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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejne sesje Rady Gminy odbyły się 30 listopada, 29 grudnia 2015 r. oraz 22 stycznia 2016 roku.
30 listopada 2015 roku odbyła się XI/2015 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu
na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad
sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji wraz z zaproponowanymi zmianami, po czym jednogłośnie wybrali na
sekretarza obrad sesji radnego Sławomira Staszczyka. Również
jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż prowadzono
rozmowy i konsultacje w sprawie sporządzenia wniosków o
remonty dróg współfinansowane ze środków PROW. Przygotowane zostały 3 wnioski według hierarchii możliwości pozyskania środków. Zaznaczyła, iż radni mieli możliwość typowania dróg do remontu. Nadmieniła, iż p. Wiesław Gałka prowadzi rozmowy w sprawie tak zwanych „Schetynówek”. Podziękowała radnym Błachuckiemu i Bernatowi za aktywność.
Radni w momencie projektowania drogi zapobiegają wykonaniu prac, które później powodowałyby niezadowolenie
mieszkańców. Trwają konsultacje społeczne oraz inwentaryzacja dróg nieuregulowanych prawnie. Ponadto Pani Wójt
zapowiedziała prowadzenie konsultacji w sprawie nadania
nazw ulicy w Łopusznie oraz rondu. Równocześnie podjęto
prace nad uzupełnieniem rejestru użytkowników wieczystych. Użytkownicy powinni płacić opłaty na rzecz gminy. Od
12 lat ten stan prawny nie był regulowany. Rozpoczęto prace
mające na celu modernizację i remont budynku po byłym
posterunku policji. Do wyremontowanego budynku przeniesione zostaną dwie instytucje GOPS i PUP.
Pani Wójt poinformowała, iż w ostatnim czasie Samorządowy Zakład Komunalny zakupił samochód-wywrotkę,
kosztowała ponad 88500 zł. Z budżetu gminy przeznaczono
pieniądze na działalność sportową. Klub Sportowy ŁKS otrzyma 30 tys. zł., a 10 tys. zł Klub Sportowy ZRYW. Następnie Pani
Wójt poinformowała o możliwości uzyskania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na budowę
nowej biblioteki. W budynku można przewidzieć również
miejsce na świetlicę dla Łopuszna. Z tego programu korzystały już ościenne gminy. Równocześnie prowadzone są także
konsultacje z mieszkańcami w kwestii sprzedaży budynków
na ul. Włoszczowskiej. Na tamte budynki nie weźmiemy żadnego dofinansowania. Pani Wójt zapewniła, iż nic nie zostanie
zrobione wbrew mieszkańcom oraz prosiła radnych o dalsze
prowadzenie konsultacji w tym temacie.
Pani Wójt przypomniała, iż ważną inwestycją realizowanąna terenie gminy jest żłobek. Gmina otrzymała dofinansowanie do żłobka dla 47 dzieci, które mają uczęszczać do niego od 1 grudnia. Przez grudzień żłobek będzie finansowany z
funduszy, które gmina pozyskała. Złożyliśmy dokumenty na
projekt „Maluch” i od stycznia chcielibyśmy, aby żłobek był finansowany z projektu.
Ponadto Pani Wójt w okresie między sesjami była na spotkaniu w Hucie Jabłonowej, w sprawie zażegnania konfliktów

miejscowych, uczestniczyła w obradach Komisji Rady Gminy,
26 listopada przeprowadziła naradę z dyrektorami szkół. 27
grudnia uczestniczyła w spotkaniu z okazji dnia pracownika socjalnego. Uczestniczyła w ślubowaniu uczniów w szkołach z terenu gminy.
Następnie Pani Wójt złożyła podziękowania p. Mariuszowi
Łuszczyńskiemu, ponieważ dzięki jego aktywności Gmina Łopuszno weszła w projekt „Schematom Stop”. W projekcie
przewidziano nawet 20 tys. zł dla rodziny w skali roku na podjęcie aktywności.
Pani Wójt podziękowała radnym za uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych. Zapraszała, aby w uroczystościach
brali udział również sołtysi i kierownicy jednostek.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowali nad uchwałami:
- Nr XI/89/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/90/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
w 2015 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/91/2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania „Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, Program NATURA 2000”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/92/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/93/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych.
- Nr XI/94/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych.
- Nr XI/95/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/96/2015 w sprawie opłaty targowej. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/97/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na 2016 rok. Za przyjęciem
uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 2, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
- Nr XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/99/2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji
przystanków komunikacyjnych w miejscowości Dobrzeszów
w ciągu drogi powiatowej Nr 0405T. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- Nr XI/100/2015 w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łopuszno”. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
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- Nr XI/101/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania
form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2016
rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
- Nr XI/102/2015 w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Łopuszno oraz zasad i trybu jego nadawania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XI/103/2015 w sprawie intencji przystąpienia do projektu grupowego pn. „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”, wspólnie
z Nadleśnictwami, JST z terenu województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych (14 radnych obecnych na sesji).
- Nr XI/104/2015 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łopuszno na lata 2016– 2022. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W sprawach różnych Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie p. Krzysztof Kumański poinformował, iż
wśród 141 szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w rywalizacji sportowej Szkoła
Podstawowa w Łopusznie zajęła III miejsce. Spośród 98 szkół
gimnazjalnych naszego regionu gimnazjum w Łopusznie zajęło IV miejsce. Pan Kumański podziękował Pani Wójt za wszelką pomoc i troskę, z jaką pochyla się nad potrzebami podległych szkół.
Pani Sylwia Lisowska-Stępień, kierownik Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie przedstawiła prezentację działalności stowarzyszenia na terenie Gminy Łopuszno. Wszyscy mogli obejrzeć film przygotowany podczas
warsztatów prowadzonych w ramach działania Integracyjnej
Świetlicy Środowiskowej w Józefinie.
29 grudnia 2015 roku odbyła się XII/2015 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna
odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego przyjęcie.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji wraz z wprowadzoną uchwałą, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radnego Mariusza Wosia. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia sesji.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż w tym okresie
prowadzone były konsultacje społeczne odnośnie nadania nazwy ronda i ulicy w Łopusznie. Konsultacje prowadzone były na zasadzie wypełniania formularzy dostępnych
w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej. W grudniu
prowadzono inwentaryzację dróg geodezyjnie nieuregulowanych. Przygotowywano dokumentację dla dróg, na remonty których ewentualnie w przyszłości można by otrzymać
dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ponadto przepro4
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wadzono czynności kontrolujące Zakład Gospodarki Komunalnej, wydano zalecenia i dokonano rekontroli wydawanych wcześniej zaleceń. Dużo czasu poświęcone zostało na realizację założeń dotyczących projektu drogi 728 w rejonie
Gnieździsk. Nadmieniła, iż pojawiła się potrzeba ustawienia
ekranów dźwiękochłonnych przy skrzyżowaniu dróg. Sporządzono dokumentację i złożono ją do powiatu. Pani Wójt przypomniała, iż gmina dołożyła 40 tys. zł do inwestycji, gdyż w
projekcie nie przewidziano przepustów i chodników. Dokładane jest wiele starań, aby wykonać projekt tej drogi zadowalający mieszkańców. Pani Wójt przypomniała, iż trwa proces
odlesienia działki przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, obradowała komisja urbanistyczna. Jesteśmy w końcowym etapie
odlesienia.
Ponadto w grudniu p. Irena Marcisz uczestniczyła w bezpłatnym przekazaniu działki w Eustachowie na rzecz gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych. 10 grudnia notarialnie potwierdzono to przekazanie. Równocześnie Gmina podjęła działania nieodpłatnego przekazania budynku bloku w
Gnieździskach. Jest on nieuregulowany prawnie. Agencja nieruchomości zapowiedziała, iż można się starać o jego przejęcie. Ponadto podpisała umowę z rzeczoznawcą na oszacowanie wartości nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu wieczystym. Pani Wójt poinformowała, iż podpisana została umowa na bezpłatne konsultacje prawne, które będą
udzielane od 1 stycznia 2016 r. od godziny 12.00 do godziny 16.00 w Urzędzie Gminy. Obsługiwane będą trzy gminy: Łopuszno, Strawczyn i Mniów. Ponadto poinformowała, iż
wydała zarządzenie, za zgodą Rady, pozwalające wydzierżawić działkę na targowicy w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej. Po utwardzeniu targowicy planowane jest
organizowanie tam giełd samochodowych w soboty. 17 grudnia dokonano zamiany działek w Jedlu, spisano akt notarialny.
Ponadto w okresie między sesjami Pani Wójt gościła delegacje z Gnieździsk w sprawie rozstrzygania wątpliwości mieszkańców odnośnie bezpieczeństwa ujęcia wody pitnej. W okolicy ujęcia znajduje się kopalnia Właściciel kopalni wystąpił
o pozwolenie na pogłębienie wyboru kamienia. Mieszkańcy obawiają się, że może to spowodować pogorszenie stanu
wody lub jej brak. Uczestniczyła w walnym spotkaniu Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, na którym dokonano wyboru nowych władz. Stare władze dostały absolutorium. Stowarzyszeniu prezesuje nadal p. Małgorzata Barcicka.
Rozmawiano, na jakie cele będzie można pozyskać fundusze
w najbliższych latach. Poczynione zostały starania pozyskania
pieniądzy na modernizację boisk i park linowy w Łopusznie.
Pragną zwiększyć w ten sposób atrakcyjność miejsca.
Następnie Pani Wójt stwierdziła, iż okres grudniowy był czasem wielu uroczystych spotkań. 5 grudnia 140 dzieci uczestniczyło w spotkaniu z Mikołajem zorganizowanym na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie, na którym była
też obecna Pani Wójt.
Ponadto uczestniczyła w „Jasełkach Dobrzeszowskich”,
które, zdaniem Pani Wójt, jak co roku przygotowane były na
bardzo wysokim poziomie. Nadmieniła, iż imponująca jest
aktywność radnych. Wyróżniła radnego Marcina Wychowańca za ufundowanie nagród, prezentów dla dzieci. Następnie
złożyła podziękowania dla stowarzyszenia „Skała”, którego
prezesem jest p. Mariusz Brelski oraz Koła Gospodyń Wiej-
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skich w Lasocinie za organizacje spotkań: „Twórcze weekendy dla umysłu i ciała”. Spotkanie adresowane do mieszkańców dotyczyło spraw zdrowotnych. Podziękowała kierownik
domu opieki w Józefinie. Fundacja z Uśmiechem 9 grudnia
na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym zorganizowała
jasełka. Pani Sylwia Stępień przygotowała jasełka na bardzo
wysokim poziomie. Było to wzruszające przedstawienie. Pani
Wójt uczestniczyła również w „Wigilii dla Seniorów” w Sarbicach. Podziękowała Pani Małgorzacie Najmrodzkiej, kierownik szkoły filialnej oraz sołtysom, Elżbiecie Karykowskiej,
Leszkowi Pietrzyk jak również radnym Czesławowi Bujakowi
oraz Krzysztofowi Błachuckiemu za współorganizację i współfinansowanie uroczystości.
Pani Wójt poinformowała, iż odbyła się też wspólna wigilia
dla pracowników Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.
Na tej wigilii dokonała podsumowania rocznej pracy samorządu. Następnie 20 grudnia odbył się „Przegląd kolęd i pastorałek”. Był na bardzo wysokim poziomie. Sponsorami nagród
byli radni: Andrzej Cieślicki, Krzysztof Soboń Krzysztof Smolarczyk. Ponadto Pani Wójt uczestniczyła w wigiliach organizowanych w szkołach: w Gnieździskach, Łopusznie i w Grabownicy. W grudniu udzieliła dwóch ślubów.
Na zakończenie Pani Wójt stwierdziła, iż jest usatysfakcjonowana pracą radnych i sołtysów. Zaangażowanie wszystkich
jest wzorcowe. Podziękowała za współpracę dla dobra naszej
gminy.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- Nr XII/105/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XII/106/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XII/107/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XII/108/2015 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie na 2016 rok”. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XII/109/2015 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2016 rok”. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XII/110/2015 w sprawie zbycia środka trwałego. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- Nr XII/111/2015 w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- Nr XII/112/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych.
- Nr XII/113/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna poinformowała, iż do Wojewody wpłynęło pismo od p. Franciszki Piotrowskiej. Pismo to zostało przekazane do Rady Gminy w Łopusznie. Dotyczyło infor-

