołectwach,
- odbyła się wizyta w Kielcach wraz z zainteresowanymi mieszkańcami Rudnik na temat wspólnoty leśnej. Są przesłanki, aby
ta wspólnota wiejska była formalnie zatwierdzona.
Ponadto Pani Wójt każdego dnia przyjmuje interesantów.
Każdej osobie poświęca czas i uwagę. Stara się również, aby interwencje zgłaszane przez mieszkańców były w miarę możliwości szybko załatwiane.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowali
nad uchwałami:
- Nr IV/26/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
- Nr IV/27/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łopuszno na
2015 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, jeden
radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała
została podjęta większością głosów.
- Nr IV/28/2015 uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Łopuszno na lata 2015 – 2020.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr IV/29/2015 uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr IV/30/2015 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
- Nr IV/31/2015 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
większością głosów,
- Nr IV/32/2015 uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Łopuszno na lata 2015-2021 w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie,
- Nr IV/33/2015 uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na okres od
dnia 07.04.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,
Nr IV/34/2015 uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych głos zabrali: Pan Sławomir Wijas, Pan
Sławomir Pięta.
(E. Sz.)
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Wybory sołtysów
Po wyborach samorządowych przyszedł czas na wybory sołtysów.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Łopuszno w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, w terminie od 29 stycznia do 28 lutego 2015r. we wszystkich sołectwach
gminy Łopuszno odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy
wybierali sołtysów i rady sołeckie. Największa frekwencja była na zebraniu w Ewelinowie.
W 15 sołectwach mieszkańcy ponownie wybrali do pełnienia
tych funkcji „starych”, doświadczonych sołtysów i tak przez kolejną
kadencję ponownie funkcję sołtysa pełnić będą:
- Pan Mariusz Woś w Czałczynie (był jedynym kandydatem na sołtysa),
- Pani Renata Resiak w Dobrzeszowie (była jedyną kandydatką na
sołtysa),
- Pan Grzegorz Tkacz w Ewelinowie,
- Pan Aleksander Drozdowski w Fanisławicach (był jedynym kandydatem na sołtysa),
- Pan Mieczysław Stępień w Jedlu,
- Pan Marian Płyta w Krężołku – Przegrodach (był jedynym kandydatem na sołtysa),
- Pan Aleksander Mróz w Łopusznie (był jedynym kandydatem na
sołtysa),
- Pan Krzysztof Robak w Nowku (był jedynym kandydatem na sołtysa),
- Pani Anna Gad w Piotrowcu,
- Pan Leszek Szymkiewicz w Podewsiu (był jedynym kandydatem
na sołtysa),
- Pan Kazimierz Sadowski w Rudnikach (był jedynym kandydatem
na sołtysa),
- Pan Paweł Kolasa w Rudzie Zajączkowskiej,

- Pan Leszek Pietrzyk w Sarbicach Pierwszych (był jedynym kandydatem na sołtysa),
- Pani Elżbieta Karykowska w Sarbicach Drugich (była jedyną
kandydatką na sołtysa),
- Pani Bożena Sochacka w Wielebnowie.
W 12 sołectwach mieszkańcy wybrali na nową kadencję
nowe osoby i tak sołtysami zostali:
- Pan Zbigniew Bąk w Antonielowie,
- Pan Paweł Palacz w Czartoszowach (przejął funkcję sołtysa od
ojca, który nie kandydował w wyborach),
- Pan Jan Łukasik w Eustachowie
- Pan Jerzy Domagała w Fanisławiczkach (nie kandydowała dotychczasowa pani sołtys),
- Pan Michał Kowalski w Gnieździskach,
- Pani Elżbieta Jarząbek w Grabownicy,
- Pan Paweł Łapot w Jasieniu (nie kandydowała dotychczasowa
pani sołtys),
- Pan Krzysztof Podgórski w Józefinie (nie kandydował dotychczasowy pan sołtys),
- Pan Mirosław Śliwka w Lasocinie,
- Pan Paweł Ogonowski w Marianowie (przejął funkcję sołtysa
od ojca, który nie kandydował w wyborach),
- Pan Sławomir Pięta w Olszówce (był jedynym kandydatem na
sołtysa, nie kandydował dotychczasowy pan sołtys),
- Pan Zbigniew Nowacki w Snochowicach (nie kandydował dotychczasowy pan sołtys).
We wszystkich zebraniach wiejskich osobiście uczestniczyła
Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno, która 1 marca b.r. odbyła pierwsze spotkanie z nowo wybranymi sołtysami.
Marian Bednarski
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Inauguracyjne spotkanie z sołtysami
1 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie zostało zorganizowane spotkanie Wójt
Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz z sołtysami i radnymi z terenu gminy. W trakcie spotkania podsumowano wybory sołtysów na terenie gminy. Listy gratulacyjne odebrało dwudziestu
siedmiu demokratycznie wybranych kandydatów. Dla dwunastu z nich będzie to pierwsza kadencja. Frekwencja wyborcza
okazała się zaskakująco wysoka i miejscami wynosiła nawet
67%. Jak podkreśla Wójt Gminy Łopuszno, p. Irena Marcisz,
oznacza to, że społeczeństwo jest świadome, wybierając włodarza sołectwa większością głosów. Według Pani Wójt idealny sołtys to człowiek, który poświęca swój własny, prywatny czas
dla mieszkańców. To typ społecznika. Osoba, która widzi oczami gospodarza swoje sołectwo i traktuje je jak własne. To osoba,
która aktywizuje społeczeństwo i działa na rzecz tego właśnie sołectwa. To taki typ sołtysa społecznika, oddanego, kochającego
przede wszystkim ludzi.
W dalszej części spotkania dyskutowano nad powołaniem
składów redakcyjnych gazetki Wieści Łopuszna, wytypowano
członków komitetu założycielskiego, oraz podjęto uchwałę w
sprawie założenia stowarzyszenia sołtysów. Omówiono planowane wydarzenia kulturalne na 2015 rok. Poruszony również został temat funduszu sołeckiego. W związku z tworzeniem Rady Przedsiębiorców z grona sołtysów wybrano następujących przedstawicieli:
- Jerzy Domgała,
- Michał Kowalski,
- Aleksander Mróz.
Wójt Gminy Łopuszno ma nadzieję na dobrą współpracę
między Urzędem Gminy a sołtysami, która już układa się pomyślnie. Efektem tej kooperacji ma być znaczny i widoczny
rozwój gminy.
Ewa Sztandera

Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako alternatywa szamba
Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest pod względem
wygody doskonałą alternatywą dla szamba. Korzyści ekonomiczne trzeba jednak rozpatrywać w dłuższym okresie. Wybudowanie szamba kosztuje mniej niż zamontowanie oczyszczalni, ale jego eksploatacja jest znacznie droższa niż utrzymanie indywidualnej oczyszczalni.
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Inwestycja zwróci się dopiero po kilku latach. Potem będzie
już tylko lepiej. Oczyszczalnię można kupić w firmie świadczącej kompleksowe usługi (projektowanie, uzgodnienia formalnoprawne, montaż, konserwację) albo zajmującej się wyłącznie sprzedażą i resztę załatwić we własnym zakresie.
Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków:
• wygodna i tania w eksploatacji - pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach, nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych,
• ekologiczna - zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach
poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się
w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska,
• ekonomiczna – koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków są niższe niż zbiornika gnilnego,
• czasowe – zbiorniki bezodpływowe musimy opróżniać minimum 1 raz w miesiącu, a przydomowe oczyszczalnie 1-2
razy w roku.

z życia gminy
Warunki, jakie należy spełnić, jeżeli decydujemy się na
zamontowanie przydomowej oczyszczalni ścieków:
• Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować
na terenach objętych siecią kanalizacyjną (jest obowiązek
przyłączenia domu do kanalizacji, chyba że oczyszczalnia
została wybudowana, zanim ją ułożono).
• Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy oczyszczalni zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – gdy go nie ma – od przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
• Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich
ilość nie przekracza 5 m3/dobę.
• Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę; wystarczy
zgłoszenie w starostwie powiatowym.
• Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach
(czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.
• Prace najlepiej prowadzić od wiosny do jesieni, kiedy nie ma
problemu ze zrobieniem wykopów, i zgrać to z terminem za-

siedlenia domu (oczyszczalnie z osadem czynnym nie mogą
funkcjonować bez stałego dopływu ścieków, roślinne potrzebują dłuższego czasu do uzyskania pełnej efektywności).
• Warto zrobić projekt, w którym zostanie określony sposób
oczyszczania ścieków odpowiedni do warunków na działce
i wskazany odbiornik oczyszczonych ścieków oraz zostaną
dobrane elementy oczyszczalni. Kompleksową usługę (projekt, dobór, wykonanie i serwisowanie) można często zlecić
firmie sprzedającej oczyszczalnie.
• Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jej
użytkowanie należy zgłosić w Urzędzie Gminy.
Mieszkańcu! Posiadanie instalacji do przydomowego
oczyszczania ścieków komunalnych wymaga uregulowania
prawnego, brak zgłoszenia prac budowlanych w Starostwie
Powiatowym i zgłoszenia użytkowania we właściwym urzędzie gminy naraża Cię na sankcje karne i jest to instalacja, która działa nielegalnie.
Informacje na powyższy temat można uzyskać pod numerem telefonu 41/39-14-55.
Iwona Janik

Gospodarka odpadami – kilka faktów
Ceny odpadów komunalnych na terenie gminy Łopuszno nie ulegają zmianie w 2015r., czyli wynoszą: odpady
segregowane – 4 zł od osoby, odpady niesegregowane –
6 zł od osoby.
Statystyczny mieszkaniec gminy Łopuszno w ciągu minionego 2014 r. wytworzył 85 kg śmieci. W 2012 r. było tych odpadów więcej, bo około 125 kg. Nie są to duże ilości, jeżeli porównamy się z innymi gminami. Gdzie są więc nasze śmieci?
Niestety, na terenie gminy, zwłaszcza w lasach, można spotkać dzikie wysypiska śmieci, które szpecą i są zagrożeniem
dla środowiska naturalnego.

Warto segregować odpady. Wysortowanie ich „u źródła” to
najlepsza metoda zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania. Okazuje się, że aż 90% produkowanych
śmieci to tzw. surowce wtórne, takie jak plastik (butelki po napojach, folie opakowaniowe, torebki foliowe, kubeczki po jogurtach itd.), szkło (słoiki, butelki), papier (gazety, czasopisma,
kartony, torby papierowe itp.).
A jak to wygląda w gminie Łopuszno? Warto zaznaczyć, że
jest coraz lepiej. W 2013r. tylko 5 % odpadów oddano w sposób selektywny, w 2014 było to już 36 %.
Iwona Janik

Natura (za) 2000
Wygląda na to, że w nowym Programie Rolnośrodowiskowo-Klimatycznym nadal bardzo popularnym wśród rolników programem będzie znana już z poprzednich edycji ochrona ptaków
i ekstensywnie użytkowanych łąk.
W nowym Programie Rolnośrodowiskowo-Klimatycznym
pojawią się pakiety dotujące działania mające na celu ochronę cennych siedlisk przyrodniczych oraz ochronę ptaków na
obszarach Natura 2000. Dotacje cieszące się dużą popularnością w poprzednim rozdaniu programu rolnośrodowiskowego na ochronę siedlisk lęgowych wybranych gatunków ptaków, będą dostępne wyłącznie dla obszarów Natura 2000 w
ramach pakietu 4 „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.” Natomiast w ramach pakietu
5 „Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000”, dostępne są
wyłącznie dotacje na ochronę siedlisk przyrodniczych.

W pakiecie 4 – a więc dotyczącym obszarów Natura 2000
dostępne będą 3 rodzaje działań:
- ekstensywne użytkowanie obszarów Natura 2000. Dotyczy
trwałych użytków zielonych położonych na obszarach specjalnej ochrony ptaków (tzw. OSO) – w województwie świętokrzyskim mamy jedynie 2 takie obszary: PLB260001 Dolina Nidy (powiaty: buski, jędrzejowski i pińczowski) oraz
PLB140006 Małopolski Przełom Wisły (powiaty: sandomierski i opatowski). Wnioskowanie o płatność z tego działania
nie będzie wymagało sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, lecz jedynie planu rolnośrodowiskowego. Wymogi
określone dla omawianego działania to: ograniczenie nawożenia azotem do 60 kg N/ha, a także opóźnienie terminu koszenia lub wypasu, zebrania skoszonej biomasy, ograniczenia obsady zwierząt czy zakazu prowadzenia zabiegów
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agrotechnicznych w wybranych terminach. Przewidywana
stawka płatności to 600 zł/ha.
- ochrona siedlisk lęgowych ptaków; W nowym Programie
Rolnośrodowiskowo-Klimatycznym będziemy nadal chronić: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajkę) – stawka:
890 zł/ha, wodniczkę – stawka: 1199 zł/ha, dubelta (a także
kulika wielkiego) - stawka: 1070 zł/ha oraz derkacza - stawka: 642 zł/ha. Dla każdego z chronionych gatunków ptaków
określone zostały odrębne wymagania dotyczące m.in.: terminów koszenia czy konieczności pozostawiania obszarów
nieskoszonych. Podobnie jak w przypadku działania polegającego na ekstensywnym użytkowaniu obszarów Natura
2000, realizacja tego działania możliwa będzie tylko na obszarach specjalnej ochrony ptaków. Poza planem działalności rolnośrodowiskowej konieczne będzie posiadanie dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez uprawnionego
eksperta.
- ochrona cennych siedlisk przyrodniczych. Do siedlisk, których ochrona poprzez określenie specjalnych wymogów
użytkowania jest współfinansowana w ramach działania należą: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300
zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne
łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające). Dla każdego rodzaju siedliska określono dokładnie
wymagania warunkujące uzyskanie płatności. Wariant ten
dostępny będzie również poza obszarami Natura 2000 w ramach pakietu 5.