macji o wszczęciu postepowania nadzorczego do uchwały
Nr XI/104/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada
2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie Gminy Łopuszno na lata
2016–2022. Przewodnicząca odczytała pismo Wojewody oraz
zarzuty Pani Franciszki do przygotowanej Strategii. Następnie
poinformowała, iż wystosowała pismo do kierownika GOPS
o wyjaśnienie procedury przygotowywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy
Łopuszno oraz odniesienie się do stawianych zarzutów.
Pan Mariusz Łuszczyński pełniący obowiązki kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odniósł się do zarzutów stawianych przez Panią Franciszkę Piotrowska w formie pisemnej. Opisał procedurę przygotowywania Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie
Gminy Łopuszno. Załączył dokumenty świadczące o tym, iż
na etapie prac nad strategią każdy mógł wnosić swoje uwagi
i propozycje do projektu Gminnej Strategii.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż stanowisko
rady w tym temacie wraz z załączonym pismem Pana Łuszczyńskiego zostanie dostarczone do Wojewody. Następnie
poinformowała, iż do rady wpłynął protest mieszkańców Łopuszna przeciwko budowie wieży telefonii komórkowej.
Pani Wójt zapewniła, iż będzie badać sprawę. Jako Wójt poprze mieszkańców i będzie się sprzeciwiać budowie masztu.
Pan Andrzej Cieślicki w imieniu swoim i dyrekcji Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie zaprosił na finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pani Wójt wręczyła p. Aleksandrowi Kozakowi statuetkę
i złożyła gratulacje za zajęcie I miejsca wśród piekarni w
powiecie kieleckim w plebiscycie „Nasze Dobre Świętokrzyskie”. Podziękowała również p. Kozakowi za udzielanie
się i pomoc w organizacji imprez gminnych.
Następnie Pani Wójt podsumowała rok działalności samorządu, rozdała radnym sprawozdanie przygotowane na piśmie. Podziękowała Pani Teresie Poświat skarbnik gminy, Pani
Małgorzacie Barcickiej sekretarz gminy oraz Panu Wiesławowi Gałce zastępcy Wójta Gminy za wzorową współpracę oraz
duże zaangażowanie w swoje obowiązki. Podziękowała również radnym, sołtysom, kierownikom poległych jednostek
oraz dyrektorom szkół za zaangażowanie w pracę. Zaznaczyła, iż wszyscy razem pracują na wizerunek naszej Gminy.
Następnie został wyświetlony przygotowany film obrazujący inwestycje i pracę samorządu w 2015 roku.
22 stycznia 2016 roku odbyła się XIII/2016 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna
odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego przyjęcie.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji wraz z zaproponowanymi zmianami, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radnego Marcina Wychowańca. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż okres pomiędzy sesjami był bardzo pracowity, obfitował w liczne spo-
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
tkania, negocjacje i rozmowy. Pani Wójt poinformowała, iż
w styczniu została nieodpłatnie przekazana działka pod budowę świetlicy dla Łopuszna oraz jednocześnie pod budowę biblioteki. Przekazanie działki daje większe szanse na
uzyskanie funduszy na budowę nowej biblioteki. Następnie
poinformowała, iż w okresie miedzy sesjami rozpatrywano
problem lokalizacji masztu telefonii komórkowej. Jako
Wójt p. Irena Marcisz uznała, że poprze stanowisko mieszkańców i nie wyrazi zgody na budowę masztu. Sprawa jest w dalszym toku.
Pani Irena Marcisz zaznaczyła, iż początek roku to czas prac
nad budżetem. Odniosła się do funduszu sołeckiego, na który zostanie wydane około 400 tys. zł z budżetu gminy. Przypomniała, że jest to decyzja Rady, która zdecydowała, iż w
każdym sołectwie należy przeprowadzać choćby małe inwestycje, żeby poprawić warunki życia mieszkańców. Zapewniła,
że pochwala decyzje Rady i dziękuje za jednomyślność w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Zaznaczyła, że o realizacji zadań z funduszu sołeckiego decyduje konkretne sołectwo a decyzja ta nie podlega dyskusji sąsiednich sołectw. Pani Wójt przypomniała, że
około 30 % kosztów poniesionych na realizację funduszy sołeckich zostanie zwrócone do budżetu gminy.
Następnie Pani Wójt nadmieniła, iż w budżecie gminy zaplanowano wydatki na „Żłobek gminny” i przedszkola. Nadmieniła, iż finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym
gminy. Apelowała, aby docenić, iż na budowę żłobka staraniem władz gminy uzyskano dofinansowanie w kwocie
1,5 mln. zł. Inwestycja ta wymagała poniesienia wielu trudów,
pisania wniosków, sporządzania dokumentacji. Utrzymanie
żłobka nie do końca zostaje po stronie gminy. Złożono wniosek do projektu „Maluch” do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na otrzymanie dofinansowania. Pani Wójt nadmieniła, iż wiele kontrowersji wzbudza szkoła prowadzona
przez stowarzyszenie p. Leszka Piotrowskiego. Wyjaśniła, iż
działalność stowarzyszenia zarejestrowana jest na terenie naszej gminy. Do naszej gminy przychodzi subwencja oświatowa, która w całości jest przekazywana stowarzyszeniu. Gmina
do tego nie dokłada, jest jedynie pośrednikiem.
Pani Wójt zaznaczyła, iż prowadzona jest racjonalna polityka finansowa. Cały czas są prowadzone analizy, jak można
poszukiwać dodatkowych funduszy. Poczynione są oszczędności w budżecie. Zachęcała, aby radni analizowali budżet
i potrafili odpowiadać mieszkańcom na pytania. Zaznaczyła,
iż w budżetach jednostek podległych również poczyniono
oszczędności. Same oszczędności na opale w świetlicy i szkole
w Gnieździskach to około 100 tys. zł. Pani Wójt nadmieniła, iż
wzrastają dochody gminy np. z podatku od środków transportowych, gdyż przedsiębiorcy dokupują samochodów, oraz
są przedsiębiorcy, którzy z sąsiednich gmin przenoszą swoje
działalności na teren naszej gminy. Dodała, że dobry gospodarz to taki, który buduje, ale zapewnia środki na utrzymanie
budynków. Następnie Pani Wójt odniosła się do planów przebudowy targowicy. Środki na tę inwestycję chcemy pozyskać z PROW. Czekamy na wytyczne. Targowica ma mieć wiele funkcji. W czwartki targowica, w soboty giełda, w pozostałe dni parking, wydzielony punkt gastronomiczny. Ponadto
przypomniała, iż do PROW złożono wniosek o dofinansowanie do remontu 15 dróg. Radni mają informacje, jakie dro6
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gi wytypowano. Następnie Pani Irena Marcisz zdementowała
informację, iż droga nr 728 nie będzie remontowana. Zapewniła, iż trwa procedura, inwestycja zostanie przeprowadzona.
Możliwe, że już w marcu będzie ogłoszony przetarg.
Pani Wójt apelowała do mieszkańców o rozwagę. Przypomniała, iż mieszkańcy Łopuszna chcieliby świetliceę, oświetlenie. Nie można wszystkiego od razu. Przypomniała, iż wybudowano nowe miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowa. Będzie remont ulicy Spacerowej. Wyremontowany został
budynek po posterunku policji na siedzibę GOPS. Złożony został wniosek przez LGD na budowę boiska wielofunkcyjnego
wraz z parkiem linowym na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Zachęcała radnych, aby mówili o tym, co zostało
zrobione i tłumaczyli, że kolejne inwestycje przyjdą z czasem.
Że będzie świetlica z czytelnią internetową, „Klub Seniora”.
Łopuszno będzie rozkwitać.
Pani Irena Marcisz poinformowała, iż podpisana została umowa na konserwację oświetlenia na terenie gminy. Tak
jak życzyli sobie radni w umowie zapisano: od czasu zgłoszenia wykonawca ma 5 dni na założenie punktu oświetleniowego, oraz 24 h na usunięcie awarii. Pani Wójt poinformowała, iż
mieszkaniec Czałczyna, który rości sobie prawo do budynku,
w którym obecnie znajduje się świetlica wiejska złożył skargę kasacyjną. Skarga ta została oddalona. W związku z powyższym gmina bez obaw będzie mogła inwestować w nieruchomość. Następnie Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż analizowano program termomodernizacji w ramach tak zwanych
odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych. Informacje dotyczące naboru wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy. Każdy zainteresowany może starać się o
pożyczkę preferencyjną, która może zostać umorzona w granicach 30 %.
Pani Wójt poinformowała, iż w styczniu odbyła spotkanie
z prof. Turowskim, prof. Pastuszką oraz dr Izą Bożyk. Jest to
zespół redakcyjny tworzonej „Monografii Łopuszna”. Przymierzają się do spisania historii Łopuszna. Kolejne spotkania
są ustalone. Odbyło się również spotkanie z kierownikiem filii Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa p. Obarą.
Rozmawiano o bloku w Gnieździskach, który jest zarządzany
przez agencję. Regulowany jest stan prawny gruntów i samego bloku.
Ponadto w okresie miedzy sesjami Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu w świetlicy w Piotrowcu z okazji „Dnia Babci
i Dziadka”. Uczestniczyła również w „Dniu Babci” w żłobku.

z życia gminy
Na zakończenie Pani Wójt poinformowała, iż złożone zostały dwa wnioski na pozyskanie dofinansowania. Wnioskowano
o 20 tys. zł na ogrodzenie źródełka w miejscowości Skałka. Podziękowała prezesowi stowarzyszenia Łabędź p. Mirosławowi
Śliwka za zaangażowanie w tą sprawę. Złożono również wniosek o pozyskanie 20 tys. zł na Żabieniec na zrobienie punktu widokowego zadaszonego. Następnie Pani Wójt podziękowała Panu Krzysztofowi Kumańskiemu dyrektorowi Zespołu
Szkół im Jana Pawła II w Łopusznie za organizację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pochwaliła imponującą skuteczność organizatorów oraz wielkie zaangażowanie.
Przed głosowaniem nad podjęciem uchwał skarbnik gminy p. Teresa Poświat odczytała uchwały I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Łopuszno na 2016 rok, w sprawie opinii o projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022
Gminy Łopuszno, oraz w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łopuszno na 2016 rok. Następnie zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Jerzy Adamiec przedstawił
konstrukcję budżetu gminy na 2016 rok. W swym wystąpieniu porównał planowane wpływy do budżetu oraz wydatki w projekcie uchwały budżetowanej na 2016 rok do uchwały budżetowej z 2015 roku. Wykazał, iż wzrastają wpływy do
budżetu oraz zwiększane są wydatki inwestycyjne. Na zakończenie stwierdził, że budżet jest realny i do zaakceptowania przez Radę.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały:
- Nr XIII/114/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022.
- Nr XIII/115/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2016 rok.
- Nr XIII/116/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej.
- Nr XIII/117/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2016.
- Nr XIII/118/2016 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a.

- Nr XIII/119/2016 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Gminy Łopuszno na lata 2015-2023.
- Nr XIII/120/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno.
- Nr XIII/121/2016 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu
dróg z ruchem okrężnym na terenie Gminy Łopuszno.
- Nr XIII/122/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Snochowice.
- Nr XIII/123/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015 roku w
sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie na rzecz Gminy
Łopuszno nieruchomości położonej w obrębie Marianów.
W sprawach różnych Przewodnicząca p. Zdzisława Zimna
poinformowała, iż do Rady Gminy wpłynęło Pismo Wiejskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej z dnia 31.12.2015r.
wzywające Radę Gminy w Łopusznie do usunięcia naruszenia
prawa. Rada po zapoznaniu się z pismem oraz po wysłuchaniu opinii radcy prawnego Pani Ewy Kokowskiej zdecydowała
o zajęciu stanowiska w formie uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/124/2016
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wniesionego przez Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej, w treści, której rada zajmuje stanowisko cyt.: „Rada Gminy nie naruszyła prawa. W sprawie braku podstaw do podejmowania uchwały dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Rada Gminy zajęła stanowisko w dniu 21.08.
2015r. Zgodność z prawem czynności podjętych przez Radę
Gminy potwierdził organ nadzoru - Wojewoda Świętokrzyski”.
Ponadto w sprawach różnych głos zabierali:
Pani Franciszka Piotrowska wiceprezes Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej, Pani Barbara Pawelczyk
kierownik GOK oraz Pan Mariusz Łuszczyński pełniący obowiązki kierownika GOPS.
E.Sz.

KOMPLEKSOWE UREGULOWANIE
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Gmina Łopuszno celem uregulowania gospodarki ściekowej wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie, wraz z budową sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji Łopuszno. Prace projektowe polegają na opracowaniu:
- do końca lipca 2016r. – dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków wraz z projektem niezbędnych
kanałów sanitarnych umożliwiających doprowadzenie ście-

ków z istniejącej kanalizacji do projektowanej oczyszczalni
ścieków i z oczyszczalni zbiorczych przy ul. Leśnej i ul. Koneckiej, oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanałów umożliwiających doprowadzenie
ścieków z sołectwa Eustachów,
- do końca stycznia 2017r. - dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanałów sanitarnych umożliwiające doprowadzenie ścieków z miejscowości Wielebnów, Jasień oraz
z nieskanalizowanej części miejscowości Łopuszno.
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W związku z trwającymi pracami projektowymi prowadzonymi przez wykonawcę Gmina Łopuszno zwraca się
z uprzejmą prośbą o udzielenie niezbędnych zgód oraz
informacji celem zaprojektowania, wybudowania, a tym
samym kompleksowego uregulowania gospodarki ściekowej dla mieszkańców całej aglomeracji Łopuszno.
Opracowana dokumentacja techniczna pozwoli Gminie Łopuszno ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
z tym że nawet przy dofinansowaniu gmina będzie musiała
zagwarantować we własnym budżecie środki w wysokości
około 20 – 30%, co będzie stanowić od 3 do 5 mln. zł. wkładu
własnego. A więc będzie to ogromny wysiłek finansowy gminy, ale jednocześnie spowoduje on, że przynajmniej aglomeracja Łopuszno będzie posiadała w pełni uregulowaną gospodarkę ściekową.
Dla pozostałych miejscowości Gmina Łopuszno zamierza
zrealizować Gminny Program Budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Z chwilą gdy nabór będzie
ogłoszony, gmina za aprobatą zainteresowanych właścicieli
nieruchomości, złoży udokumentowany wniosek o dofinan-

sowanie, wyłoni w przetargu wykonawcę i wybuduje w I etapie około 150 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Obecnie firma wykonująca prace projektowe przedstawiła koncepcję budowy oczyszczalni ścieków oraz koncepcję poprowadzenia kanałów sanitarnych na terenie
aglomeracji Łopuszno. Koncepcja ta w sposób kompleksowy rozwiązuje problem nieuregulowanej dotychczas
gospodarki ściekowej poprzez etapową realizację zadania inwestycyjnego:
- Etap I - wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi kanałami sanitarnymi umożliwiającymi doprowadzenie ścieków z istniejącej kanalizacji do oczyszczalni
ścieków i z oczyszczalni zbiorczych przy ul. Leśnej
i ul. Koneckiej oraz budowa kanałów umożliwiających doprowadzenie ścieków z Eustachowa Dużego, Eustachowa
Małego oraz z Orczowa – 2016 – 2017 rok.
- Etap II - budowa kanałów sanitarnych umożliwiające doprowadzenie ścieków z miejscowości Wielebnów, Jasień oraz
z nieskanalizowanej części miejscowości Łopuszno – realizacja 2017 – 2018 rok.
Patrycja Jas