W obu wariantach (na i poza obszarami Natura 2000) wymagana będzie dokumentacja przyrodnicza, sporządzona
przez uprawnionego eksperta przyrodniczego botanika oraz
plan działalności rolnośrodowiskowej. Koszty sporządzenia
dokumentacji przyrodniczej będą mogły być refundowane w
ramach płatności rolnośrodowiskowej. W przypadku obu pakietów obowiązywać będą progi degresywności ustalone dla
całego programu, jednak dla zobowiązań realizowanych na
obszarach Natura 2000 położonych w granicach parków narodowych progi degresywności nie będą stosowane.
Płatności z tytułu realizacji pakietów przyrodniczych Programu Rolnośrodowiskowo-Klimatycznego są płatnościami
dodatkowymi, do których należy doliczyć jednolitą płatność
obszarową (JPO) oraz jej komponenty, w przypadku gdy rolnik spełnia warunki ich przyznania, a także płatność ONW.
Wnioski składać można w wyznaczonych terminach tj. 15.03.15.05., ale nie później niż do 31.05. (przy potrąceniach 1% płatności za każdy dzień zwłoki). Beneficjent wnioskujący o płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczną w ramach omawianych pakietów zobowiązany jest do posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz dokumentacji przyrodniczej
(poza działaniem ekstensywne użytkowanie obszarów Natura
2000), które sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w
którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Źródła:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, TopAgrar 2/2015:
„Nowe pakiety nie dla gospodarstw towarowych” ,
http://kielce.rdos.gov.pl/natura-2000

Justyna Gierczyńska

Bank Spółdzielczy w Łopusznie nagrodzony
Gala Finałowa Konkursów Branżowych
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej
odbyła się 12 lutego 2015 r. w Sheraton
Warsaw Hotel. Imprezę, na której pojawili
się przedstawiciele 50 nagrodzonych firm,
poprowadzili aktorka Katarzyna Cichopek
oraz koordynator programu CBCK Przemysław Szulczewski.
Statuetki i certyfikaty wręczono w kilku kategoriach. Godło Polish Exclusive
2014 otrzymały firmy, których produkty i usługi spełniają najwyższe standardy w Polsce.
Laureatem Godła Polish Exclusive 2014 został między innymi Bank
Spółdzielczy w Łopusznie. Bank Spółdzielczy w Łopusznie został również
wyróżniony Certyfikatem w kategorii
Bank Spółdzielczy 2014 roku.
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Sukces wszystkich laureatów mógł
stać się faktem tylko dzięki konsekwencji i umiejętności wykorzystywania
szans, jakie niesie ze sobą coraz trudniejszy rynek. Statuetka i Certyfikat to
uhonorowanie ciężkiej codziennej pracy pracowników oraz Zarządu i Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łopusznie.
Wojciech Biały
Bank Spółdzielczy w Łopusznie został
wyróżniony w dwu kategoriach: otrzymał
Godło Polish Exlusive 2014 oraz Certyfikat Bank Spółdzielczy 2014 roku. Nagrody w imieniu Banku odebrali: Wiceprezes Zarządu pan Wojciech Biały oraz Członek Zarządu pan Karol Węgrzyn.

z życia gminy

Sołectwa mają głos
Oddajemy nasze łamy sołectwom. Powstają w nich już zespoły redakcyjne. Niech informują, co ciekawego wydarzyło
się w poszczególnych wsiach. Odnowiono świetlicę, postawiono potrzebny znak drogowy, a może oczyszczono przydrożne rowy? Niech chwalą się swoją miejscowością. Niech się
nawet trochę ze sobą ścigają. Dla pożytku wspólnego.

Czy w Antonielowie już wiosna?

Pan Zbigniew Bąk twierdzi, że tak. Zaczęły się w jego wsi
wiosenne porządki.
Antonielów to malownicza wieś, ale bardzo rozległa terytorialnie. Często też wśród mieszkańców starszego pokolenia nazywana była ,,Wrocławiem’’. Utrzymanie porządku oraz
właściwego stanu sieci dróg gminnych (ok. 20km) wymaga
dużo pracy. Na prośbę mieszkańców władze gminy oddelegowały pracowników z prac interwencyjnych do pomocy przy
odkrzaczaniu poboczy i rowów przydrożnych. Mieszkańcy wsi
przyłączyli się do akcji, wspomagając sprzętem (m.in. piłami
spalinowymi), a także własną pracą, szczególnie mieszkańcy
posesji, przy których biegną drogi gminne. Odkrzaczanie nastręczało wiele problemów, gdyż podmokły teren sprzyja roślinom drzewiastym, typu olcha i wierzba. Wspólnymi siłami
wykonane prace zdecydowanie poprawiły wizerunek pasów
przydrożnych, czyli poboczy i rowów. Gmina i mieszkańcy wsi
zrobili swoje, czekamy teraz na podobne działania starostwa
przy drodze powiatowej.
Kolejną inicjatywą jest podjęcie starań w celu uzyskania
pomieszczenia w budynku po byłej szkole, a obecnie siedzibie
Zakładu Gospodarki Komunalnej dla potrzeb wsi. Pomieszczenie to służyć będzie jako świetlica wiejska. Rozległość terenu wsi nie sprzyja należytej integracji mieszkańców. Ewentualne uruchomienie świetlicy pozwoli na dalsze inicjatywy kulturalno-rozrywkowe.

niu mieszkańców wsi powstało stowarzyszenie na rzecz rozwoju naszej miejscowości. W skład zarządu weszli: Marcin Sobczyk
– przewodniczący, Katarzyna Bełtowska – z-ca przewodniczącego, Krystian Bugno – sekretarz, Paweł Palacz – skarbnik. Stowarzyszeniu nadano nazwę „Nasze Czartoszowy”.
Mieszkańcy wsi doceniają fakt, iż zostały odmalowane i pokryte blachą przystanki autobusowe. Czekają na obiecanego przez Panią Wójt busa, co umożliwi im łączność z siedzibą
gminy.
Donosimy na koniec, że do Czartoszów także zawitała wiosna, o czym informuje klangor żurawi i klekot bocianów. Jest
pięknie, a mamy nadzieję, że pod rządami nowego wójta i nowego sołtysa będzie jeszcze lepiej.

A w Gnieździskach tańczą zumbę

W Gnieździskach w pierwszym kwartale tego roku zakończony został remont świetlicy wiejskiej. Położono kostkę brukową na podjeździe oraz na wytyczonych miejscach parkingowych. Uporządkowano teren wokół budynku, a w dalszej
perspektywie przewidziane jest zasianie trawy oraz posadzenie kwiatów, krzewów i drzew.
Obecnie w świetlicy wiejskiej prowadzone są zajęcia dla
dzieci i dorosłych m.in. język angielski, zajęcia taneczne, jak
również plastyczne i rękodzieło. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy. Dużym sukcesem okazały się zajęcia ZUMBA- ćwiczenia fitness połączone
z tańcem, które zorganizowała Agnieszka Kowalska. Prowadzone są przez profesjonalną instruktorkę Magdalenę Błachut, która swoją energią i zaangażowaniem zachęca coraz większą liczbę osób do aktywności fizycznej. Aktualnie
uczestnikami są w większości
ludzie młodzi, jednak zainteresowanie okazują również
kobiety dojrzałe (i mamy nadzieję, że mężczyźni również
zechcą uczestniczyć w tego
typu spotkaniach). W związku z tym organizatorka planuje od kwietnia uruchomić
ZUMBĘ GOLD, która będzie w
szczególności skierowana do
osób 45+.
W trosce o bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców
wytyczone zostały 3 nowe

Czym chwalą się mieszkańcy Czartoszów?

8 lutego 2015r. społeczność wsi Czartoszowy dokonała wyboru sołtysa. Został nim Paweł Palacz. Funkcja sołtysa jest we
wsi, rzec by można, dziedziczna. Przez wiele lat sołtysem był
ojciec Pawła, a jeszcze wcześniej dziadek.
Nowy sołtys tryska energią i ma wiele pomysłów na przyszłość. Pierwszy już realizuje, bowiem 15 marca 2015r. na zebra-
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przystanki. Kolejną inicjatywą jest wymiana uszkodzonego
oświetlenia w zgłoszonych przez mieszkańców przydrożnych
latarniach oraz naprawa części uszkodzonego chodnika wraz
z krawężnikami na skrzyżowaniu przy kapliczce.
Jak każdy z nas zdążył zauważyć, odchodząca zima odsłania wiele brzydkich i nieprzyjemnych dla oka niespodzianek.
Aby zadbać o czystość, planowana jest wielka akcja sprzątania Gnieździsk, o której terminie mieszkańcy zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

Artyści w Kole Gospodyń Wiejskich w Lasocinie

KGW w Lasocinie ma w swoim repertuarze wiele widowisk
obrzędowych. Takie przedstawienia wymagają uczestników
w różnym wieku. Ostatnio brakowało nam chętnej młodzieży,
z tego powodu wiele przedstawień nie mogło dojść do skutku. Wreszcie udało się namówić kilkoro dziewcząt i chłopców
w wieku gimnazjalnym i licealnym.
15 lutego w świetlicy wiejskiej odbyła się premiera przedstawienia „Jako się Jaguś nie wydała”. Widownia składała się
z mieszkańców Lasocina, zaszczyciła nas również swoją obecnością Pani Wójt. Widowisko zostało powtórnie zaprezentowane
na uroczystości Dnia Kobiet w Łopusznie zorganizowanej przez
PSL. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania widowiska
związanego ze Świętami Wielkanocnymi.

W Marianowie ustawili nowe znaki

06.03.2015r. po interwencji radnego, sołtysa i mieszkańców
wsi oraz życzliwości Pani Wójt Ireny Marcisz w miejscowości
Marianów wstawiono znaki z numeracją domów. Dwie tablice
zostały umieszczone przy drodze powiatowej Grabownica –
Marianów w kierunku I i II części miejscowości. Kolejne znaki
stanęły na trasie Włoszczowa – Łopuszno w Jedlu, kierując nas

do Małego Marianowa, a następny prowadząc do posesji państwa Karlińskich, Golańskich i Puchrowiczów. Znaki te ułatwią
dotarcie do nas karetkom pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, kurierom, listonoszom czy też innym osobom nieznającym miejscowości.
W tym samym dniu ustawiono znak zakazu Nr B18 „Ograniczenie tonażu” od strony drogi wojewódzkiej Nr 786 w kierunku Marianowa. Oznacza to zakaz poruszania się po tej drodze
wszystkim pojazdom o masie przekraczającej 8t.

Sołtys Czałczyna, Pan Mariusz Woś informuje:

W pierwszym miesiącu objęcia stanowiska wójta przez
p. Irenę Marcisz zostało wymienione okno naszej świetlicy wiejskiej. Pragnę również poinformować, że dzięki staraniom Pani Wójt i za wstawiennictwem p. posła Marka Gosa
zostały zakończone procedury uregulowania stanu prawnego
świetlicy wiejskiej w Czałczynie.
Po długotrwałych staraniach, przy pomocy radnego Rady
Powiatu – Krzysztofa Smolarczyka i Pani Wójt zostało zamontowane lustro drogowe na ostrym
łuku jezdni w miejscowości Czałczyn, które w znacznym stopniu
ułatwiło komunikację w naszej
miejscowości.
Dzięki
przychylności
pani
wójt pozyskałem stół do tenisa
stołowego dla młodzieży, który
aktualnie znajduje się w świetlicy
wiejskiej.
02.02.2015r byłem organizato- W sołectwie Czałczyn
rem spotkania z p. Jerzym Kręże- zamontowano tabliczki
informacyjne z numerami
lewskim. Spotkanie dotyczyło no- nieruchomości
wych zasad przyznawania dopłat
dla rolników. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Czałczyna,
Józefiny i Olszówki.
07.02.2015r odbyły się wybory sołeckie, w wyniku których
ponownie zostałem wybrany na urząd sołtysa. Skład rady sołeckiej: Monika Szymańska, Renata Smolarczyk i Andrzej Drogosz. Korzystając z dużej frekwencji zorganizowałem pokaz
multimedialny dotyczący planowanej obwodnicy naszego
sołectwa.
Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom za zaufanie,
jakim mnie obdarzyliście, głosując na moją osobę w wyborach samorządowych na urząd radnego Rady Gminy i w wyborach sołeckich na urząd sołtysa.

Co nowego w Dobrzeszowie?
Pani sołtys, Renata Resiak ma głos:

Od lat znane były problemy mieszkańców Dobrzeszowa
i okolicznych wsi z dostaniem się do Łopuszna. Brak połączenia znacząco utrudniał ludziom nieposiadających samochodu lub niemogących z niego skorzystać dostęp do lekarza czy
urzędów. Od 2 marca bieżącego roku mieszkańcy wsi Dobrzeszów, Nowek i Podewsie mają możliwość dojazdu do Łopuszna busem, który kursuje od poniedziałku do piątku zgodnie
z poniższym rozkładem. Mieszkańcy wymienionych wsi są
bardzo wdzięczni Wójtowi Gminy Łopuszno Pani Irenie Marcisz za zorganizowanie dojazdu i rozwiązanie jednego z najbardziej palących problemów.
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ROZKŁAD JAZDY
	A	 Powrót
1,4	A
Z Łopuszna
7:00
Z Łopuszna 11:00
14:10
Z Podewsia
7:10
Z Józefiny
11:03
14:13
Z Nowka
7:20
Z Olszówki 11:08
14:18
Z Podgóry
7:27
Z Podgóry
11:12
14:22
Z Olszówki
7:30
Z Nowka
11:18
14:28
Z Józefiny
7:32
Z Podewsia 11:23
14:33
ŁOPUSZNO
7:38		
11:38
14:48
A – kursuje od poniedziałku do piątku
1 – kursuje w poniedziałek
4 – kursuje w czwartek
To nie koniec radosnych wieści! Dzięki uprzejmości Pani Alicji Kuropatwy dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
od początku marca na sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia aerobiku, w których uczestniczy duża grupa miejscowych
pań w różnym wieku. Tak więc i nasza miejscowość włączyła się w ogólny trend dbałości o zdrowie poprzez uprawianie
sportu.

Barcicka, która ufundowała słodkości dla wszystkich dzieci.
Imprezę prowadziła pani Małgorzata Soboń, proponując dzieciom zabawy i konkursy.
Sponsorem nagród konkursowych byli państwo Anna i Michał Perz. Rodzice zapewnili napoje, ciasto, owoce i smaczną
pizzę. Jak przystało na bal karnawałowy, wybrano króla i królową balu. Wszyscy się świetnie bawili, a dla dzieci był to niezapomniany wieczór pełen wrażeń i radości.
W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie gościł
wspaniałych i utalentowanych artystów na Zimowych Warsztatach Malarskich. 8 stycznia do świetlicy wiejskiej w Snochowicach przybyli artyści z gminy Łopuszno, z Kielc, ze Skarżyska - Kamiennej i z Pińczowa. Nie zabrakło im ani zapału do
twórczej pracy, ani wytrwałości, co uwieńczone zostało piękną wystawą na podsumowaniu warsztatów, które miało miejsce 17 stycznia. Gościliśmy wówczas Wójta Gminy Łopuszno panią Irenę Marcisz, przewodniczącą Rady Gminy - panią Zdzisławę Zimną oraz innych znawców sztuki.

W Grabownicy dużo się dzieje

W styczniu 2015 roku wykonano oczyszczanie poboczy
i rowów przy drodze gminnej w miejscowości Grabownica Eustachów.
Poprawiono nawierzchnię dróg żwirowych na odcinku
Grabownica – Rosochy i Eustachów Mały – Eustachów Duży.
W miarę potrzeb zostało uzupełnione uliczne oświetlenie. Naprawiono i pomalowano przystanki autobusowe.
Na przełomie stycznia i lutego 2015 roku w szkole w Grabownicy odbyły się cztery spotkania Pani Wójt Ireny Marcisz,
radnych i przedstawicieli Urzędu Gminy z mieszkańcami
poszczególnych sołectw: Jedle, Marianów i Michala Góra,
Czartoszowy Duże i Małe oraz Grabownica, podczas których
dokonano m.in. wyborów sołtysów oraz rad sołeckich.
Mieszkańcy gminy po raz kolejny otrzymali bezpłatnie jabłka z Banku Żywności. 03 marca 2015 roku do Grabownicy dostarczono ok. 20 ton owoców, za których dystrybucję odpowiedzialna była sołtys wsi – Elżbieta Jarząbek. Chętni mieszkańcy okolicznych wiosek Czartoszów, Marianowa, Grabownicy, Eustachowa osobiście odbierali jabłka. Natomiast osobom
starszym i niezmechanizowanym pani sołtys – Elżbieta Jarząbek i pan radny – Jerzy Adamiec dostarczyli do domów.

W Snochowicach to się lubią bawić!

W sobotę 7 lutego 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Snochowicach odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Swoja obecnością zaszczyciła imprezę sekretarz gminy pani Małgorzata

Natomiast w Dniu Kobiet w świetlicy wiejskiej w Snochowicach odbyło się uroczyste spotkanie mieszkanek z okazji ich
święta. Swoją osobą zaszczycił panie sołtys Zbigniew Nowacki, złożył im serdeczne
życzenia. Na spotkanie
przybyło około 20 pań,
także z Koła Gospodyń
Wiejskich. Panie przygotowały we własnym zakresie różne smakowitości, przy których spędziły miły wieczór
W sołectwie Snochowice wykonano rowy
przydrożne przy ulicach Leśna i Duża w ilości 2390 mb oraz dokonano wymiany 4 opraw
oświetlenia ulicznego.
Wyremontowano również przepust pod drogą
na ul. Małej.
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Zimową porą w Sarbicach…

Babciu, dziadku poczekajcie…
21 stycznia w szkole w Sarbicach świętowali dziadkowie.
Powitała ich serdecznie kierownik filii, pani Małgorzata Najmrodzka i zaprosiła do obejrzenia występu przygotowanego
przez małych artystów.
Pląsem ,, Nie chcę, nie chcę cię znać…” rozpoczęły występ
najmłodsze przedszkolaki. Do życzeń dołączyli się uczniowie
klasy 0- III, recytując wiersze, śpiewając i tańcząc.
Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom
swoich wnucząt, nagradzali ich gromkimi brawami, nie kryli
wzruszeń, podziwiając prezentację najmłodszych. Na koniec
dzieci wręczyły babciom i dziadkom bukiety kwiatów i upominki. Po programie poproszono gości na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Zabawa choinkowa w Sarbicach
Karnawał to czas radości i rozrywki. Świetną ku temu okazją
jest zabawa choinkowa. W naszej szkole odbyła się w niedzielę, 8 lutego. Czekali na nią z wielką niecierpliwością uczniowie,
którzy przygotowali ciekawe kostiumy karnawałowe. Na zabawie bawili się także dorośli, a swoją obecnością zaszczycili nas
ważni goście: Pani Wójt Irena Marcisz, radny Pan Czesław Bujak i sołtysi: z Sarbic Pierwszych Pan Leszek Pietrzyk, z Sarbic
Drugich Pani Elżbieta Karykowska i z Przegród – Krężołka Pan
Marian Płyta.
Ci z uczniów, którzy przebrali się najładniej, otrzymali nagrody. Wielką atrakcją okazały się również inne konkursy oraz
zabawy, w których wspólnie uczestniczyli rodzice i dzieci.
Przebojem okazał się „Walczyk czekoladowy”, w czasie którego Pani Wójt tańczyła z uczestnikami zabawy. Uzyskany z tańca dochód w wysokości 380 zł zostanie przeznaczony na zakup niezbędnego wyposażenia dla szkoły.
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O oprawę muzyczną zadbali członkowie zespołu „Cover”.
Zabawa tak bardzo podobała się uczestnikom, że została
przedłużona o godzinę.

A na koniec wieści z Łopuszna.
Co słychać w stolicy gminy?

Dzień Kobiet z Polskim Stronnictwem Ludowym
Zarząd Gminny PSL z prezesem Czesławem Kolasą na czele zorganizował w dniu 7.03. 2015r. uroczyste przyjęcie z okazji Dnia Kobiet dla ponad stu pań z terenu gminy Łopuszno.
Prezes Zarządu i zaproszeni goście złożyli paniom życzenia,
a uroczystość uświetniły występy Kół Gospodyń Wiejskich ze
Snochowic i Lasocina. Najmłodszą zaproszoną kobietą była
uczennica ZSP nr 5 w Łopusznie Justyna Szymkiewicz, która
zauroczyła zebranych swoim pięknym śpiewem.
Wójt Gminy Pani Irena Marcisz podziękowała w imieniu kobiet za życzenia, za przybycie zaproszonych gości i za oprawę artystyczną tej uroczystości. Na imprezie obecni byli: poseł
na Sejm RP Pan Marek Gos, marszałek województwa świętokrzyskiego Pan Piotr Żołądek, dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Kielcach Pan Paweł Gratka, szef sztabu wyborczego
kandydata na Prezydenta Adama Jarubasa Pan Arkadiusz Bąk
oraz radni gminy Łopuszno z przewodniczącą Panią Zdzisławą Zimną.
Członkinie, członkowie i sympatycy PSL byli zachwyceni
artystycznymi występami, z przyjemnością spędzili sobotnie
popołudnie przy stole ze smakowitym poczęstunkiem.
Powstanie Łopuszańskie Centrum Kultury
Z inicjatywy Wójta Gminy Łopuszno p. Ireny Marcisz od
marca Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie z siedzibą w Snochowicach został przeniesiony na teren Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Ma to na celu
podejmowanie wspólnych działań w ramach planowanego
utworzenia Łopuszańskiego Centrum Kultury. Połączenie tych
placówek na pewno zwiększy atrakcyjność propozycji, pomysłów kulturalno-oświatowych, pozwoli w pełni wykorzystać
miejsce oraz sprostać wymaganiom i oczekiwaniom naszego
społeczeństwa. Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocna i harmonijna.
5.01.2015r. po wieloletniej pracy w GOSW w Łopusznie na
zasłużoną emeryturę odeszła kierowniczka ośrodka p. Małgorzata Jarząbek i w związku z tym do pełnienia obowiązków
kierownika został powołany p. Sławomir Stelmaszczyk. Życzymy byłej pani kierowniczce i następcy pomyślności i zadowolenia na co dzień.
Estetycznie i przyjemnie jest w Gminnym Ośrodku
Zdrowia
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz na początku swojej
kadencji odwiedziła placówki i instytucje jej podległe celem
sprawdzenia stanu ich użyteczności publicznej i funkcjonalności. Spostrzeżenia i uwagi Pani Wójt spowodowały podjęcie
decyzji o odnowieniu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie,
z której bezpłatnie mogą korzystać stowarzyszenia istniejące
na terenie naszej Gminy.
W ośrodku zdrowia odświeżono malowaniem gabinety lekarskie, rejestrację, szatnie dla personelu i klatkę schodową.
Poza tym w szatni położono na podłodze nowe płytki.
Estetyczne wnętrza zapewne poprawiły samopoczucie nie
tylko pracownikom, ale i ich pacjentom.
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Aktywna integracja
Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łopusznie po raz kolejny przystępuje do realizacji projektu systemowegopod nazwą „Aktywna integracja w gminie
Łopuszno”. Okres realizacji projektu od 01 lutego 2015 r. do
31 sierpnia 2015 r.
Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7. 1. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W związku z powyższym ogłasza nabór kandydatów
do wzięcia udziału w projekcie.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 10 klientów GOPS w Łopusznie poprzez:
• zmniejszenie deficytów, podwyższenie samoakceptacji oraz
ograniczenie barier psychologicznych w celu zwiększenia
aktywności,
• dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku
pracy,
• zdobycie/ podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia.
Grupą docelową projektu będzie 10 osób:

• zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, pozostających bez zatrudnienia lub rolnicy,
• korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
• zamieszkałych na terenie gminy Łopuszno,
• w wieku aktywności zawodowej.
Projekt obejmie grupę osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, mających problemy z wejściem i sprawnym poruszaniem się po rynku pracy. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz
kontraktu socjalnego.
Każda osoba zostanie objęta 3 instrumentami aktywnej integracji:
1. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
2. Porady psychologiczne indywidualne i grupowe,
3. Szkolenie zawodowe.
Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt z p.o. kierownika GOPS panem Mariuszem Łuszczyńskim osobiście lub pod numerem tel. 41/ 39 14 282.
Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny
jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie,
gdzie mieści się biuro projektu, lub na stronie internetowej
www.lopuszo.pl.

XXIII Finał WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Gratuluję panu i pana pracownikom tak wspaniale zorganizowanej imprezy – powiedziała Wójt Gminy Łopuszno,
Pani Irena Marcisz, zwracając się do dyrektora szkoły, pana
Krzysztofa Kumańskiego po zakończonej licytacji. Jej wynik był wspaniały, podobnie jak całego orkiestrowego grania
w Łopusznie.
Fantastycznie bawili się goście, którzy zdecydowali się skorzystać z zaproszenia Sztabu Organizacyjnego WOŚP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie i spędzić niedzielne
popołudnie i wieczór w hali sportowej szkoły. Atrakcji nie brakowało. Koncert poprowadziła Anna Jarczak, wokalistka zespołu „Ma Sens Band” z Końskich. Na scenie zaprezentowali
się różnorodni artyści: Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno”, którego kierownikiem i założycielem jest pan Andrzej Kmiecik
z Eustachowa Dużego, zespoły muzyczne „Afera” i „Ma Sens
Band”, Orkiestra Dęta OSP „Łopuszno” pod dyrekcją kapelmistrza pana Michała Leśnika. Niezwykle widowiskowy był pokaz tańca w wykonaniu formacji Jump z Kielc. Wśród tancerek
mogliśmy podziwiać Zuzię Łukasik z klasy VI a, która od kilku lat trenuje w tym zespole. Na orkiestrowej scenie wystąpiła także utalentowana wokalnie młodzież ze szkół gminy Łopuszno. Usłyszeliśmy: Weronikę Sobczyk, Faustynę Kaliszewską, Urszulę Stachurę, Katarzynę Soboń i Martynę Janus z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Karolinę Wawrzeńczyk z SP w Dobrzeszowie oraz troje wykonawców z ZSP nr
5: Edytę Piwowarczyk, Justynę Szymkiewicz i Łukasza Wosia.
Najmłodsi mogli zabawić się przy loterii fantowej, nieco starsi