Zbiornik wodny „Wierna Rzeka”
10 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie odbyło się wspólne posiedzenie
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Licznie przybyłych gości, radnych, sołtysów, mieszkańców przywitała Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz. Obradom przewodził p. Grzegorz Gałuszka przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju i Współpracy z Zagranicą. Uczestnicy
spotkania przeprowadzili wizytację na terenie przyszłej inwestycji, a następnie prowadzili rozmowy na temat realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego WIERNA RZEKA
na rz. Łososinie, na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów,
Strawczyn”.
Najistotniejszymi sprawami, z którymi zmierzyli się obradujący była dyskusja nt. możliwości realizowania inwestycji przeciwpowodziowych w perspektywie finansowej na lata 2014 –
2020. W ramach programów operacyjnych RPOŚW oraz POIŚ
beneficjentami mogą być m. in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. W 2016 roku planowane są dwa nabory
wniosków w I kwartale oraz IV kwartale na kwoty łączne
85906270,00 złotych.
Samorządowcy zapoznali się z możliwością realizacji podobnych inwestycji na obszarach naszego województwa oraz
z trudnościami w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Jak podkreślił Piotr Żołądek członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, staramy się uzupełnić dokumentacje środowiskową, która już kilka
razy była podważana przez organizacje ekologiczne.
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Ten projekt jest potrzebny dla ludzi mieszkających na terenach zalewowych, corocznie borykających się z podtopieniami i powodziami. Musimy opracować pewne kierunki, koncepcje, które umożliwią sprawne działanie w zakresie inwestycji przeciwpowodziowych oraz zmian stanu prawnego w obszarze postępowania administracyjnego – mówił Grzegorz
Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promo-

cji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Mieszkańcy naszej gminy postanowili zorganizować „Komitet budowy zbiornika”. Jego organizacją zajmuje się Pan Stanisław Kot – lokalny przedsiębiorca. Do komitetu należy również
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz.
Robert Włodarczyk

Rynek w Łopusznie wciąż pięknieje
9 marca 2016 zostały zakończone prace Pierwszego etapu
przebudowy ciągu pieszo – jezdnego w centrum Łopuszna
ul. Rynek. Wykonawca przeprowadził kompleksowe prace polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu kostki betonowej na powierzchni 190m2 wraz z krawężnikami. Koszt inwestycji wyniósł 18620,00 złotych, został pokryty w całości z budżetu gminy. Mieszkańcy ulicy Rynek już nie
mogą doczekać się realizacji kolejnego etapu inwestycji.
Robert Włodarczyk

GOPS od kwietnia w nowej siedzibie

Pragniemy poinformować, iż z dniem 04 kwietnia 2016r.
zmienia się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie. GOPS będzie mieścił się w budynku przy
ul. Strażackiej 12 (budynek po byłym posterunku policji), w
dogodnym położeniu, w centrum Łopuszna, obok Gminnego Ośrodka Zdrowia, poczty. Zmianie nie ulegnie aktualny numer telefonu oraz adres e-mail, dodatkowo zostanie uruchomiona jeszcze jedna linia telefoniczna w dziale świadczeń wychowawczych (500 PLUS).
Na inwestycje przeznaczono ok 150 tysięcy złotych. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, oraz założono nową
sieć komputerową. Dostosowano pomieszczenia dla osób
niepełnosprawnych. Zamontowano monitoring wewnątrz
jak i przed budynkiem. W pokojach pracowników, dbając o ich

Nowo wybudowany parking dla około 50 pojazdów będzie służył
zarówno pacjentom Ośrodka Zdrowia jak i klientom GOPS-u
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bezpieczeństwo, będzie alarm oraz czujniki ruchu. Dodatkowym udogodnieniem dla klientów będzie duży parking .
Stworzone zostaną kameralne warunki do świadczenia
szeroko rozumianej pracy socjalnej oraz wypełniania różnego rodzaju wniosków. Tego brakowało w obecnej siedzibie.
W związku ze zmianą znacznie poprawią się warunki pracy
i jakość świadczonych usług na rzecz klientów GOPS.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej gops-lopuszno.pl, gdzie będą mogli Państwo znaleźć aktualne informacje związane z działalnością naszego Ośrodka.
Ewelina Stachura
Wnętrze budynku w końcowej fazie remontu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – jak to wygląda u nas
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Łopuszno rozpoczyna realizację „gminnego programu
oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno”
przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018.
Opracowany program w 2013 r. dotyczył miejscowości:
Lasocin, Ewelinów, Ewelinów Fryszerka, Antonielów, Barycz, Fanisławice Hucisko, Fanisławice Przymiarki, Huta
Jabłonowa, Krężołek, Michala Góra, Naramów, Nowa
Skałka, Olszówka, Przegrody, Rudniki i Skałka Polska.
Program został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Łopusznie Nr
XXI/144/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. oraz został zatwierdzony uchwałą sejmiku województwa świętokrzyskiego.
Warunkiem uczestnictwa jest:

• podpisanie umowy i dokonanie wpłaty I raty   w wysokości 600 zł. do 4 kwietnia 2016 r., co będzie stanowiło udział
w kosztach opracowania dokumentacji i badań geologicznych,
• II ratę należy wpłacić w terminie do 30 czerwca 2016 r.  w wysokości 2400 zł., co będzie stanowiło udział w kosztach zakupu i montażu.
Pozostała kwota w wysokości 79,50% będzie sfinansowana
z budżetu Gminy Łopuszno i dofinansowania Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
I.J.

Prace melioracyjne i nie tylko
Prace melioracyjne w Gminie Łopuszno

Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych
na przełomie grudnia i stycznia 2016 roku, wykonano prace
melioracyjne w miejscowościach: Wielebnów, Czałczyn, Antonielów, Lasocin oraz Podewsie. Prace polegały na odmulaniu dna rowów melioracyjnych koparką, wykaszaniu skarp,
profilowaniu i odkrzaczaniu poboczy. Łącznie wyczyszczono
ponad 6,5 km rowów melioracyjnych (Wielebnów 1300 mb,
Czałczyn 200 mb, Antonielów 2255 mb, Lasocin 1740 mb, Podewsie 1070 mb). Koszt wykonanych prac wyniósł 23 400 zł.

Zamontowano tablice informacyjne
z numerami posesji oraz z nazwami ulic

W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Gminie Łopuszno zamontowano 15 tablic informacyjnych z numerami posesji
w miejscowości: Nowek szt. 10, Sarbice Pierwsze szt. 2, Sarbice Drugie szt. 2 oraz Dobrzeszów szt.1. Ponadto zamon-
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towano 16 tablic informacyjnych z nazwami ulic w miejscowości Snochowice szt. 15 (ul. Łopuszańska szt. 3, ul. Duża szt.
3, ul. Mała szt. 2, ul. Sojawa szt. 1, ul. Zagóra szt. 1, ul. Okrajek
szt. 2, ul. Komorniki szt. 1, ul. Leśna sz. 2) oraz w miejscowości Łopuszno ul. Górki Łopuszańskie szt. 2. Umieszczone tablice informacyjne ułatwiają mieszkańcom, jak również służbom

z życia gminy

pogotowia, straży pożarnej, policji, dojazd do nieruchomości, który dotychczas był utrudniony z powodu braku odpowiedniego oznakowania. Koszt zakupionych tablic wyniósł
8 000 zł. Ponadto zostaną zamontowane kolejne tablice informacyjne w miejscowości Grabownica – z numerami posesji
oraz w miejscowości Łopuszno – z nazwami ulic.

Nowe kosze na śmieci
zamontowane w Gminie Łopuszno

Dbając o czystość i porządek w Gminie Łopuszno na początku lutego na zlecenie Pani Wójt Ireny Marcisz zakupiono
70 szt. koszy na śmieci. Kosze zostały zamontowane przy każ-

dej wiacie przystankowej znajdującej się na terenie Gminy Łopuszno. Kosze na śmieci zostały wykonane oraz zamontowane przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie.

Zakupiono nową wiatę przystankową

W lutym zamontowano nową wiatę przystankową w miejscowości Naramów. Nowa wiata będzie zabezpieczać przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mieszkańców
oczekujących na przejazd komunikacją zbiorową. Zakup wiaty został sfinansowany z budżetu Gminy Łopuszno.
Antoni Lesiak

Przypominamy
W ostatnim czasie do Urzędu Gminy Łopuszno wpływają liczne sygnały mieszkańców naszej gminy związane z nieprawidłowościami w zakresie numeracji porządkowej budynków. Sygnały te dotyczą najczęściej braku tabliczek z numerami na budynkach jak również tabliczek z błędnymi numerami. Przypomnieć zatem należy o obowiązkach ustawowych,
właściciela/władającego nieruchomością. Każdy właściciel
nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości na własny koszt, w ciągu
30 dni od nadania przez daną gminę numeru porządkowego dla jego nieruchomości. Gmina, na terenie której położona jest nieruchomość, nie zwraca pieniędzy za tego typu
wydatek. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
z 4 marca 2010 r. nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Zgodnie z jej zapisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy

porządkowej, na której, oprócz numeru porządkowego,
musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu,
a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości.
W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu. Należy również poinformować, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia
20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: § 1. Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z
numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych
albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
E.Sz.

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 Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Zmiany w OSP Łopuszno
20 lutego 2016 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w trakcie którego został powołany Zarząd w składzie:
1. Jarząb Michał – Prezes
2. Włodarczyk Łukasz – Wiceprezes – Naczelnik
3. Macander Krzysztof – II Wiceprezes
4. Jarząb Damian – Zastępca Naczelnika
5. Palacz Jacek – Skarbnik
6. Młynarski Wojciech – Sekretarz
7. Kozieł Michał – Gospodarz
8. Macander Mirosław – Czł. Zwyczajny
9. Uranek Łukasz – Czł. Zwyczajny
Nowy Zarząd pragnie kontynuować tradycje i osiągnięcia
zapisane na kartach jednostki przez poprzednie Zarządy i dołoży starań do polepszenia wyposażenia oraz stanu osobowego jednostki.