na dyskotece w holu na parterze. Dyskotekę prowadził DJ Cezary, czyli Czarek Kmiecik.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy najmodniejszych technik fryzjerstwa, zdobienia paznokci, makijażu oraz
umiejętności barmańskich zaprezentowane przez uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. Nie brakowało chętnych do zakupu ciast oraz wyrobów garmażeryjnych przygotowanych przez uczniów Technikum Technologii
Żywności w ZSP nr 5. Powodzeniem cieszyło się także stoisko
z ciastami, obsługiwane przez nauczycielki, które oferowały pyszności upieczone przez uczniów i rodziców ZS im. Jana
Pawła II w Łopusznie, jak co roku również szkolna stołówka
przygotowała smakowite dania gorące.
Gwoździem programu okazała się aukcja cennych pamiątek pozyskanych przez organizatorów od posłów, samorządowców i innych przyjaciół Orkiestry Jurka Owsiaka. Licytacja była bardzo gorąca. To zasługa prowadzących: Anny Jarczak oraz gościa specjalnego Conrado Moreno, najbardziej
polskiego Hiszpana, zawodowego konferansjera i gwiazdy takich programów jak: Europa da się lubić, Taniec z gwiazdami,
Gwiazdy tańczą na lodzie. Prowadzącym towarzyszyły na scenie najpiękniejsze dziewczyny naszego regionu: Klaudia Dominus – Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 2014 i Milena Giermach – I Wicemiss Ziemi Świętokrzyskiej 2014.
Aukcja w Łopusznie miała wielu uczestników, ale jej największymi bohaterami okazali się dwaj panowie: Michał Perz,
właściciel sklepu Delikatesy Centrum w Łopusznie oraz Mar-
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cin Ziopaja z Kielc. Obaj wydali na orkiestrowe pamiątki po
4350zł. i stali się właścicielami pucharów: dla najhojniejszej
firmy oraz dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy
XXIII Finału WOŚP w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Puchary
wręczyła zwycięzcom licytacji pani Wójt Irena Marcisz.
Pan Marcin Ziopaja nie uważa się za konesera sztuki, co
jednak nie przeszkodziło mu wylicytować aż sześciu obrazów, między innymi „Pałacu w Łopusznie” za 1450zł,obrazu
Romana Korneckiego podarowanego przez panią Wójt Irenę
Marcisz. Pan Marcin kupił także zestaw bombek choinkowych
ręcznie wykonanych przez panią Lucynę Gozdek ze Staszowa,
a ofiarowany przez pana posła Jana Cedzyńskiego oraz komplet: długopis i wieczne pióro „Mark Twain”, ofiarowane przez
wicemarszałka Sejmu RP pana Eugeniusza Grzeszczaka, za
550zł.
Pan Michał Perz kupił - jak co roku na łopuszańskiej aukcji –
pieczonego prosiaka, podarowanego przez byłego wójta gminy pana Zdzisława Oleksiewicza, za 1400zł., dwa zestawy zawierające kalendarze, albumy, ozdobne butelki i kieliszki, podarowane przez panią Beatę Oczkowicz, wiceminister Obrony Narodowej, za 500zł., biżuterię z krzemienia pasiastego od
pani Martyny Kucharczyk z Rudy Zajączkowskiej za 200zł., obraz olejny, podarowany przez panią kurator Małgorzatę Muzoł, za 350 zł., rękodzieło z wikliny papierowej od pani Barbary
Kowalczyk – Bernat za 450zł. oraz inne orkiestrowe gadżety.
Wspaniale zaprezentowała się podczas aukcji klasa IV b
ze swoim wychowawcą panem Romanem Gadem. Uczniowie złożyli się i wylicytowali: zegar WOŚP podarowany przez
Radę Rodziców za 100zł. oraz tort od Anny i Michała Perzów
za 260zł. Mieli ochotę i na inne słodkości, ale przegrali z właścicielami bardziej zasobnych portfeli. Tak się jednak spodobali gościom, że pan poseł Jan Cedzyński podarował im sernik
wykonany przez panie ze Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”, który kupił za 170zł., a pan Marcin Ziopaja tort wykonany przez uczniów ZSP nr 5, który kosztował go „jedyne” 350zł.
Na orkiestrowe granie do Łopuszna przyjechał także piłkarz „Korony” Kielce, pan Piotr Malarczyk. Przywiózł ze sobą
koszulkę z autografami zawodników, w której zagrał setny
mecz w reprezentacji „Korony”. Jej właścicielem stał się pan
Łukasz Prysak z Sarbic Drugich, wpłacając do orkiestrowej
kasy 300zł.(w sumie pan Prysak wydał na orkiestrowe gadżety 800zł.) Druga koszulka, podarowana przez prezesa klubu
Mariusza Paprockiego „poszła” za bagatela(!) 1000zł. Kupił ją
wielki fan kieleckiej drużyny, pan Darek Kumański. Piotr Malarczyk podzielił się z publicznością optymistyczną refleksją: Jeśli zespół ma takich kibiców, na pewno podniesie się i zacznie
wygrywać mecze.
Pani Wójt Irena Marcisz wydała na orkiestrowe pamiątki
1060zł. Kupiła tort, podarowany przez klasę III a z wychowawczynią panią Wandą Nowak, za 200zł., pióro wieczne „Sheaffer” od starosty powiatu kieleckiego pana Michała Godowskiego za 700zł.- pan starosta wylicytował je wcześniej na aukcji w Kielcach i przekazał do licytacji w Łopusznie - oraz od
pani Agaty Binkowskiej, marszałka województwa świętokrzyskiego pamięć USB oraz spinki do koszuli za 160zł.
Podarunki od pana posła Marka Gosa- widok Sejmu RP kupiła przewodnicząca RG w Łopusznie, pani Zdzisława Zimna
za 150zł., natomiast album „Łowiectwo” za 400zł. prezes Zarządu Gminnego PSL pan Czesław Kolasa.
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Pan starosta Michał Godowski zakupił poroże, ofiarowane
przez pana Czesława Kolasę, za 150zł. i nie dlatego- jak stwierdził - że jest miłośnikiem łowiectwa, a dlatego, że ofiarodawca,
pan Czesław jest dobrym człowiekiem.
Środowisko lekarskie reprezentowały na łopuszańskiej
orkiestrze panie dentystki. Pani Izabela Jedynak wylicytowała
pióro wieczne „Duke”, ofiarowane przez panią wojewodę Bożentynę Pałkę – Korubę, za 800zł., natomiast pani Anna Maszkiewicz, która prowadzi gabinet w szkole, kupiła za 500zł.
dwie lampki nocne podarowane przez pana Jacka Klimczyka.
Po raz kolejny pięknie pokazał się GOPS. Jego kierownik,
pan Mariusz Łuszczyński wylicytował w imieniu pracowników
tort z piekarni pana Aleksandra Kozaka za 550zł. Prywatnie też
wydał trochę grosza. Kupił za 450zł. pióro wieczne od wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz oraz koszulkę
WOŚP za 200zł.
Stałym gościem imprezy w Łopusznie jest pan Ludwik Kumański z Morawicy. Kupił pamiątki za 620zł. To on wylicytował
perły i kolczyki za 400zł, podarowane przez panią Wójt. Pani
Urszula Kozieł, właścicielka kawiarni „Syrenka” w Strawczynku
podczas aukcji wydała 500zł. Kupiła obraz pani Zofii Kumańskiej zatytułowany „Zaczarowany ogród” za 380zł. Również
500zł. zostawiły w aukcyjnej kasie Apteki Rodzinne z Kielc, licytując między innymi obraz pani Iwony Rydz za 420zł.
Dzielnie walczyli podczas licytacji pan Paweł Wnuk oraz
pani Aneta Kryszczak, wydając po 450zł. Pan Paweł cieszył
się z repliki piłki do tenisa ziemnego z autografem Agnieszki Radwańskiej, ofiarowanej przez pana Mariusza Kumańskiego, a pani Aneta z kolczyków, przekazanych przez panią Beatę Oczkowicz, wiceminister Obrony Narodowej. „Studio Urody” pani Małgorzaty Maciejewskiej wydało podczas licytacji
400zł., kupując między innymi ozdobną butelkę za 250zł., wykonaną i ofiarowaną przez panią Barbarę Kowalczyk – Bernat.
Jak zwykle pięknie licytowały szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie wydał na aukcji 1820zł. Pani
dyrektor Teresa Pasowska zakupiła: dwa torty, jeden z cukierni pana Cezarego Migonia za 300zł., drugi upieczony przez
uczniów ZSP nr 5 za 230zł., koszulkę kibica Vive Tauron Kielce,
podarowaną przez prezesa Bertusa Servasa, za 390 zł., dwie
koszulki WOŚP po 350 zł. każda, długopis ze specjalną końcówka do pracy z laptopem, ofiarowany przez Ewelinę Młynarską z „Polisy – Życie” za 200zł. Szkoła Podstawowa w Grabownicy wydała na licytacji 550zł., kupując obraz podarowany przez marszałka województwa świętokrzyskiego Adama
Jarubasa. Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie wpłaciła do orkiestrowej kasy 500zł., Szkoła Podstawowa w Lasocinie 270zł.
Pracownicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II – gospodarze imprezy – wydali 2010zł. Kupili Leksykon Olimpijczyków Polski,
podarowany przez posła Zbigniewa Pacelta, za 160 zł., 300zł.
wydali na encyklopedię podarowaną przez przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach, pana Jana Cedro, za 200zł. kupili
karnet na pizzę od Pizzerii Roma z Łopuszna. 1000zł. kosztował kalendarz ścienny WOŚP. To chyba najdroższy kalendarz
na świecie – stwierdził dyrektor Zespołu Szkół, pan Krzysztof
Kumański. 350zł. kosztował kosz smakowitych wędlin od pana
Andrzeja Stępnia z Pijanowa. Pan Andrzej ofiarował wędliny, w
zamian wylicytował dwa obrazy, płacąc za nie 600zł.
O godz. 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna. Grał i śpiewał zespół „Ma Sens Band”. Chętnych do tańca nie brakowa-

Kultura i oświata
ło. Trwająca do 24.00 zabawa była ostatnim punktem imprezy
w Łopusznie. Po niej sztab organizacyjny przystąpił do liczenia pieniędzy. Uzbieraliśmy dużo więcej niż w roku ubiegłym
- wtedy była to kwota 30.324,60zł. 11 stycznia 2015r. szkoła w
Łopusznie pozyskała dla Fundacji Jurka Owsiaka 39.465,74zł.!
Oto źródła dochodu:
Licytacja – 29.010,00zł.,
Puszki WOŚP – 4.141,74zł.,
Bilety wstępu na dyskotekę – 640,00zł.,
Bilety wstępu na zabawę taneczną – 3.050, 00zł.,
Loteria fantowa – 1.170,00zł.,
Sprzedaż ciast przygotowanych przez rodziców naszych
uczniów – 970,00zł.,
Kuchnia szkolna – 484,00zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Finału WOŚP
w Łopusznie.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Pani Wójt,
Ireny Marcisz. Dziękujemy także Panu Witoldowi Szprochowi
z firmy „Wir”, Panu Michałowi Perzowi, właścicielowi sklepu
„Delikatesy Centrum”, Panu Aleksandrowi Kozakowi, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, dyrekcji, nauczycielom i uczniom
ZSP nr 5, Radzie Rodziców i rodzicom uczniów naszej szkoły,
panu Markowi Miście, pani Katarzynie Kluk, strażakom OSP
Łopuszno, Policji.
Dziękujemy ofiarodawcom przedmiotów do licytacji
i uczestnikom licytacji. Zrobiliście Państwo niesamowite wrażenie swoją hojnością i zaangażowaniem. Dziękujemy wszystkim
za każdy grosz ofiarowany na konto Fundacji Jurka Owsiaka.
Orkiestra to wielki sukces organizacyjny naszej szkoły. Ale
to Państwo są współtwórcami tego sukcesu. Dziękujemy, że
byliście z nami, że jesteście Przyjaciółmi naszej szkoły i Orkiestry Jurka Owsiaka. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Sztab Organizacyjny XXIII Finału WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Najpiękniejsza
Bożonarodzeniowa Posesja

Pani Wójt
zaprosiła na lodowisko

Podczas zakończenia Zimowych Warsztatów Malarskich
rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Posesję”. Pierwsze miejsce zajęła Lucyna Paszowska, trzy równoległe miejsca zajęli: Krzysztof Kumański z Łopuszna, Sławomir Płyta z Przegród oraz Małgorzata Piec z Lasocina. Nagrodami były obrazy wykonane przez uczestników
warsztatów.
Anna Adamiec

26 lutego odbyła się wycieczka na lodowisko do Kielc. Była
ona nagrodą dla uczestników konkursu na najlepsze przebranie w Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia. Inicjatorką wyjazdu była Pani Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno.

Laureacie w konkursie na Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Posesję

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Barbara Pawelczyk, Marian Bednarski.
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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Harmonogram Imprez Kulturalnych na rok 2015
1.POWITANIE WIOSNY-impreza rekreacyjna z udziałem
dzieci, 21 marca, teren Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.
2.KIERMASZ WIELKANOCNY (wyroby rękodzielnicze
wielkanocne, konkursy na wypieki wielkanocne, najpiękniejsze palmy i pisanki, poczęstunek),22 marca, Rynek Łopuszna.
3.XI GMINNY KONKURS RECYTASTORSKI POEZJI MARII
KONOPNICKIEJ -30 kwietnia, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
4. NA MAJÓWKĘ CZAS - majowe zwyczaje, zabawy
(w programie m.in. majowe zwyczaje i zabawy dla dzieci,
przegląd amatorskiej twórczości artystycznej, dyskoteka), 2 maja, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
5.KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI - 24 maja, miejsce:
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
6. DZIEŃ DZIECKA- 31 maja, impreza plenerowa na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego; w programie m. in. Festiwal Piosenki, konkursy, zabawy interaktywne,
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na najpiękniejsze strachy na wróble.
7.WITAJ LATO –20 czerwca, impreza rekreacyjna dla dzieci
i młodzieży szkolnej, dyskoteka.
8.WYCIECZKA DLA DOROSŁYCH DO OGRODU NA ROZSTAJACH W MŁODZAWACH MAŁYCH – 14 czerwca.
9. DWUDNIOWA IMPREZA PLENEROWA (w programie:
turniej sołectw, rekonstrukcja wydarzeń z okresu II wojny światowej, występy i pokazy artystyczne, targi natury, wyroby rękodzielnicze twórców z terenu Polski, wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych, dyskoteka), 25-26 lipca, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
10. AKCJA WAKACJE 2015 – różnorodne atrakcje dla dzieci i młodzieży szkolnej, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
11.PLENER PLASTYCZNY – 10-18 sierpnia, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
12.DOŻYNKI GMINNE -13 września, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
13.ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA -26 września, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.

14.BAL ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH – 28 listopada
, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
15. SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI – 5 grudnia,
miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
16. PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH – 19 grudnia, miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w
Łopusznie.
17. SYLWESTER POD GWIAZDAMI-31 grudnia, Rynek Łopuszna.
18.BAL SYLWESTROWY DLA DOROSŁYCH -31 grudnia,
miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja
życzy
Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie,
optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy
Poseł na Sejm RP
Marek Gos
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Zapraszamy
Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz
Pani Barbara Pawelczyk
Pan Sławomir Stelmaszczyk

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łopuszno
i Gminnego Ośrodka Kultury
Jeżeli lubisz śpiewać, tańczyć lub
masz zdolności aktorskie, chcesz
podróżować i promować polską
kulturę – weź udział w naborze do

Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
Zapraszamy dzieci (od 7 roku życia), młodzież i dorosłych.
Najbliższe przesłuchania odbędą się w maju w sali weselnej
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Inauguracją działalności zespołu będzie wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego w czerwcu br.
Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie, e-mail: goklopuszno@gmail.com,lub telefonicznie: 600 036 875
Zapraszamy!

Kultura i oświata

Kiermasz Wielkanocny
Niedzielny poranek 22-ego marca 2015 r. przywitał nas
wręcz zimowym, a nie wiosennym chłodem. Zaplanowany w tym dniu I Kiermasz Wielkanocny na Rynku Łopuszna obył się jednak zgodnie z planem od godz.10-ej. Wzięły
w nim udział świetlice wiejskie działające w strukturze GOK,
Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie z Przewodniczącą Marią
Krajewską, Przewodnicząca KGW w Snochowicach -Alicja Borowska, przedstawicielki Babskich Czwartków przy GOK, Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
z Rudy Zajączkowskiej, rękodzielniczki z Kielc, Stowarzyszenie
„Geniusz”, Lucyna Paszowska-gospodarstwo agroturystyczne „Gościniec” z miejscowości Czartoszowy. Stoiska obfitowały nie tylko w piękne wielkanocne wyroby rękodzielnicze,
ale również w tradycyjne wypieki i gorące posiłki. Odwiedzający kiermasz mogli zakupić domowy chleb, paszteciki, pierogi, wyroby cukiernicze. Smakowicie prezentowały się na
stoiskach babki, zajączki i mazurki. W trakcie kiermaszu przeprowadzono zgaduj- zgadulę dla najmłodszych o zwyczajach
i tradycjach wielkanocnych.
Pośrodku Rynku ustawiono stół wielkanocny, który dekorowały piękne palmy i pisanki, przyniesione w dniu kiermaszu
na ogłoszony wcześniej przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie konkurs na najpiękniejsze palmy i pisanki wielkanocne. Prace te wykonane zostały przez uczniów szkół z terenu
naszej gminy.
W południe z najlepszymi życzeniami świątecznymi zwróciła się do zebranych mieszkańców Wójt Gminy Łopuszno-Pani Irena Marcisz. Po życzeniach świątecznych uczestnicy
kiermaszu zaproszeni zostali na gorący poczęstunek. Był nim
gorący żurek wielkanocny z jajkiem - jednym z ważniejszych
symboli wielkanocnych.
Pod koniec kiermaszu rozstrzygnięte zostały konkursy: na
palmę i pisankę, najsmaczniejszą babę wielkanocną i mazurka.
Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Soboń,
Agnieszka Jeleń i Barbara Komisarczyk, nagrodziła następujące prace:
W kategorii palma wielkanocna:
I miejsce – Julia Wychowaniec,
II miejsce – Dominika Nowak,
III miejsce – Marta Maciejewska.
W kategorii pisanka wielkanocna:
I miejsce – Paulina Głowala,
dwa równorzędne drugie miejsca- Klaudia Gutyter, Aleksandra Kasprzyk,
trzy równorzędne trzecie miejsca- Julia Rowińska Jakub Majos, Mateusz Ogonowski.
Oraz wyróżnienia:
1. Justyna Picheta,
2. Agnieszka Wawrzoła,
3. Piotr Maligłówka,
4. Angelika Czeszek,
5. Kinga Ciszek,
6. Adam Kurczyński,
7. Karolina Zmijewska,
8. Małgorzata Piec,
9. Kinga Soboń.

W konkursie na najsmaczniejszą babę wielkanocną zwyciężyła Agnieszka Sztandera, II miejsce zajęła baba Bożeny Pichety a III miejsce przyznano Alicji Borowskiej.
W kategorii mazurek przyznano nagrodę Lucynie Paszowskiej.
Do degustacji wypieków konkursowych zachęcała osobiście pani Wójt.
Organizatorami I Kiermaszu Wielkanocnego byłi:
Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
Barbara Pawelczyk
Sławomir Stelmaszczyk
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Czytający przeżyje więcej. Czytelnik Roku 2014
15 stycznia 2015r. najaktywniejsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej wzięli udział w uroczystym podsumowaniu
i rozstrzygnięciu V edycji konkursu „Czytelnik Roku 2014’’ odbywającego się pod patronatem Wójta Gminy Łopuszno.
To dzięki książkom rozwijamy pamięć i wyobraźnię, zdobywamy wiedzę, uczymy się języka i myślenia. Nawet dziś,
w czasach powszechnej komputeryzacji są osoby, które nie
wyobrażają sobie życia bez książki i systematycznego czytania, bo ,,Ten kto nie czyta przeżyje tylko swoje życie, czytający
przeżyje więcej’’.
Najważniejszym kryterium, które komisja brała pod uwagę
wyłaniając zwycięzców, była liczba książek zarejestrowanych
na karcie bibliotecznej oraz poziom kultury czytelniczej.
Laureaci konkursu:
w kategorii do 13 lat
Kamila Perz – pierwsze miejsce
Natalia Rogula - drugie miejsce
Marta Maciejewska – trzecie miejsce
w kategorii od 13 – 20 lat
Wioletta Cichoń – pierwsze miejsce
Eliza Sypniewska – drugie miejsce
Paulina Barwińska – trzecie miejsce

w kategorii dorosłych
Joanna Bałasińska – pierwsze miejsce
Anna Mróz – drugie miejsce
Marzena Sobieraj – trzecie miejsce
Nagrody książkowe oraz dyplomy wręczyła laureatom pani
sekretarz Urzędu Gminy Małgorzata Barcicka.
Na podsumowanie konkursu przyjął zaproszenie pan Romuald Bielenda – pedagog, poeta, członek Związku Literatów
Polskich, autor tomików poetyckich: Atlantyda marzeń, Przestrzenie wiary, Włóczęga z Orfeuszem, Plejady wrażeń, Dotyk
przeznaczenia, Opończa czasu, Tryptyki pasymskie, Barwy pamięci, Ogród zapachów, Szkice greckie, Dom- Ojczyzna miła nad
Sanną. Podczas spotkania z czytelnikami przedstawił swoje
najnowsze dzieło Szkice greckie – impresje z podróży do Grecji.
Uczestnicy wysłuchali wierszy pana Bielendy, utworów muzycznych m.in. Anny German , Eleni oraz opowiadań i wspomnień z pobytu poety w Grecji.
Zuzanna Woś
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Literackim.
Więcej szczegółów na naszej stronie www.gbplopuszno.pl

Laureaci konkursu

Uczestnicy spotkania
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Wróżki i czarownice w Łopusznie
Wróżki i czarownice, piękne królewny i delikatne motylki,
odważni kowboje i dzielni policjanci oraz wielu innych bohaterów bajek telewizyjnych i książkowych zawitało w sobotę 31
stycznia 2015r. do Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego. Powód był jeden – bal karnawałowy.
Dzieciaki wraz z rodzicami i organizatorami balu przez kilka
godzin bawili się przy dźwiękach znanych dziecięcych przebojów. Dzieci mogły wykazać się w różnych konkursach przygotowanych przez panią Justynę Marszalik oraz gościa specjalnego pingwino – klauna, w którego wcielił się pan Błażej
Wawszczyk, aktor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych zapewne było też malowanie twarzy, które wykonywały uczennice z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie pod opieką pani Magdaleny Rowińskiej.
Zabawa była naprawdę udana! Na każdego zmęczonego
uczestnika balu czekał bogato zastawiony stół ze smakołykami
i napojami. Szkoda, że następna taka impreza dopiero za rok.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli bal karnawałowy dla dzieci. Dziękujemy.
- Aleksander Kozak – Piekarnia,
- Paweł Wnuk – „ ABC –DOM ”,
- Małgorzata Wnuk – Salon Fryzjerski „ Margaret”,
- Małgorzata Maciejewska – „Studio Urody”,
- Beata Wawrzeńczyk – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe,
- Andrzej Wódkowski – PPHU Wódkowski,
- Apolonia Skrzypczyk – „POLAMIR”,
- Leszek Macander – COLOR –BUD,
- Zofia Puchała - PHU „POLKAR”,
- Justyna Petrus - P.H.U. „QWWIZ”,
- Anna Kaleta - Kwiaciarnia „Niezapominajka”,
- Dorota Klimczyk – Firma Handlowo Usługowa,
- Barbara Rogula – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe,
- Paszowski Paweł i Anna Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Motoryzacji,
- Elżbieta Sornat - Pizza Roza,
- Jacek Zaleśny - Pizza Roma.
Sławomir Stelmaszczyk

„Czuj się rześko, sprawnie, zdrowo
- spędź te ferie na wesoło i sportowo”
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu
na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii, Gminny Ośrodek Sportowo –Wypoczynkowy w Łopusznie
zorganizował zajęcia podczas ferii zimowych od 16 do 27 lutego 2015 roku.
Zajęcia skierowane były do dzieci w wieku 7 – 12 lat i odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 14.00.
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy po 30 osób w każdej.
W programie były:
•
Zajęcia plastyczno - manualne - w ramach tych zajęć odbywały się warsztaty z masy solnej prowadzone przez
panią Iwonę Wisznarewską.
Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne – Zorganizowano
pogadankę profilaktyczną na temat bezpiecznego zachowa-
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nia się w różnych sytuacjach, którą poprowadził dzielnicowy pan Kamil Mróz. Odbywały się zajęcia z języka angielskiego
w formie gier, zabaw i wesołych piosenek, które poprowadziła
pani Justyna Dudzińska.
• Zajęcia sportowo – rekreacyjne.
• Zajęcia kulinarne – w czasie tych zajęć dzieci własnoręcznie przygotowywały ciasteczka, drożdżowe rogaliki oraz kolorowe kanapki.
• Projekcja bajek,
• Gry, zabawy, i inne konkursy.
Dla każdej grupy na posumowanie tygodniowych zajęć
zorganizowano wycieczkę do „Magii Karmelu” w Kielcach,
gdzie braliśmy udział w warsztatach wyrabiania słodkości. Na
koniec uczestnicy ferii otrzymali pamiątkowe dyplomy i kolorowe butony.
W sobotę 28.02.2015 r. zorganizowano dla dzieci ognisko
na pożegnanie ferii.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Wójt Ireny Marcisz, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych za wsparcie finansowe. Za życzliwość i pomoc
w realizacji zajęć dziękujemy także pani Iwonie Wisznarewskiej, pani Justynie Dudzińskiej oraz panu dzielnicowemu
Kamilowi Mrozowi.
J. Marszalik
S. Stelmaszczyk

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
Kochane Dzieciaki

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie już od stycznia prowadzi zajęcia świetlicowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w zajęciach, które odbywać się będą w piątki w godz. 15.00
- 18.00 i soboty w godz. 10.00 – 13.00.
W programie: projekcja bajek, filmów, karaoke, gry, zabawy, układanie puzzli, rozgrywki, zajęcia fitness, zajęcia plastyczno - manualne, sportowe, wycieczki, rajdy i wiele innych atrakcji.

Utopili Marzannę
W tym roku wyjątkowo, bo już 18 marca po raz drugi Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Łopusznie i Gminny
Ośrodek Kultury zorganizowali dla najmłodszych imprezę plenerową na pożegnanie zimy.
O godzinie 9.00 na teren ośrodka przybyło 240 uczniów
z klas I – III ze szkół z Łopuszna, Dobrzeszowa, Grabownicy
i Gnieździsk wraz z wychowawcami tj. T. Mazur, B. JasikowskąI. Wisznarewską, E. Żmudą, K. Kumańską, W. Nowak, J. Palacz, A. Łukasik, J. Palacz, A. Marzec, M. Ciszek – Walas, M. Olearczyk. Rozpaliliśmy duże ognisko, przy którym dzieci piekły
sobie kiełbasę. Każda klasa miała za zadanie przygotować
na konkurs Marzannę, najciekawsze przebranie Pani Wiosny
oraz ułożyć własną wiosenną piosenkę. Podczas występów
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poszczególnych klas widownia bawiła się świetnie, klaszcząc
i pomagając w śpiewie występującym.
Po części artystycznej przyszła kolej na zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci. Organizatorzy zadbali też o atrakcje dla nauczycieli, przygotowując dla nich zagadki i rebusy, aby mogli
się wykazać i tym sposobem zbierać punkty dla swojej klasy.
Następnie dzieci obejrzały widowisko „Wielka Sobota”
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina.
Widowisko okazało się wspaniałą lekcją etnograficzną. Jej
podsumowaniem był przeprowadzony przez szefową KGW w
Lasocinie, panią Marię Krajewską konkurs o zwyczajach i tradycjach przedstawionych w widowisku. Uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i nagrody ufundowane przez
KGW w Lasocinie.
Dzieci w podziękowaniu za wspaniałą przygodę z tradycją wręczyły pani Krajewskiej obraz olejny podarowany przez
GOK w Łopusznie.
Na koniec wszyscy uczestnicy w kolorowym korowodzie
udali się nad staw w celu pożegnania zimy poprzez utopienie
przygotowanych Marzann.
Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy ufundował
nagrody w konkursach, a dla wszystkich uczestników przygotował pyszny poczęstunek w postaci domowej szarlotki. Każ-

da klasa otrzymała także paczkę ze słodkościami, co wywołało
ogromną radość.
Sławomir Stelmaszczyk
Justyna Marszalik
Barbara Pawelczyk

OFERTA DOMU WESELNEGO W GMINNYM OŚRODKU SPORTOWYM
Dom Weselny w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie to idealne miejsce do organizacji wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych.
Jesteśmy gotowi przygotować każdą uroczystość.
OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ:
• Komunii
• Chrzcin
• Uroczystości rodzinnych
• Jubileuszy
• Styp
• Urodzin
• Bankietów
• Imprez firmowych
• Szkoleń / konferencji
Proponujemy rożne warianty menu, zapewniając jednocześnie, iż każdorazowo dostosujemy naszą ofertę do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. To Państwo wybierają swoje
menu z przygotowanej przez nas listy dań.
Ostateczna cena przyjęcia „na osobę” – zależy zawsze od wybranego przez Państwa menu.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. 734-419-978 lub na naszej stronie
gosw-lopuszno.pl
e-mail: gosw-lopuszno@wp.pl
ZAPRASZAMY
Wieści Łopuszna
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Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie!