Kolejna placówka Banku Spółdzielczego w Łopusznie
Bank Spółdzielczy w Łopusznie zgodnie ze swoją strategią
rozwoju dąży do tego, by zapewnić klientom sprawny i przyjazny system obsługi, oparty na najnowszych rozwiązaniach
technologicznych i organizacyjnych.
Chcąc zwiększyć standard obsługi klientów z terenu Gminy
Słupia, Zarząd Banku podjął decyzję o budowie nowoczesnego budynku. W dniu 5 lutego 2016 r. Bank oddał do użytku
Punkt Obsługi Klienta w Słupi.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: przewodnicząca
Rady Gminy Słupia pani Krystyna Kuder, Wójt Gminy Słupia pan
Robert Wielgopolan, Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego pan Marian Król, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku
pani Stanisława Kaleta oraz Prezes Zarządu Banku pani Elżbieta
Węgrzyn. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Mieczysław Piasek, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Pilczycy.
Oddany do użytku Punkt Obsługi Klienta jest placówką nowoczesną, przyjazną dla klienta i jak cały Bank Spółdzielczy
w Łopusznie oferuje szeroką gamę produktów, zapewniających dostęp do najnowszych rozwiązań finansowych jak: ban-

kowość elektroniczna, obsługa bankomatowa, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, certyfikaty kwalifikowane, bankowość mobilna, karty płatnicze zbliżeniowe i tradycyjne, naklejki zbliżeniowe na telefony oraz atrakcyjne lokaty, kredyty i rachunki.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług.
Elżbieta Węgrzyn

Rewitalizacja Łopuszna
Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dotacji na opracowanie programów rewitalizacji w gminach Województwa Świętokrzyskiego.
Gmina Łopuszno ma zamiar skorzystać z dofinansowania
i opracować Program Rewitalizacji dla Łopuszna. Żeby jednak
wniosek nasz uzyskał pozytywną ocenę, musi wystąpić partycypacja społeczna w jego opracowaniu t.j. udział mieszkańców,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z Łopuszna.
W programie mogą być ujęte różne przedsięwzięcia przywracające albo poprawiające istniejące zagospodarowanie
określonego terenu. W najbliższym czasie będziemy udzie-
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lać szczegółowych informacji, licząc na pozytywną reakcję
i współpracę. Mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje
pozarządowe pragniemy zainteresować pocztą e-mail: rewitalizacja@sejmik.kielce.pl, na której można zadawać pytania
i uzyskiwać odpowiedzi. Tylko od aktywności mieszkańców,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zależy, czy
gmina opracuje program rewitalizacji, który uzyskałby pozytywną ocenę i dofinansowanie maksymalnie 90 %.
Zapraszam do współpracy.
Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz

z życia gminy

Nowe regulacje prawne w przypadku usuwania drzew
Szanowni Mieszkańcy, nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która reguluje kwestie usunięcia drzew ze swojej posesji
wprowadziła zmiany, które są korzystniejsze i łatwiej określić
przypadek, kiedy możemy usunąć drzewo bez zezwolenia.
Dotychczas wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie
drzew był uzależniony od ich wieku (wymóg ten dotyczył
drzew, których wiek przekracza 10 lat). W praktyce określenie
wieku drzewa stwarzało pewne trudności.
Obecnie kryterium to jest łatwo mierzalne i jednoznaczne, a więc nie musimy występować o zgodę administracyjną
w przypadku:
• krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

• krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia
i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach
zieleni;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Iwona Janik

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
poszerzył swoją ofertę o „Program dla osób fizycznych”
Program „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków”, w ramach którego osoby fizyczne będą mogły uzyskać dofinansowanie do tego rodzaju działań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, dofinansowanie w formie pożyczki do 95 % kosztów, minimalna kwota
pożyczki 3 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki w wysokości
2,5 % . Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości 25
% w zależności od okresu spłaty i terminowości dokonywania
spłaty.
Program „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków”, w ramach którego osoby fi-

zyczne będą mogły uzyskać dofinansowanie do tego rodzaju
działań , beneficjentami są: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, parafie
i związki wyznaniowe. Dofinansowanie w formie pożyczki do
95 % kosztów, minimalna kwota pożyczki 4 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki w wysokości 3,5 % . Pożyczka podlegać
będzie umorzeniu w wysokości 10 % w zależności od okresu
spłaty i terminowości dokonywania spłaty.
Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty zamieszczone zostały na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach www.wfos.com.pl w zakładce „Obsługa beneficjentów”
-> „Programy dla osób fizycznych”
Iwona Janik

Programy pomocowe dla rolnictwa (PROW 2014-2020)
– Modernizacja gospodarstw rolnych
Twórcy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 założyli w jego celach poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Planowane w Programie
środki finansowe mają się przyczynić przede wszystkim do
rozwoju gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla
młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa rolne).
W najbliższej perspektywie uruchomiony zostanie nabór
wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”.
Wnioski będzie można składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
terminie od 31.03.2016 do 29.04.2016.

Warunki przyznania pomocy w ramach tego działania:
Beneficjentem może być rolnik :
1. Posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha
użytków rolnych i nie większej niż 300 ha.
2. Będący osobą fizyczną, oraz:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) kieruje gospodarstwem;
c) jest pełnoletni;
d) ma nadany numer ewidencyjny gospodarstwa
e) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi
w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie
produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu
i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych.
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Działalność rolnicza osób fizycznych jest traktowana jako
prowadzona w celach zarobkowych, jeśli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku został osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej
5 tys. zł. (udokumentowane fakturami Vat , lub RR).
3. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa starającego się
o pomoc musi wynosić co najmniej 10 000 Euro i nie więcej niż 200 000 Euro.
Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
bierze się pod uwagę:
1) w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy (2016 rok)
2) w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie
głównym w roku , w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy; za
plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest
najdłuższy.
Ustalając wielkość ekonomiczną gospodarstwa oraz powierzchnię gospodarstwa należy uwzględnić: grunty orne,
sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz grunty pod rowami, wchodzące
w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie
pomocy:
1) stanowiące własność   rolnika;
2) będące w użytkowaniu wieczystym
3) które są dzierżawione przez rolnika z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na
czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od
dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
4) które są dzierżawione od innych rolników, jeżeli umowa
dzierżawy została zawarta:
a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną (potwierdzona przez Urząd Gminy lub Biuro Powiatowe ARiMR,
z określeniem kwoty czynszu dzierżawnego ) oraz
b) na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku
o przyznanie pomocy;
5) do których rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową
Pomoc w postaci refundacji części kosztów kwalifikowalnych (bez podatku VAT) może być przyznana na inwestycje w następujących obszarach:
a” - rozwój produkcji prosiąt,
„b” - rozwój produkcji mleka krowiego,
„c” - rozwój produkcji bydła mięsnego,
„d” - operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Sfinansowane mogą zostać koszty:
1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania,
przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem
instalacji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i uty-
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lizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
2) zakupu tylko i wyłącznie nowych maszyn, urządzeń,
wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów
rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub
urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
3) zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, w tym
koszty zakupu materiału szkółkarskiego przeznaczonego
do założenia sadu lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat; w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w wykazie gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany,
oceniany i kontrolowany,
4) wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,
w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;
5) instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym
do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów,
mycia lub czyszczenia sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej
lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt
lub poprawie higieny produkcji
W przypadku rolników, którzy w ramach PROW 2007-2013
zakupili: ciągniki, kombajny, opryskiwacze, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny zakup
rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach
PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika) nie będzie objęty
dofinansowaniem.
Maksymalny poziom pomocy:
60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych
operacji.
Nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy:
900 tys. zł – rozwój produkcji prosiąt,
500 tys. zł – budowa, modernizacja budynków inwentarskich lub adaptacja innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budowa lub modernizacja magazynów paszowych w gospodarstwach,
200 tys. zł – pozostałe operacje – np. zakup maszyn lub
sprzętu.
Pomoc będzie przyznawana na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.
Marta Gil-Barańska
ŚODR Modliszewice,
źródło:www.arimr.gov.pl
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Program „Rodzina 500 +”

Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z
2016 r. poz. 195). Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym
opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, jako
organ odpowiadający za realizację programu, wnioski o przyznanie świadczenia wydawał będzie od 21 marca 2016 roku natomiast uzupełnione wnioski przyjmowane będą od 04 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka, od 01 kwietnia
2016r. przez Internet - za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.
pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego - 500 PLUS dostępne są również na stronie internetowej gops-lopuszno.pl
Pierwsze świadczenie będzie przyznawane od dnia
1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku. Wnioski można składać od momentu startu programu, jednak będą
na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek
zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy trwania programu,
rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.
Na kolejne okresy wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku na okres zasiłkowy od 1 października do 30
września roku następnego.
O świadczenie wychowawcze będą mogli ubiegać się rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Rodzice i opiekunowie niezależnie od wysokości dochodu będą otrzymywać
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł. miesięcznie
na drugie i kolejne dziecko. Osoby, które będą chciały ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko, (pierwsze
dziecko - oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w
wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, pierwszym dzieckiem będzie jedno z tych dzieci wskazane przez rodziców), będzie obowiązywało kryterium dochodowe, podobnie jak ma
to miejsce w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny czy
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania nowego świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800 zł. na osobę
w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne 1200 zł na osobę. Sposób obliczenia dochodu będzie podobny do stosowanego w przypadku ustalenia

prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu
rodziny.
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, będzie rok kalendarzowy 2014, z uwzględnieniem określonych
ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów po tym
roku.
Dziecko do 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu
rodziców, będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na
osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra
może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód rodziny nie
przekroczy obowiązującego kryterium. Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25 rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w związku
z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, w rodzinie będzie przeprowadzony
wywiad środowiskowy celem weryfikacji. W przypadku potwierdzenia marnotrawienia, będzie można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub
w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie).
Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową,
unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania
świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina
otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym
fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś
przekaże te informacje do właściwego organu.
Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia
są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym
również o zmianie miejsca zamieszkania.
Więcej informacji na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie www.gops-lopuszno.pl i pod numerem telefonu 41 / 391 42 82.
Ewelina Stachura