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Już od siedmiu lat członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży aktywnie udzielają się na ziemi łopuszańskiej.
Swoje istnienie zawdzięczamy głównie księdzu Tomaszowi
Cieniuchowi, który dołożył wielu starań, aby nasz oddział powstał i mógł się rozwijać. Chociaż jesteśmy stowarzyszeniem
wywodzącym się z Kościoła, to nasze działania wychodzą
szeroko poza jego kręgi. Oczywiście, stawiamy duży nacisk na
modlitwę i rozwój wewnętrzny, jednak jest to forma przygotowania do pracy, której owoce będą służyły innym ludziom.
Ciągłe zbliżanie się do Boga przybliża nas równocześnie do
drugiego człowieka, otwiera na jego problemy i potrzeby.
Na początku stworzyliśmy kilka sekcji, m.in. grupę teatralną dla dzieci i młodzieży, która z czasem przerodziła się w Teatr Parafialny - w którego przedsięwzięcia dalej angażują się
członkowie KSM-u. Stowarzyszenie to również zaczątek zespołu muzycznego ,,Soli Deo”, który w każdą niedzielę i święta swoim śpiewem ubogaca liturgię mszy świętej.
Nasi członkowie włączają się aktywnie w wolontariat- Szlachetną Paczkę czy też różne zbiórki pieniędzy lub żywności
dla potrzebujących. Corocznie KSM i Soli Deo organizują również feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci.
Staramy się aktywnie włączać w Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży, do którego należymy, i w ramach tej
formacji przygotować nasze serca na ŚDM 2016. Podczas Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży wspólnie ze służbą liturgiczną, członkami teatru, zespołem Soli Deo, wolontariuszami uczciliśmy Krzyż ŚDM i Ikonę Matki Bożej.
W ramach projektu diecezjalnego nasz oddział KSM był
w tym roku gospodarzem diecezjalnej Zabawy Ostatkowej
i konferencji walentynkowej, którą poprowadził ks. Mirosław
Maliński. Nasz prelegent w bardzo ciekawy sposób mówił o
rozterkach związanych z zakochaniem. Po niej odbyła się zabawa taneczna, na której liczne grono uczestników świetnie
bawiło się aż do północy. Ostatki KSM-owe w Łopusznie od lat
cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej młodzieży.
Pięknym i bardzo interesującym wydarzeniem, które można nazwać ukoronowaniem naszej aktywności w ramach pa-

rafii i lokalnej wspólnoty jest doroczny Piknik Rodzinny organizowany w czerwcu. W tym roku zamierzamy zorganizować już jego siódmą edycję. Cieszy nas bardzo, że dzięki nam
przedstawiciele różnych pokoleń spotykają się, aby wspólnie
miło spędzić czas. Staramy się zawsze ułożyć ciekawy plan
imprezy i przygotować smaczny poczęstunek. Dzięki wsparciu ze strony wielu życzliwych ludzi z każdą edycją przybywa uczestników parafialnego pikniku organizowanego przez
nasz oddział.
W czasie postu staramy się dobrze przygotować do świąt
Wielkiej Nocy i jednocześnie sprawić, aby wierni naszej parafialnej wspólnoty mogli lepiej zrozumieć istotę męki Boga.
Teatr Parafialny już od wielu tygodni pracuje nad wystawieniem sztuki ,,Jezus czy Barabasz?”, którą będzie można zobaczyć w Wielki Czwartek o godz. 21.00. Wielki Piątek rozpoczynamy ,,Ciemną Jutrznią”, czyli brewiarzem o tematyce pasyjnej. Wraz z Soli Deo i wiernymi chcemy modlić się nią w wielkopiątkowy oraz wielkosobotni poranek.
Również w Wielki Piątek na godz. 21.00 zapraszamy do
wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, którą poprowadzi młodzież naszej parafii zaangażowana w duszpasterstwie. Chcemy uczcić dzień śmierci Zbawcy
i w duchu wdzięczności uwielbić Jezusa za Jego poświęcenie
dla ludzkości.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to doskonałe środowisko dojrzewania dla ludzi. Możemy w nim zdobyć wiele nowych umiejętności, rozwijać pasje, nauczyć się rozwiązywać
problemy i radzić sobie z trudnymi sytuacjami, co doskonale przydaje się w dorosłym życiu. Jednak najlepszym efektem
naszego działania są nowe znajomości i więzi przyjaźni, które przetrwają do końca życia. Dlatego zachęcamy wszystkich
młodych do wstąpienia do KSM-u, bo to sama radość służyć
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie!
Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Łopusznie
Magdalena Del

Trzeci Bal Karnawałowy
10 stycznia 2015r. na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbył się trzeci już Bal Karnawałowy zorganizowany z inicjatywy Zarządu Łopuszańskiego Klubu Sportowego. Celem balu był nie tylko taniec i biesiadowanie, ale przede wszystkim pozyskanie środków finansowych
na cele statutowe Stowarzyszenia Łopuszańskiego Klubu
Sportowego. Przy karnawałowych dźwiękach muzyki zespołu
„Quatro” bawiło się 110 osób.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom balu. Jesteśmy przekonani, że okazane zainteresowanie i wsparcie przyczyni się
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do sukcesów naszej drużyny piłkarskiej. Dziękujemy Państwu, że pamiętaliście o tym, że „człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy służy drugiemu i może dawać to, czego inny nie
może osiągnąć”.
Chętnych do zabawy i pomocy charytatywnej zapraszamy
już teraz na kolejny, czwarty Bal Karnawałowy. Mamy nadzieję, że wśród naszej społeczności lokalnej znajdzie się rzesza ludzi gotowych do zaangażowania w działalność na rzecz promocji sportu i rekreacji.
Zarząd ŁKS Łopuszno

Kultura i oświata

Projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie oraz Filii w Sarbicach realizowany jest projekt pod nazwą „Rozwijamy kompetencje kluczowe”.
W ramach projektu uczniowie z zaangażowaniem uczestniczą w szeregu zajęć kół zainteresowań, wyrównawczych
oraz biorą udział w ciekawych wyjazdach edukacyjnych.
Oferujemy naszym wychowankom planowanie własnej
ścieżki zawodowej poprzez zajęcia z doradztwa zawodowego.
W szkole prowadzone są także konsultacje psychologiczno –
pedagogiczne, jednak największym zainteresowaniem cieszy
się nauka tańca, w której uczestniczą dwie grupy wiekowe.

Dbamy także o rozwój kulturalny naszych wychowanków,
dlatego w ramach projektu uczniowie wyjechali do teatru na
przedstawienie „Kopciuszek”, zaś po spektaklu uczestniczyli
w lekcji teatralnej.
Na koniec spotkała ich miła niespodzianka w osobie Świętego Mikołaja, który uradowanym dzieciom rozdawał łakocie.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się nauka pływania organizowana na basenie Olimpic w Strawczynku. Pod
okiem doświadczonego instruktora uczniowie naszej szkoły
poznają i doskonalą różne style pływackie.

W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie i Filii w Sarbicach realizowany jest projekt „Radosne przedszkolaki”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z początkiem roku szkolnego kolejna grupa dzieci rozpoczęła adaptację w punktach przedszkolnych, aby z czasem w pełni
uczestniczyć w życiu przedszkola. Dzieci z radością biorą udział
w codziennych zajęciach edukacji przedszkolnej, a także w szeregu zajęć dodatkowych: języka angielskiego, rytmiki, zajęć
ekologicznych, logopedycznych i psychologicznych.
Krótko po rozpoczęciu roku edukacji przedszkolnej, najmłodsi przygotowali się do Ślubowania Przedszkolaka. Naszą uroczystość objęła patronatem TVP Kielce, najodważniejsi
przedszkolacy udzielili wywiadu.
Początkowo nieśmiali, z czasem stali się odważniejsi i w pełni
prezentują swoje umiejętności taneczne i recytatorskie.

Uczniowie klas IV- VI wyjechali do kina na filmy „Gabriel”
i „Ratujmy Mikołaja”
Udział w projekcie jest dla uczniów przygodą pełną wrażeń i pozytywnie wpływa na ich rozwój. Poprzez zajęcia nasi
wychowankowie mogą ukierunkować swój talent i wybrać to,
co najbardziej ich interesuje.
Paulina Czupryńska- Kuropatwa

Chętnie uczestniczyli w spotkaniu z panem policjantem, od
którego otrzymali prezent w postaci odblasku, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.
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Radości nie było końca, gdy 6 grudnia do drzwi przedszkola zapukał Święty Mikołaj. Zaprezentował on maluchom swoje
umiejętności artystyczne i akrobacyjne, czym wzbudził podziw
i zainteresowanie. Potem to dzieci wyrecytowały wiersze dla
Świętego, zaśpiewały piosenkę, a na koniec otrzymały od miłego gościa prezenty.

Dzieci aktywnie uczestniczą w wyjazdach organizowanych
w ramach projektu, w ostatnim czasie odwiedziły Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, a także obejrzały film „Pszczółka
Maja” oraz spektakl pt. „Misiaczek”.
Życzymy przedszkolakom, aby nie ustawali w twórczym
odkrywaniu świata oraz zainspirowani wiedzą, nadal ją zdobywali.
Paulina Czupryńska-Kuropatwa

Perła województwa świętokrzyskiego
Uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie najlepszą humanistką w województwie!
Rokrocznie kilka tysięcy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego staje w szranki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskie
Kuratorium Oświaty w Kielcach. Także i nasi uczniowie przystąpili w listopadzie do szkolnych etapów konkursów. W styczniu dwie uczennice naszej szkoły wzięły udział w II etapie
Konkursu Humanistycznego przeprowadzanym on-line. Do
finału dostała się Daria Piersiak, która 14 marca uczestniczyła w ostatnim etapie konkursowych zmagań. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników. A kiedy wreszcie się ukazały, nie
posiadaliśmy się z radości i dumy. Pierwsze miejsce w tegorocznym Konkursie Humanistycznym zajęła uczennica
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie – Daria Piersiak!
Mieliśmy już w naszej szkole finalistki i laureatki Konkursu
Humanistycznego w ubiegłych latach. Każda z nich jest naszą
perełką, ponieważ osiągnięcie sukcesu w tym konkursie wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu języka polskiego, historii i plastyki oraz wskazanych dzieł sztuki. Jest to równoznaczne z kilkumiesięczną systematyczną pracą. Sam tytuł finalisty
czy laureata już jest wielkim sukcesem, a cóż dopiero pierwsze
miejsce! Zwłaszcza, że nie jest łatwo rywalizować wiejskim placówkom z dużymi miejskimi szkołami, wystarczy spojrzeć na
tegoroczne wyniki. Za nami są głównie szkoły z Kielc.
Jaka jest najlepsza humanistka województwa świętokrzyskiego? Niezwykle zdolna, o wszechstronnych zainteresowaniach, obejmujących zarówno język polski, jak i historię
(zwłaszcza starożytność i średniowiecze). Chętnie spędzająca
wolny czas na świeżym powietrzu, np. jeżdżąc na rolkach czy
rowerze po drogach Sarbic Pierwszych, których jest mieszkanką. Bardzo koleżeńska. A przy tym wszystkim ujmująco skromna. Choć mimo młodego wieku ma wiele powodów do chluby. Już jako piątoklasistka została finalistką Konkursu Humanistycznego, co w ubiegłym roku udało się jeszcze tylko dwóm
osobom, w tym roku zdobyła czwarty tytuł Mistrza Ortografii w Gminnym Konkursie Ortograficznym, odnosiła sukcesy

Daria Piersiak-laureatka Konkursu Humanistycznego

w konkursie literackim „O Złote Pióro” i czytelniczym! Zapytana po tegorocznym Konkursie Humanistycznym, jak trudny był finałowy tekst, odrzekła, że był dość prosty. Jednak nawet wtedy za swój sukces uznawała miejsce „w pierwszej połowie”. Takie wychowanie jest niewątpliwie zasługą państwa
Piersiaków, na ręce których składamy serdeczne gratulacje.
Daria będzie zwolniona z części sprawdzianu dla szóstoklasisty, a 30 marca z rąk Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.
Do sukcesu Darii niewątpliwie przyczyniła się jej opiekunka
pani Ewa Stępień, która od wielu miesięcy przygotowywała
dziewczynkę do kolejnych etapów konkursu. Jest to nauczyciel pracujący z pasją i potrafiący tę pasję zaszczepić w swoich uczniach. Godziny dodatkowej pracy nad materiałami dla
podopiecznych i z nimi samymi od wielu lat owocują licznymi
sukcesami w konkursach gminnych i wojewódzkich.
Alicja Kuropatwa
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie

Uczniowie wracają do naszych szkół
W środę 11 marca 2015r. odbyło się spotkanie w Szkole Filialnej w Sarbicach, w którym uczestniczyła Pani Wójt Irena Marcisz,
rodzice, kierownik filii i nauczyciele. Spotkanie to dotyczyło
uczniów, którzy w wyniku obniżenia stopnia organizacyjnego
szkoły do 0 -III nie kontynuowali nauki w filii ani w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie, lecz uczęszczali do szkół w Wilczkowi-
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cach i Kapałowie. Celem zebrania było zachęcenie i pozyskanie
uczniów do macierzystych placówek, ponieważ tu jest dla nich
miejsce i tutaj powinni zdobywać wiedzę i umiejętności. Szkoła
Filialna w Sarbicach posiada bardzo dobre warunki dla dzieci z
klas 0 - III. Sale lekcyjne sa duże, dobrze wyposażone. Szkoła ma
salę gimnastyczną, jak również jako jedyna w gminie bawialnię.

Kultura i oświata
W czasie dyskusji Pani Wójt i kierownik filii przedstawiały argumenty zachęcające uczniów do powrotu do szkoły
w Sarbicach.
My nauczyciele, mamy nadzieję, iż rodzice tych uczniów po
przemyśleniu argumentów Pani Wójt i naszych poczują się

znowu obywatelami swojej małej ojczyzny i dzieci będą kontynuowały naukę w gminie Łopuszno.
Zebranie przebiegało w miłej atmosferze. W trakcie dyskusji, która toczyła się między dorosłymi, dzieci zaproszonych
rodziców były pod opieką nauczyciela w bawialni.
Nauczyciele ze Szkoły Filialnej w Sarbicach

Szkoła w Grabownicy coraz piękniejsza i nowocześniejsza
Szkoła w Grabownicy od 2009 roku jest Filią Zespołu Szkół
w Łopusznie. Uczęszczają do niej dzieci z obwodu Grabownica, Czartoszowy Duże i Małe, Michala Góra, Marianów.
Do oddziału przedszkolnego (3,4-latki) dowożone są przez
rodziców także dzieci spoza obwodu. Nauczanie odbywa
się w dwóch oddziałach przedszkolnych – 35 dzieci oraz
w klasach I-II (13 dzieci). Łącznie uczęszcza do szkoły 48 dzieci.
W roku szkolnym 2014/2015 realizowany jest projekt systemowy „Moje przedszkole- moje okno na świat” na kwotę 63 123,00 zł na doposażenie oddziałów przedszkolnych.
W ramach projektu od sierpnia 2014 roku wykonano częściową modernizację toalet dla dzieci i personelu, wymianę
mebli; zakupiono rolety wewnętrzne, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki i pomoce dydaktyczne; wyposażono szatnie. Czekamy na sprzęt ITC (laptop, komputer, telewizor, odtwarzacz DVD, tablicę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę oraz oprogramowanie).
W grudniu 2014 roku zmodernizowano przy szkole plac
zabaw. Koszt ok. 15 000,00 zł.
Zamontowano nowe urządzenia: huśtawkę, karuzelę, zjeżdżalnię, domek oraz ławostół i kosz na śmieci. W tym samym
miesiącu, w okresie przerwy świątecznej, prace remontowe przeprowadzono w kotłowni szkolnej, której koszt wyniósł 12 000,00 zł. Zdemontowano stary piec CO, a zainstalowano nowy o większej pojemności i wydajności. Pozwoli to
zaoszczędzić na kosztach ogrzewania ok. 8 000,00 w sezonie
grzewczym.
Czas ferii zimowych w szkole filialnej w Grabownicy wykorzystano na prace remontowo-budowlane, które przeprowadzono na parterze budynku. Z korytarza i sali lekcyjnej usunięto stare płytki PCV, wyrównano podłoże i położono wykładzinę podłogową TARKETT.
Modernizacji doczekało się także pomieszczenie kuchenne, w którym zdemontowano starą kaflową kuchnię
oraz płytki ze ścian. Po wyrównaniu podłoża położono nowe