Twórcze weekendy dla umysłu i ciała
14.02 w Pałacu odbyło się III już spotkanie z cyklu „TWÓRCZE WEEKENDY DLA UMYSŁU I CIAŁA. Realizowany od kilku
miesięcy projekt spotkań jest wspólnym dziełem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała z Lasocina oraz
Dyrekcji ZSP nr 5 w Łopusznie. Gościem Popołudnia z Temidą (tak nazwano ten warsztat ze względu na tematykę) był
Mateusz Misztal, doktorant prawa KUL, nauczyciel akademicki z zakresu prawa, Dyrektor Zarządzający w Świętokrzyskiej
Kancelarii Prawnej Sp. z o.o. Spotkanie prowadzili i modero-

wali P. dyr. Teresa Pasowska oraz Prezes Stowarzyszenia Skała
Mariusz Brelski. Osią spotkania był wykład dot. tematyki prawa majątkowego, spadków, darowizn, czynności prawnych,
postępowań sądowych itp. Prelegent ubarwiał swoje wystąpienie szeregiem przykładów z własnej praktyki oraz spraw
procesowych odbywających się na różnych szczeblach sądowych. Tematyka wykładu spotkała się z żywym zainteresowaniem gości. Padło wiele pytań z widowni. Dyskusja przeniosła
się również na czas przerwy kawowej.
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W II części spotkania z udziałem zaproszonych gości przeprowadzono symulację rozprawy rozwodowej. Słuchacze
uzyskali informacje w jaki sposób, na podstawie jakich procedur oraz w jakim okresie czasowym odbywa się tego typu rozprawa. Sytuacja miała podwójny smaczek, gdyż termin spotkania zbieżny był z tzw. walentynkami co nie omieszkali wykorzystać widzowie, głośno komentując, jak to od miłości do
sali sądowej potrafi być krótka droga. Na zakończenie P. Mateusz Misztal otrzymał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Mariusza
Brelskiego oraz Dyrekcji Pałacu Teresy Pasowskiej oraz Grażyny Bekier Dyplom Szczególnego Uznania za wkład wniesiony
w rozwój społeczności lokalnej Gminy Łopuszno.
Zdjęcia ze spotkania, których autorką jest Katarzyna Cygan, można obejrzeć na stronie internetowej Stowarzyszenia:
http://www.lasocin.org/galeria/
Mariusz Brelski

Diagnoza Potrzeb Młodzieży w Gminie Łopuszno
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała wzięło udział w pierwszym etapie Konkursu Równać Szanse 2016
– Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ma on dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę
w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie
wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w
drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty. Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.
Grupa Robocza członków Stowarzyszenia Skała w składzie: Mariusz Brelski, Karolina Krajewska-Brelska, Ewa Rak
oraz Dominik Banak przeprowadziła Diagnozę Potrzeb
Młodzieży w Gminie Łopuszno. Dokument ten ma pomóc
w lepszym zorientowaniu się, jakie działania będą najlepsze
z punktu widzenia lokalnych potrzeb młodzieży w wieku 1319 lat. Proces zbierania materiałów trwał ok. 2 miesięcy. Jest to
pierwsza tak szeroka, badająca potrzeby młodzieży akcja na terenie Gminy Łopuszno. Diagnozy nie udałoby się przeprowadzić bez pomocy osób wspierających, w tym: Pani Dyrektor
Teresy Pasowskiej z ZSP nr 5, Pana Dyrektora Krzysztofa
Kumańskiego z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, p. Małgorzaty Gawędy z Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Wiolety
Kramarczuk z GOPS, Natalia Nygi z Samorządu Szkolnego ZSP nr 5, p. Magdaleny Odziemek stażystki z ZSP nr 5,
p. Doroty Pruskiej z Biblioteki Szkolnej ZSP nr 5.

Wyniki prac, które zostaną opublikowane w ciągu kilku najbliższych tygodni w postaci jednolitego dokumentu, bazują
przede wszystkim na opiniach zawartych w ankietach wypełnianych przez uczniów, nauczycieli, rodziców, 5 wywiadach
z: Dyrekcją ZSP nr 5 oraz Zespołu Szkół w Łopusznie, Dyrektorką GOK, Dyrektorem GOPS, Radnym Gminy i sołtysem Lasocina. Przeprowadzono również warsztaty coachingowe
(15 uczniów ZSP nr 5). Autorzy Diagnozy Potrzeb Młodzieży
w Gminie Łopuszno bazowali na szerokim materiale pisanym
i internetowym: 1. www.mojapolis.pl, 2. Strategia Rozwoju
Gminy Łopuszno na Lata 2015-2023, 3. Dane Urzędu Gminy
Łopuszno (dane ilościowe), 4. „Pokolenia” Gazeta Szkolna ZSP
nr 5 w Łopusznie, 5.Kwartalnik Gminy Łopuszno, 6. «Blask Geniusza» Gazeta Stowarzyszenia Geniusz, 7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łopuszno na lata
2009 - 2015. Łącznie zostało wypełnionych 320 ankiet. Ankietowani byli uczniowie ZSP nr 5 i Zespołu Szkół w Łopusznie,
rodzice uczniów tych placówek oraz nauczyciele. Część ankiet
była dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w GOPS
w Łopusznie. Wartością dodaną Diagnozy będzie możliwość
korzystania przez kilka lat z jej wyników przy staraniu się o
zewnętrzne środki finansowe skierowane do młodych ludzi.
Wyniki Diagnozy będą dostępne do publicznej informacji w
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz zostaną rozesłane do placówek oświatowych na terenie Gminy Łopuszno.
Mariusz Brelski

II Kiermasz Wielkanocny
13.03.2016 odbył się II Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Wójta Gminy Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Pomimo chłodnego przedpołudnia na Rynku
w Łopusznie stanęły stoiska z pięknymi, kolorowymi stroikami
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i ozdobami wielkanocnymi. Własnoręcznie wykonane stroiki
prezentowali: Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, Gminna
Biblioteka Publiczna w Łopusznie, Świetlice Wiejskie działające na terenie Gminy Łopuszno, Centrum Wspierania Rodzi-

z życia gminy
ny z Uśmiechem w Józefinie, Warsztaty Terapapii Zajęciowej w
Fanisławicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach.
II Kiermasz Wielkanocny otworzyły Pani Irena Marcisz Wójt
Gminy Łopuszno, która wszystkim zgromadzonym mieszkańcom złożyła życzenia wielkanocne oraz Pani Barbara Pawelczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Kiermasz uświetnił występ Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Łopuszańskiej pod kierownictwem Agnieszki Jeleń, Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie oraz solowy występ
Pani Eleonory Wertki.
Rozwiązany został również konkurs „Tradycyjna Palma
Wielkanocna”. Konkurs był zorganizowany dla dzieci ze szkół
podstawowych z Gminy Łopuszno i rozstrzygnięty został w
dwóch kategoriach. Kategoria I - dzieci z klas od 0 do IV, kategoria II - dzieci z klas od V do VI. Do konkursu zgłoszono
67 palm, a oceniała je komisja w składzie: Michał Rudziński –
Profesjonalna Hodowla Kuropatw i Zajęcy - przewodniczący komisji, Zuzanna Woś - Kierownik GBP w Łopusznie - członek komisji, Małgorzata Gawęda-pracownik GBP w Łopusznie
- członek komisji, Agnieszka Jeleń – animator Kultury w GOK
w Łopusznie - członek komisji. W każdej z kategorii przyznano I miejsce oraz trzy wyróżnienia, dodatkowo przyznane zostały wyróżnienia specjalne za samodzielne wykonanie palm
oraz Nagroda Wójta. Laureaci konkursu, którzy zajęli I miejsca
otrzymali tablety ufundowane przez pana Michała Rudzińskiego.
W konkursie „Tradycyjna Palma Wielkanocna” zwyciężyli:
Kategoria I: klasy 0 - IV:
I miejsce - Amelia Kucharska, kl. II Lasocin.
Wyróżnienia: Wiktoria Sobczyk, kl. IV Szkoła Podstawowa
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Szymon Barcic-

ki, kl. I Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie, Szymon Cygan, kl. II Szkoła Podstawowa Lasocin.
Wyróżnienia specjalne za samodzielne wykonanie palm:
Dominika Ciszek, kl. III Szkoła Podstawowa Gnieździska, Nikodem Szymkiewicz, kl. II Szkoła Podstawowa Lasocin, Filip
Pniewski kl. I Szkoła Podstwowa Łopuszno.
Kategoria II, klasy V – VI:
I miejsce Martyna Klimczak, kl. VI Szkoła Podstawowa Dobrzeszów.
Wyróżnienia: Dominika Nowak, kl. V Szkoła Podstawowa Dobrzeszów, Daria Tomasik, kl. VI Szkoła Podstawowa Dobrzeszów,
Magdalena Serafin, kl. VI Szkoła Podstawowa Dobrzeszów.
Wyróżnienia specjalne za samodzielne wykonanie palm:
Anna Frączek kl. V Szkoła Podstawowa Gnieździska, Jakub Wudarczyk, kl. VI Szkoła Podstawowa Dobrzeszów.
Nagrodę Wójta – tablet ufundowany przez Wójta Gminy
Łopuszno Irenę Marcisz otrzymała Nikola Krzysztofik, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Gnieździskach.
Sponsorami nagród w konkursie byli: Michał Rudziński, Cezary Królikowski i Wójt Gminy Łopuszno.
Aby tradycji stało się zadość, na kiermaszu nie zabrakło ciepłego akcentu. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
w Łopusznie przygotował tradycyjny wielkanocny żurek z jajkiem oraz pyszne ciasto z jabłkami.
Po raz drugi kolorowe stroiki i ozdoby ożywiły Rynek w Łopusznie. Miła atmosfera, ciepły poczęstunek, przybyli mieszkańcy – to wszystko sprawiło, że na chwilę mogliśmy poczuć
zbliżające się Święta Wielkiej Nocy. Na pewno tego wszystkiego nie zabraknie na kolejnym III Kiermaszu Wielkanocnym,
który już za rok.
Anna Adamiec

11 marca
Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają się rozwiązywać problemy mieszkańców
wsi pełniąc służbę dla dobra innych, która daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań
o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości
i gminy. Są głównymi reprezentantami władzy na najbliższym
mieszkańcom szczeblu samorządowym. Funkcja Sołtysa, o
której mowa, ma wielowiekową tradycję, ma też swój „dzień”
- 11 marca.

Korzystając z tej okazji Wójt Gminy Łopuszno
p. Irena Marcisz zorganizowała okresową „Naradę
Wójta z Sołtysami”. Podczas narady sołtysi zostali zapoznani z bieżącymi
sprawami gminy. Poruszona została kwestia kanalizacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dyskutowano również na temat braku numeracji prywatnych posesji i związanych z tym obowiązków mieszkańców.
Z okazji Dnia Sołtysa składamy życzenia pomyślności
i sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej.
Życzymy pełnej wzajemnego zrozumienia współpracy zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy, zadowolenia
z osiąganych celów, wdzięczności za trud, którego efekty
służą wszystkim mieszkańcom, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wielu powodów do uśmiechu
na co dzień.
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Sołectwa mają głos
Gala Finałowa Szlachetnej Paczki w Lasocinie

Tak jak po nocy przychodzi dzień, tak po ciężkiej pracy
nadchodzi odpoczynek i świętowanie. Wolontariusze, współpracownicy oraz wszyscy zaangażowani w Akcję Szlachetnej
Paczki w 2015 r w rejonach Słupia Konecka i Łopuszno mieli
31.01 swoją Galę Finałową. W gościnnych jak zawsze murach
lasocińskiej świetlicy imprezę poprowadzili Wioletta Grzyśka-Mijas oraz Mariusz Brelski. Bohaterami Gali byli oczywiście
Ci, którzy przez kilka miesięcy w roku poświęcali swój czas
i umiejętności by pomoc przekazana przez darczyńców trafiła
zgodnie z zasadami Szlachetnej Paczki do potrzebujących rodzin będących w niezawinionej biedzie. Liderzy rejonów Łopuszno i Słupia Konecka Karolina Krajewska-Brelska oraz Damian Przepióra zebrali wokół siebie grono wspaniałych altruistów. To właśnie im dziękowali wspomniani wyżej Liderzy,
Koordynator Wojewódzka Magdalena Gwóźdź oraz Dyrektor
ZSP nr 5 w Łopusznie Teresa Pasowska. Zaangażowanie wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej zostało również docenione przez władze samorządowe Gminy Łopuszno i Słupia
Konecka. Wszyscy wolontariusze biorący udział w Projekcie
Szlachetnej Paczki otrzymali pamiątkowe dyplomy podpisane
przez Panią Wójt Irenę Marcisz, Przewodniczącą Rady Gminy

Łopuszno Zdzisławę Zimną oraz Wójta Gminy Słupia Konecka Roberta Wielgopolana. O przyjemności podniebienia i żołądka zadbały jak zwykle niezawodne Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Lasocinie. Zdjęcia z Gali, których autorką jest Katarzyna Cygan, można obejrzeć na stronie internetowej Stowarzyszenia Skała: http://www.lasocin.org/galeria/
Karolina Krajewska-Brelska

Wieści z Grabownicy

GRUDZIEŃ – WIECZERZA WIGILIJNA…
,,Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…”
Taki wspaniały dzień w klimacie ciepła, serdeczności i pokoju przeżyła Szkoła Podstawowa Filia w Grabownicy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie w ramach przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Wśród osób zaproszonych
znaleźli się: Wójt Gminy Łopuszno- Pani Irena Marcisz, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II – Pan Krzysztof Kumański,
Wicedyrektor- Pani Teresa Mazur.
Jako jedna wspólnota licząca w tym dniu (21.12.2015 r.) 75
osób: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły wraz
z zaproszonymi gośćmi, obejrzeliśmy jasełka i zasiedliśmy do
wspólnego stołu wieczerzy wigilijnej przygotowanej przez
rodziców. Obserwator z boku mógł w tych chwilach dostrzec
radosnych ludzi, zróżnicowanych wiekowo; rodziców, dzieci,
nauczycieli, zaproszonych gości, którzy siedząc przy jednym
stole w radości i pokoju cieszyli się byciem razem. Cóż lepszego można przekazać dzieciom? Słowa uczą, a przykłady pociągają ku pięknym wartościom ogólnoludzkim. Oby takich
chwil było jak najwięcej w naszej szkolnej wspólnocie.
Jolanta Szczerek
Prace remontowe w szkole w Grabownicy
W drugiej połowie lutego prowadzono w szkole prace remontowe polegające na wyłożeniu schodów oraz górnego
korytarza wykładziną TARKETT. Wpłynęło to korzystnie na
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wizerunek wnętrza szkoły, która po przeprowadzonych kolejnych remontach
nabiera blasku, staje się
bezpieczniejsza, a przebywanie w niej jest przyjemne. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 12 200,00 zł.
Od II półrocz dla uczniów
z zaburzeniami mowy zorganizowane są zajęcia logopedyczne, które prowadzi
logopeda – pani Wioletta
Mróz. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z logorytmiki – 1 godz. tygodniowo.
Prowadzone ćwiczenia są
atrakcyjne dla dzieci i cieszą się wśród nich powodzeniem. Zadowolenie ze zorganizowanych w szkole zajęć logopedycznych okazują także rodzice, którzy do tej pory musieli korzystać z pomocy Poradni Logopedycznych oddalonych o kilkanaście kilometrów od miejsca zamieszkania.
Pani Wójt – Irenie Marcisz serdecznie dziękujemy za podejmowanie wszelkich decyzji i działań, które służą dobru
naszej szkoły i całej społeczności.
Kierownik szkoły
Ewa Janowska-Dzwonek

z życia gminy

Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem

16 marca 2016 r. o godz. 11.00 na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbył się integracyjny występ artystyczny zorganizowany przez społeczność
Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie.
W przedstawieniu słowno-muzycznym będącym kontynuacją występów jasełkowych pt. „To nie gwoździe Cię przybiły”, odtwórcami ról byli dzieci i młodzież z Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej, członkowie Klubu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
W spotkaniu wzięli udział, Pani Wójt Irena Marcisz, Wójt
Gminy Słupia Pan Robert Wielgopolan, prezes Fundacji Centrum Pani Wioletta Zdeb, oraz przedstawiciele i kierownicy instytucji gminnych. Po zakończeniu części artystycznej
przyszedł czas na składanie życzeń wielkanocnych i wspólne
śniadanie świąteczne. Wielu uczestników spotkania nie kryło
ogromnego wzruszenia.
Robert Włodarczyk

Komunalizacja gruntu w Czałczynie zakończona

Jedym z wielu zadań jakie Urząd Gminy w Łopusznie podjął, było uregulowanie własności nieruchomości zabudowanej w miejscowości Czałczyn. Dokładnie chodzi o grunt, na
którym zlokalizowany jest budynek po dawnej zlewni mleka.
Z biegiem lat zmieniał on swoje przeznaczenie i przez obecne pokolenie mieszkańców Czałczyna kojarzony jest jako pełniący funkcję świetlicy wiejskiej. Odbywały się tam różnego
rodzaju występy, zabawy czy choćby zebrania. Sprawa dotycząca własności gruntu, na którym położony jest budynek,
toczy się już kilkanaście lat. Z uwagi na przydatność budynku dla mieszkańców sołectwa Czałczyn Urząd Gminy Łopusznie podjął kroki mające na celu regulację własności w/w nieruchomości. W związku z tym sprawa znalazła finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, który
to przychylił się do decyzji potwierdzającej własność gminną
(gromadzką). Urząd Gminy został właścicielem budynku i natychmiast przystąpił do prac remontowych, takich jak renowacja elewacji zewnętrznej. Pani Wójt, Rada Gminy i Sołectwo

Czałczyn dzięki współpracy i zaangażowaniu osiągnęli zamierzony cel. Dzięki temu w Czałczynie powstanie świetlica wiejska z prawdziwego zdarzenia.
K.J.

Zadania zrealizowane w 2015 roku oraz planowane
w sołectwach Dobrzeszów i Nowek

W 2015 roku została rozwiązana jedna z największych potrzeb mieszkańców Dobrzeszowa i Nowka, a mianowicie uruchomienie stałego połączenia autobusowego z Łopusznem.
Uruchomienie linii komunikacyjnej umożliwia mieszkańcom szybki i łatwy dostęp do urzędów, szkół, ośrodka opieki
medycznej, miejsc handlowych, banku, apteki i innych.
W ubiegłym roku zostały przeprowadzone dwie ważne inwestycje na terenie obu sołectw. Pierwszą z nich było wyrównanie płyty boiska szkolnego w Dobrzeszowie oraz
zasianie nowej trawy, koszt tej inwestycji wyniósł około
10000,00zł. Drugą inwestycją było wykopanie rowów i założenie przepustu na terenie Nowka, koszt inwestycji to
około 13000,00zł.