Plac zabaw z nowymi urządzeniami

Sala lekcyjna – nowa wykładzina podłogowa

Oddziały przedszkolne z nowym wyposażeniem

płytki na ściany, terakotę na podłogę oraz pomalowano sufit
i ściany. Wykonano również drobne prace hydrauliczne. Koszt
prac – 13 000,00 zł.
Po zimowej przerwie w nauce uczniowie wrócili do szkoły, która stopniowo staje się nowoczesna i nabiera atrakcyjnego wyglądu, ku ogromnej radości całej społeczności szkolnej.
Warto podkreślić, ze wiele prac podczas przeprowadzonych remontów dokonano we własnym zakresie dzięki zaangażowaniu pracowników szkoły, radnego miejscowości Grabownica – pana Jerzego Adamca, który także wspomógł materialnie przy remoncie na kwotę 700,00 zł. Pani Elżbieta Jarząbek – sołtys wsi Grabownica ofiarowała do szkoły segment
kuchenny.
Wymienione wyżej prace w szkole filialnej w Grabownicy
zostały sfinansowane przez organ prowadzący szkołę, za co
Pani Wójt Irenie Marcisz serdecznie dziękujemy.
Ewa Janowska – Dzwonek
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Dzień i Babci Dziadka w Gnieździskach
Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym
Jak przystało na wzorowe wnuczęta, Święto Babci i Dziadka
najpiękniej jak potrafiły uczciły przedszkolaki z Zespołu Szkół
w Gnieździskach. Wcielili się w postacie z legendy „O Smoku Wawelskim i dzielnym Szewczyku”, rewelacyjnie zatańczyli „kaczuchy”, a także zachwycili wiązanką rytmicznych piosenek. Na koniec szczęśliwe i dumne dzieciaki wręczyły swoim bliskim laurki oraz kwiaty, mocno ściskając babunie i dziadziów za szyję.
Magdalena Szymkiewicz

Wnuki swym Dziadkom mają do powiedzenia tylko same miłe słowa

Drużyna Harcerska „Wędrowcy” z Zespołu Szkół w Gnieździskach

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju Pani Wójt Irenie Marcisz

Z wizytą w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Tablety dla zwycięzców konkursu
Stowarzyszenie „Geniusz” ogłosiło konkurs literacki
„Czy wierzyć w Świętego Mikołaja?”. Miał on na celu: rozwijanie zainteresowań humanistycznych, zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności; rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów.
Ocenie podlegały: twórczy charakter oraz poziom literacki
pracy, poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna, forma wypowiedzi, ogólna estetyka i walory pracy.
Komisja konkursowa przyznała nagrody w dwóch kategoriach.
W kategorii gimnazjum nagrodę przyznano Aleksandrze
Palacz uczennicy kl. IIb ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie.
W kategorii szkoła ponadgimnazjalna nagrodzono pracę
Pauliny Kokosińskiej uczennicy kl. ID ZSP Nr 5 w Łopusznie.
Zwycięzcy otrzymali tablety.
Dorota Pruska
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Pałac to jest to

Inspirujemy do działania! Służymy fachowością! Wspieramy uczniów!
Jesteśmy nowoczesną szkołą, wciąż się rozwijamy, dobrze
wpisujemy się w wymogi współczesności. Wspiera nas doświadczenie i bogaty dorobek historii i tradycji. Stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi uczniów. Szczycimy się tytułami laureatów konkursów, olimpiad.
Od wielu lat w ZSP nr 5 w Łopusznie realizowane są projekty
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie, dzięki pozyskanym z funduszy unijnych środkom finansowym, mają możliwość uzyskania dodatkowych
kwalifikacji zawodowych. W przyszłości pozwalają one szybciej
odnaleźć się młodemu człowiekowi na rynku pracy.
W ramach pozyskanych środków organizowane są bezpłatne kursy dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, m.in.:
,,Prawo jazdy kat. B'', ,,Operator koparki”, ,,Operator wózków
widłowych”, ,,Spawacz”, ,,Kelnerski”, ,,Barmański”, ,,Fryzjerski”, ,,Wizażu”, kursy komputerowe.
-

-

-

Proponujemy ciekawą ofertę edukacyjną oraz oferujemy:
możliwość odbywania płatnych staży i praktyk zawodowych
w atrakcyjnych turystycznie regionach kraju( Zakopane) i za
granicą ( Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania);
wyjazdy szkoleniowe do najciekawszych miejsc Europy: Włochy – Turyn, Niemcy – Berlin, Francja – Paryż , Hiszpania –
Lloret de Mar, Barcelona;
zajęcia warsztatowe z Doradztwa z Zawodowego, w tym świadome planowanie kariery zawodowej, sposoby pozyskiwania
środków finansowych pochodzących z UE na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej;
dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka norweskiego oraz hiszpańskiego;
udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe -rozwijania zainteresowań (koło teatralne, koło
dziennikarskie, koło taneczne, koło fotograficzne, biuro karier);
możliwość aktywnego wypoczynku: wyjazdy na basen, nauka jazdy na nartach, aerobic, wycieczki krajoznawcze
doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną (pracownie przedmiotowe, nowoczesne pomoce naukowe)
prowadzimy dziennik elektroniczny zapewniający uczniom
dostęp do informacji (oceny, frekwencja, komunikacja wychowawcą i pozostałymi nauczycielami);
możliwość zakwaterowania w internacie oraz korzystania ze
szkolnej stołówki;
pomoc materialną (finansową) dla uczniów – potrzebujący
otrzymują stypendia socjalne, a najlepsi stypendia za wyniki
w nauce.

Oferta edukacyjna naszej szkoły: Technikum (4-letnie)
Technikum Informatyczne
Technikum Hotelarskie
Technikum Mechaniczne
Technikum Fryzjerskie
Technikum Architektury Krajobrazu
Technikum Technologii Żywności
Technikum Geodezyjne
Technikum Budowlane
Technikum Elektroniczne
Technikum Mechatroniczne
Technikum Handlowe
Technikum Ekonomiczne

Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
- klasa ogólna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,
j. angielski; przedmioty uzupełniające: psychologia, informatyka techniczna)
- klasa policyjno-prawna (przedmioty rozszerzone: historia,
WOS, j. angielski; przedmioty uzupełniające: psychologia,
podstawy prawa)
- klasa bezpieczeństwa wewnętrznego przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski przedmioty uzupełniające: psychologia, podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia)
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
NOWOŚĆ
- kucharz
- fryzjer
-

Szkoły dla Dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2-letnie)
Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (1,5-letnie)
Technikum Turystyki Wiejskiej (2-letnie) - pozwala na pozyskanie unijnego dofinansowania dla młodych rolników po
przejęciu gospodarstwa rolnego
Roczne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych -potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zakończone egzaminem OKE
Zapraszamy do kontaktu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
ul. Konecka 2, 26-070 ŁOPUSZNO
tel.: 41-39-14-926, fax: 41-39-14-025
www.zsp5lopuszno.pl
zsp5lopuszno@o2.pl
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Klaudia zdobywa nie tylko swoje marzenia
7 listopada 2014 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
odbyło się rozdanie nagród zwycięzcom II Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego „Jestem zdobywcą swoich marzeń”,
którego organizatorem jest Świętokrzyski Związek Młodzieży
Wiejskiej.
Klaudia Maciejewska z klasy III A Gimnazjum z ZS im. Jana
Pawła II w Łopusznie zajęła w nim II miejsce. Praca uczennicy
„Balet”, wykonana pod kierunkiem nauczycielki plastyki Bogumiły Kamińskiej, zdobyła uznanie jury, a Klaudia nagrodę w
postaci zaproszenia na prywatną lekcję baletu do WDK Kielce. Laureatka konkursu przekazała swoją nagrodę koleżance
z podstawówki, z klasy VI a – Zuzi Łukasik, która jest również
uczennicą Kieleckiej Szkoły Tańca. Piękny gest Klaudii pomógł
Zuzi przygotować się do udziału w przedstawieniu teatralnym „Dziadek do orzechów”, którego premiera miała miejsce
w styczniu 2015 roku. A Klaudia oprócz prestiżowej nagrody
zdobyła także serce koleżanki.
Bogumiła Kamińska

XV Gminny Konkurs Ortograficzny
11 marca w ramach obchodzonego w województwie świętokrzyskim Tygodnia Kultury Języka w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie odbył się XV Gminny Konkurs Ortograficzny. Gościliśmy uczestników nie tylko ze szkół gminy Łopuszno. Przyjechali do nas uczniowie z Krasocina, Mniowa,
Rudy Strawczyńskiej i Oblęgorka.
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach. W pierwszej, najmłodszej, zmagali się uczniowie klas II i III szkoły podstawowej. Z dyktandem najlepiej poradził sobie Mikołaj Hajduk z Gnieździsk, uczeń pani Marioli Olearczyk, i zajął pierwsze
miejsce. Na drugim znalazł się Kacper Gos z Rudy Strawczyńskiej, którego uczy pani Elżbieta Kozieł. Trzecie miejsce zajął
uczeń pani Aldony Sobierajskiej ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie – Piotr Knap. W tej kategorii triumfowali chłopcy.
W dwóch starszych najlepsze okazały się dziewczęta.
Wśród uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej dwa pierwsze miejsca przypadły uczennicom pani Ewy Stępień z Do-

Zwyciężczynie w kategorii klas IV - VI
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Najlepsze z ortografii gimnazjalistki

Najmłodsi laureaci konkursu

Kultura i oświata
brzeszowa. Pierwsza była Daria Piersiak, druga Małgorzata
Resiak. Trzecie miejsce zajęła Anita Piekacz z Gnieździsk. Języka polskiego uczy ją pani Marianna Gawrońska.
Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Palacz z Oblęgorka, uczennica pani Marzeny Walczak.
Na drugim miejscu znalazła się gimnazjalistka z Łopuszna,
Faustyna Kaliszewska, podopieczna pani Katarzyny Włodar-

czyk, natomiast miejsce trzecie zajęła Karolina Kłoczko z Krasocina, którą do konkursu przygotowywała pani Anna Dumin.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Wręczył je pan dyrektor Krzysztof Kumański podczas uroczystego
podsumowania konkursu. Wyraził nadzieję, że są wśród nich
przyszli zwycięzcy dyktand ogólnopolskich.
a.p.

Jesteśmy dumni

Mateusz Ślęzak – uczeń na medal

Mateusz Ślęzak - uczeń klasy III A
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie został laureatem
Konkursu Historycznego
Obserwuję jego rozwój od najmłodszych lat. To uczeń, który niczego nie
marnuje, a zwłaszcza swoich talentów.
Wszechstronnie uzdolniony błyszczy
na matematyce, języku polskim, angielskim. Jest przy tym skromny i wyciszony. Nie należy do uczniów wyrywających się do odpowiedzi, popisujących
się wiedzą. Pozwala się wykazać innym,
dlatego cieszy się sympatią kolegów
i koleżanek.
Mateusz – mój wychowanek z podstawówki, podwójny laureat Konkursu Humanistycznego i Matematyczno
– Przyrodniczego jest teraz powodem
do dumy dla nauczycieli z gimnazjum.
Dwa lata temu jako pierwszoklasista
został laureatem Konkursu Geograficznego, w ubiegłym roku był finalistą
Konkursu Historycznego, a w tym roku
znalazł się na liście laureatów. „Spisał

się na medal. W samym czubie zwycięzców!” – cieszy się jego nauczyciel
historii, pan Marek Zimny.
Same uzdolnienia humanistyczne nie
wystarczą, by osiągnąć sukces w konkursie tej rangi. Potrzeba wiele godzin z
podręcznikami, z mapą, z literaturą naukową. A Mateusz to tytan pracy, młodzieniec niesamowicie systematyczny i obowiązkowy. Nauka sprawia mu
ogromną radość, lubi wiedzieć dużo,
chętnie pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł. Zna nie tylko wiele faktów z historii, ale potrafi je
zinterpretować, powiązać, ocenić. Jego
wypowiedzi cechuje niezwykła dojrzałość i precyzja w wyrażaniu myśli.
Jest zwyczajnym chłopcem i jak
chłopcy w jego wieku lubi sport,
a zwłaszcza jazdę na rowerze. Interesuje się także militarystyką oraz geologią.
Ma nawet kolekcję minerałów i skamieniałości.
Jako podwójny laureat konkursów przedmiotowych Mateusz bę-

dzie zwolniony z odpowiednich części
egzaminów
gimnazjalnych,
czyli
z przedmiotów przyrodniczych oraz
historii i wosu. A potem…? Potem każda szkoła średnia będzie chciała mieć
takiego ucznia.
a.p.

Śpiew to jej pasja
Urszula Stachura - uczennica klasy IB Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie od kilku lat rozwija swój talent wokalny. Uczestniczy w indywidualnych zajęciach wokalnych pod kierunkiem pana Andrzeja Wolskiego.
Brała udział w przesłuchaniu kandydatów do Studia Wokalnego, które działa w Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach, prezentowała się w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej w Domu
Kultury w Małogoszczu oraz w czasie obchodów Święta Kielc.
Towarzyszyła wraz z podopiecznymi Studia Wokalnego zespołowi ENEJ w audycji radiowej transmitowanej na żywo dla
RMF FM z Grand Hotelu w Kielcach.
Bogumiła Kamińska
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Nasi uczniowie na Woronicza 17
24 lutego 52 uczniów z ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie –
szóstoklasiści i grupa z klasy piątej b - wzięło udział w wycieczce do Warszawy. Pojechali na Woronicza 17, do bloku F Telewizji
Polskiej, gdzie w studiu nr 4 uczestniczyli w nagraniu programu
„Mali światowcy”. Program nadawany na kanale ABC przypomina swoją formułą emitowany kilka lat temu popularny tok show
„Europa da się lubić”.
Goście programu pochodzą z różnych krajów świata. Mieszkają i uczą się w Polsce, ale jedno z ich rodziców jest obcokrajowcem. Młodzi światowcy opowiadają o zwyczajach panujących w
krajach pochodzenia rodziców, o kulturze, podróżach, swoich
aspiracjach. Uczniowie z Łopuszna wystąpili w roli publiczności
w programie, w którym dzieci: Meksykanin, Afgańczyk, Sudanka,
Czeczenka, Romka, Kameruńczyk i Polak dyskutowali o tym, który z narodów ma poczucie humoru, a który uchodzi za ponuraka. W drugiej części prowadząca program Beata Chmielowska –
Olech rozmawiała z małymi światowcami na temat gościnności.
Dla uczniów wizyta w telewizyjnym gmachu była dużym
przeżyciem. Zobaczyli telewizję od kuchni, mogli przyjrzeć się re-

alizacji programu. Na żywo przekonali się, na czym polega praca
reżysera, operatorów, specjalistów od dźwięku i światła.
Pan reżyser – Leszek Kumański, który zaprosił uczniów na nagranie programu, był bardzo zadowolony z nakręconego odcinka.
I wyjątkowo podobała mu się publiczność. „Takie piękne i radosne
buzie wspaniale będą wyglądały w kadrze” – mówił.
a.p.

Gdzie szwendają się Szwandaczki?
11 lutego grupa czterdziestu pięciu Szwendaczków z klas
czwartych i piątych wzięła udział w pokazach eksperymentów
naukowych zorganizowanych przez firmę Funiversity w ramach
jubileuszowych XX Targów Edukacyjnych.
Na specjalnie przygotowanym stanowisku pod okiem animatorów
uczniowie podzieleni na małe grupy przeprowadzali różne eksperymenty naukowe, miedzy innymi zbudowali polimerowego robaka.
Na zakończenie mogli zobaczyć pokaz doświadczeń z zastosowaniem tzw. suchego lodu, czyli dwutlenku węgla w stanie
stałym, którego temperatura wynosi -80 stopni Celsjusza.
Obejrzeli także przygotowane przez różne szkoły stoiska targowe. Największą popularnością cieszyły się pokazy przygoto-

wane przez uczniów szkół wojskowych. Dziewczynom najbardziej podobały się pokazy szkół fryzjerskich i kosmetycznych. Interesująco było na stoisku Zagród Edukacyjnych, gdzie uczniowie uczyli się doić krowy.
2 marca grupa 32 Szwendaczków wzięła udział w warsztatach zorganizowanych w ramach „PROJEKTU PALEO-EDUKACJA” w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pana Michała Porosa dowiedzieli
się, jak powstał pierwszy kręgosłup i kiedy czworonogi wyszły na
ląd, a także co wspólnego mają amonity z łodziami podwodnymi. Później obejrzeli wystawę obrazującą historię życia w Górach
Świętokrzyskich.
Największa atrakcja czekała na zakończenie wycieczki. Specjalną kapsułą czasu uczniowie wybrali się na wycieczkę w głąb
Ziemi. Kapsuła to po prostu kino 5D, w którym nie tylko widać
trójwymiarowy obraz i słychać kwadrofoniczny dźwięk, ale można także poczuć ruch foteli, wiatr we włosach i wodę pryskającą
prosto w twarz.
W czasie ferii uczniowie ze SKT Szwendaczek odwiedzili Muzeum Narodowe w Kielcach i wzięli udział w warsztatach archeologicznych przygotowanych przez panią dr Jolantę Gągorowską. Dowiedzieli się, jak wyglądało życie ludzi tysiące lat temu.
Następnie wzięli udział w pokazach naukowych prowadzonych
przez zaprzyjaźnionego z naszą szkołą Profesora Pytalskiego –
Piotra Sołkiewicza.
Szwendaczek

„Judo nie kończy się na macie”

Sekcja judo zaprasza!

6 marca 2015r. na zaproszenie Zarządu Łopuszańskiego Klubu
Sportowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie odbył się
pokaz judo w wykonaniu Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu
Sportowego „ŻAK” Kielce. W spotkaniu uczestniczyli rodzice z dzieć-
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mi, zainteresowani udziałem w treningach. Zawodnicy UMKS „Żak”
Kielce zaprezentowali zebranym podstawowe techniki i chwyty judo,
zachęcając do uprawiania tej dyscypliny sportu. Prezentację poprowadziła pani Małgorzata Karyś.

SPORT
Judo jest japońską sztuką walki wywodzącą się z ju-jitsu i w tłumaczeniu z języka japońskiego oznacza „łagodną drogę”. Twórcą judo
jest profesor Jigoro Kano. Zebrał on, usystematyzował i ulepszył chwyty ju-jitsu, usunął te elementy, które były niebezpieczne dla zdrowia
i życia, a w miejsce tych technik wprowadził wiele nowych, bezpiecznych, wymyślonych przez siebie. Judo to nie tylko sztuka walki i olimpijska dyscyplina sportu, lecz pewna filozofia życia, a potwierdzają to
słowa samego Kano, że „judo nie kończy się na macie”. Ideały powinny być obecne w zachowaniu adepta judo w jego życiu codziennym.
Judo to sport walki, który mogą trenować dzieci już od najmłodszych lat. Jest to sztuka walki, która poza samoobroną uczy szacunku
do przeciwnika, posłuszeństwa i lojalności wobec mistrza. Judo jest
sportem, który ma bardzo pozytywny klimat, ponieważ promuje kulturę osobistą, honor, skromność oraz uparte i konsekwentne dążenie
do celu. Wpływa doskonale na rozwój psychiczny i społeczny.
Należy zaznaczyć, że judo jest sportem, który kładzie duży nacisk
na wszechstronność i ogólny rozwój, dlatego też uprawiając tę sztukę
walki, poprawie i wzmocnieniu ulega ogólna wytrzymałość, gibkość

i kondycja ruchowa. Są to powody, dla których warto zapisać dziecko
na trening judo jak najwcześniej. Judo jako sport niesie ze sobą pozytywne przesłanie, pomaga dzieciom w ogólnym rozwoju fizycznym i
wpływa na kształtowanie postaw etycznych. Jeśli dziecko chce uprawiać sztuki walki, warto wziąć pod uwagę judo. Nauka judo zaczyna
się od ćwiczeń ogólnorozwojowych, które z pewnością przysłużą się
każdemu.
Pragniemy poinformować, że Łopuszański Klub Sportowy nawiązał
współpracę z UMKS „Żak” Kielce. Istnieje możliwość bezpłatnego udziału dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat z terenu gminy Łopuszno w
zajęciach judo. Aktualnie powstała jedna sekcja (dzieci w wieku od 6 do
9 lat). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie. Prowadzone są w hali sportowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Nadal istnieje możliwość dołączenia do tej grupy.
Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr tel. 604-066-628.
W imieniu Zarządu ŁKS
Prezes Krzysztof Soboń

Biała szkoła 2015
Od 28 lutego do 7 marca 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie uczestniczyli w “Białej szkole” w miejscowości Ząb koło Zakopanego. Wyjazd został dofinansowany
przez Panią Wójt Irenę Marcisz, która pokryła z budżetu gminy
koszty przejazdu i nauki jazdy na nartach. Dzięki temu młodzież
po raz kolejny wspólnie z uczniami z Mniowa mogła nabywać
i doskonalić swoje umiejętności w jeździe na nartach i snowboardzie pod okiem instruktorów z Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej PTN. Ponadto uczestnicy wyjazdu zwiedzili Zakopane, w
tym m.in. cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Krzeptówki, Jaszczurówki oraz Krupówki. Uczestniczyli w pieszych wycieczkach na
Gubałówkę, na Czerwienne oraz do Doliny Strążyska. W czasie
wolnym młodzież doskonale bawiła się w kręgielni i na basenie.
Na zakończenie zimowego wypoczynku zorganizowane zostały zawody w slalomie narciarskim i snowboardowym. W jeździe na
nartach II miejsce zajęła Klaudia Maciejewska, a III miejsce wywalczyła Paulina Kowalska. Wśród snowboardzistów najlepiej zapre-

zentował się Piotr Karendał, który stanął na najwyższym stopniu
podium. Wszyscy otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy.
Doskonałe warunki mieszkaniowe oraz wspaniała domowa
kuchnia sprawiły, że dzieci przyjechały wypoczęte i zadowolone,
z nadzieją na kolejny wyjazd za rok.
Renata Kumańska

Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno
26.02.2015 r. podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej
w Łopusznie rozegrany został XI Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Łopuszno z udziałem dziewcząt i chłopców.
Do turnieju zaproszono szkoły podstawowe z gminy Łopuszno. Osobno rywalizowali chłopcy, osobno dziewczęta.
Świetną formę piłkarską zaprezentowały zespoły z Łopuszna,
które od początku rozgrywek dyktowały warunki.
Końcowa klasyfikacja chłopców:
I miejsce SP Łopuszno
II miejsce SP Gnieździska
III miejsce SP Dobrzeszów
Końcowa klasyfikacja dziewcząt:
I miejsce SP Łopuszno
II miejsce SP Gnieździska
Najlepszą bramkarką turnieju została Beata Hajduk z Łopuszna, a bramkarzem Kacper Banaśkiewicz z Dobrzeszowa. Tytuł
Królowej Strzelców zapewniła sobie Patrycja Malaga z Gnieździsk, a najlepszym strzelcem wśród chłopców okazał się Kacper
Sornat z Łopuszna.

Każda zwycięska drużyna otrzymała z rąk Pani Wójt Ireny Marcisz pamiątkowy puchar i dyplom.
Po zakończeniu rozgrywek wszyscy zostali zaproszeni na ciepły posiłek w szkolnej stołówce.
Małgorzata Gwóźdź
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Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
z okazji Dnia Kobiet

09.03.2015 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
na boisku „Orlik” odbył się Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. W
turnieju brały udział zespoły z Promnika, Brynicy i Łopuszna. Reprezentacja łopuszańskiego gimnazjum wygrała dwa
mecze z Promnikiem i Brynicą i w końcowej klasyfikacji zajęła
pierwsze miejsce.
Dariusz Supernat

Mistrzostwa szkoły w badmintonie

27 lutego 2015r. w ZS w Łopusznie odbyły się mistrzostwa
szkoły w badmintonie. O tytuł mistrza walczyły dziewczęta i
chłopcy ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Małgorzata Gwóźdź

XXI edycja Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora Szkoły

Turniej gier
i zabaw ruchowych
Zawodnicy w ferworze walki

Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii zimowych rywalizację sportową podjęli najmłodsi uczniowie. W piątek dzieci z klas drugich i trzecich ze szkół podstawowych w Łopusznie i Dobrzeszowie wystąpiły w Turnieju gier i zabaw ruchowych. Rywalizowały w 15 konkurencjach, o różnym stopniu
trudności.
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17 lutego po raz dwudziesty pierwszy w Zespole Szkół
w Gnieździskach został zorganizowany Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły. Celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego, szerzenie idei wychowania przez
sport oraz rozwijanie umiejętności organizowania i czynnego spędzania czasu wolnego. W turnieju wzięło udział 32 zawodników ze szkół w: Górkach Szczukowskich, Jaworzni, Łopusznie, Pilczycy, Słupi Koneckiej, Wólce i Gnieździskach. Jak
zawsze zawodnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności.
W klasyfikacji indywidualnej za zajęcie miejsc od I do IV
uczestnicy otrzymali dyplomy, natomiast w klasyfikacji drużynowej – puchary. Zdobyli je w kategorii szkół podstawowych
dziewczęta z Wólki i chłopcy z Górek Szczukowskich. W kategorii gimnazjów puchary trafiły do rąk dziewcząt ze Słupi Koneckiej i chłopców z Łopuszna.
Szkolna stołówka dla wszystkich uczestników przygotowała gorący posiłek. Pani dyrektor Małgorzata Trela serdecznie
podziękowała zawodnikom za udział w imprezie i zaprosiła na
turniej w przyszłym roku.
Wiesław Klimczak

Kultura i oświata

Powitaliśmy Nowy Rok 2015
Sylwester pod Gwiazdami na łopuszańskim Rynku stał się już
tradycją . W tym roku życzenia noworoczne mieszkańcom gminy złożyły nowe władze: pani Irena Marcisz - Wójt Gminy i pani
Zdzisława Zimna - przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno.

W świetlicy wiejskiej w Snochowicach, na balu sylwestrowym bawili się głównie mieszkańcy Snochowic i okolicznych
sołectw.
Barbara Pawelczyk

Orszak Trzech Króli
Niecodziennym wydarzeniem był zorganizowany po raz
pierwszy w Łopusznie Orszak Trzech Króli. Odbył się on w ramach świętowania Dnia Objawienia Pańskiego 6 stycznia. Organizatorami tego spotkania byli: Wójt Gminy Łopuszno, Ireneusz Jakusik - proboszcz łopuszańskiej parafii, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Stowarzyszenie „Geniusz” .
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Po jej zakończeniu
licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy przeszli w barwnym
korowodzie pod scenę w Rynku, gdzie odbyła się dalsza część
imprezy. Pani Wójt Irena Marcisz powitała przybyłych: posła
na Sejm RP-Marka Gosa, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego -Piotra Żołądka i wszystkich zgromadzonych
gości. Na Rynku Łopuszna rozbrzmiewały kolędy śpiewane
wspólnie przez występujących oraz publiczność. Uczestnicy
orszaku mogli rozgrzać się gorącymi posiłkami, które przygotowali organizatorzy.
Jedną z atrakcji święta był konkurs na najpiękniejsze
przebranie. Wzięło w nim udział 32 uczestników. Wszyscy
zostali nagrodzeni wspólnym wyjazdem na lodowisko do
Kielc. Fundatorem wyjazdu była Pani Wójt Gminy. Komisja
konkursowa wyłoniła laureata głównej nagrody w kategorii
osoba indywidualna - Marysię Mazur z Krężołka. Nagrodę
otrzymała również grupa kolędnicza z Czałczyna. Nagrody
ufundowane przez ks. dziekana Ireneusza Jakusika otrzymali chłopcy w przebraniu Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Wyróżnienia zostały rozlosowane wśród pozostałych
uczestników konkursu.
Organizatorzy uroczystości dziękują fundatorom nagród:
posłowi na Sejm RP-Markowi Gosowi, członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego- Piotrowi Żołądkowi oraz sponsorom: Zakładom Mięsnym ”WiR” Łopuszno i piekarni Aleksander Kozak z Łopuszna.
Barbara Pawelczyk

Wieści Łopuszna
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