Wykonano również wiele mniejszych inwestycji, takich jak:
ustawienie tablic informacyjnych z numeracją posesji na terenie Nowka oraz uzupełnienie oświetlenia na parkingu obok
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Ponadto ustanowiono
i oznakowano w obrębie obu sołectw trzy nowe przystanki. Na przystankach zadaszonych już w tym roku zamontowano kosze na śmieci, a wkrótce będą ławki. Trwają też prace
nad wyjaśnieniem statusu prawnego odcinka drogi żwirowej
na Podgórze.
W roku 2016 zostanie wykonane oświetlenie uliczne pomiędzy Dobrzeszowem a Podgórą, ze środków finansowych
Funduszu Sołeckiego. Na wniosek radnego zostanie namalowany znak poziomy – linia bezwarunkowego zatrzymania się
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„STOP” na początku miejscowości Dobrzeszów, co przyczyni
się do bezpieczeństwa na drodze. Trwają także prace mające
na celu ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdom powyżej
12 ton na drodze powiatowej Dobrzeszów – Sarbice.
W tym roku decyzją Rady Gminy w Łopusznie została przekazana kwota dofinansowania dla Powiatu Kieleckiego, na
remont drogi powiatowej na odcinku ok. 250 metrów biegnącej przez Dobrzeszów. Na remontowanym odcinku zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą

również czyszczenie rowów oraz wykonanie przepustów.
Koszty planowanych robót powinny się zamknąć w kwocie
85000,00zł, inwestycja ma być finansowana po połowie z budżetu gminy i powiatu kieleckiego.
Planujemy w bieżącym roku remont barier ochronnych,
na moście drogowym leżącym w ciągu drogi gminnej Dobrzeszów – Nowek oraz wymianę lamp ulicznych na nowe.
Powyższe zadania zostały zrealizowane dzięki bardzo dobrej współpracy członów Rady Gminy Łopuszno i Pani Wójt.

Rudniki dziękują

Będą nowe drogi

Mieszkańcy wsi wraz z sołtysem Panem Kazimierzem
Sadowskim od wielu lat interweniowali w sprawie ogrodzenia placu zabaw i Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach. Dzięki
obecnej Pani Wójt Irenie Marcisz ogrodzenie zostało dokończone, co poprawiło bezpieczeństwo dzieci przebywających
na placu zabaw i w Świetlicy Wiejskiej.
Mieszkańcy Naramowa dziękują Pani Wójt Irenie Marcisz za
wybudowanie wiaty przystankowej w Naramowie, gdzie młodzież dojeżdżająca do szkół w Łopusznie może bezpiecznie
oczekiwać na autobus szkolny.
Podziękowania należą się również Panu Andrzejowi Mazurowi za przekazanie placu pod wiatę przystankową.
Mieszkańcy Sołectwa Rudniki pragną podziękować za dbałość o stan dróg żwirowych, za przywiezienie transportu jabłek, które pomógł rozładować Pan Mariusz Biały z Przegród,
a Pan Sołtys pomógł rozprowadzić na Sołectwa Rudniki, Przegrody i Jasień.

Gmina Łopuszno otrzymała w drodze darowizny nieruchomość w celu realizacji planów związanych z gminną infrastrukturą drogową. Nowa droga zlokalizowana jest przy
ulicy Przedborskiej. W trakcie realizacji jest również projekt
przeniesienia własności na rzecz Gminy drogi łączącej drogę wojewódzką - ulicą Włoszczowską z drogą gminną – ulicą
ks. A. Jankowskiego. Drogi zapoczątkują odciążenie zabudowy mieszkalnej od głównych tras przebiegających przez Łopuszno. Biorąc pod uwagę obecną liczbę budynków, tempo
pojawiania się nowej zabudowy i ruch jaki występuje przy ulicy Przedborskiej i ulicy Włoszczowskiej, niezbędnym czynnikiem do dalszego rozwoju tego obrębu okazało się utworzenie nowych dróg. Komfort i bezpieczeństwo, jakie z tego tytułu odczują zarówno mieszkańcy jak i korzystający z dróg, wydają się być bezcenne.
K.J.

W Sarbicach powstanie świetlica

Nowe oświetlenie w Snochowicach

Urząd Gminy w Łopusznie podjął działania w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarbice Drugie. Projekt zapoczątkowany z inicjatywy Pani Wójt Ireny Marcisz oraz
sołtysa wsi Pani Elżbiety Karykowskiej szybko znalazł poparcie wśród przedstawicieli Rady Gminy jak i mieszkańców Sarbic. Kroki jakie należało podjąć w tej sprawie, to głównie znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Po dokonaniu analizy nieruchomości gminnych w obrębie Sarbic Drugich, Urząd Gminy
stwierdził, iż nie posiada odpowiedniego miejsca na ulokowanie świetlicy. Pojawił się pomysł nabycia odpowiedniej nieruchomości, która spełniałaby kryteria projektu. Takim miejscem okazała się być działka należąca do dawnej Spółdzielni Mleczarskiej „RADOSTOWA”, dzisiejszego Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego „ RADOSTOWA”. Doszło do negocjacji, które zakończyły się porozumieniem. Na podstawie uchwały Nr
IX/77/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015
roku Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości.
Nieruchomość została nabyta ze wspólnych środków Urzędu
Gminy i Funduszu Soleckiego za kwotę 21,5 tys. zł.
Teraz droga do utworzenia świetlicy wiejskiej w Sarbicach
Drugich wydaje się być otwarta. Urząd Gminy w Łopusznie na
czele z Panią Wójt wyraża nadzieję, iż w niedługiej perspektywie ten ambitny projekt zostanie zrealizowany.
Klaudia Jachimczyk
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W miejscowości Snochowice ul. Okrajek zostało wymienione oświetlenie drogowe na nowe w liczbie 8 sztuk. Na słupach
zamontowano kompletne oprawy lamp sodowych o mocy
70 W oraz skrzynkę sterowania oświetleniem. Koszt wymiany
to 7678,00zł.

z życia gminy

Poświęcono kapliczkę w Antonielowie

Finał budowy pierwszej kapliczki w Antonielowie nastąpił
27 grudnia 2015 roku. Tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi i zaproszeni goście
uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w świetlicy wiejskiej. Po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz pod kapliczkę. Mszę odprawił i dokonał poświęcenia proboszcz Parafii Łopuszno ks. Ireneusz Jakusik. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Pani Irena Marcisz, sołtys wsi oraz mieszkańcy.
Oprawę muzyczną do śpiewanych pieśni dał pan organista
Czesław Jedynak. Ta część uroczystości została bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Po części oficjalnej odbyło się
spotkanie mieszkańców z Panią Wójt. Przyjemnie i miło rozmawiało się w blasku świątecznej choinki. Panie Grażyna Bąk,
Jolanta Guzik i Edyta Malaga zadbały o coś dla żołądka. Przygotowany bigos, pachnące wiejskie kiełbaski i kurczaki znikały ze stołów w szybkim tempie. Ciasto było wspaniałym dodatkiem do kawy i herbaty. Także i dzieci mogły znaleźć coś
dla siebie.

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce ks. dziekana
I. Jakusika za wsparcie duchowe oraz Pani Wójt I. Marcisz za
pomoc materialną. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy
przyczynili się do powstania tej pięknej budowli religijnej.
Zbigniew Bąk

Czytelnik Roku 2015
Czytamy ponieważ jest to doskonały sposób na relaks,
książkę można zabrać wszędzie i wszędzie delektować się tym
co jest w niej zawarte – to słowa jednej z laureatek konkursu
„Czytelnik Roku 2015”. Czytanie to nie tylko rozrywka, ale także nauka, czytanie rozwija nasze słownictwo i wyobraźnię tak
powiedział młody czytelnik również nagrodzony w konkursie.
16 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji „Czytelnik Roku
2015”. Spośród osób korzystających ze zbiorów biblioteki wybrano w 4 kategoriach wiekowych, czytelników którzy wypożyczyli i przeczytali najwięcej książek .Wśród uczniów kl. I-III
szkoły podstawowej największą liczbą przeczytanych książek może się pochwalić Oliwia Hajduk i to jej przyznano miano „Czytelnik Roku 2015”. Kolejne miejsca zajęli : Filip Pniewski i Szymon Palacz. W drugiej grupie nagrodzonych kl. IV-VI
pierwsze miejsce otrzymała Sylwia Łapot, a następne Aleksandra Bernat i Paulina Łukasik. Wśród gimnazjalistów miano „Czytelnika Roku 2015” przyznano dla Weroniki Żmijewskiej, kolejne miejsca zajęły Eliza Sypniewska i Paulina Głowala. W kategorii czytelnicy dorośli pierwsze miejsce przypadło
p. Ewie Barcickiej, a następne dla Żanety Żurawskiej i Pauliny
Staciwa. Specjalne wyróżnienie otrzymała p. Elżbieta Bogacka
za wysokie wyniki w czytelnictwie.
Wyróżnieni czytelnicy to bardzo aktywni użytkownicy i bywalcy biblioteki, którzy chętnie włączają się we wszystkie realizowane przez placówkę przedsięwzięcia. Bardzo cieszy
fakt, że biblioteka posiada tak ambitnych czytelników wśród
dzieci i młodzieży. Miejmy nadzieję, iż dobry nawyk czytania
przyczyni się do dalszego zainteresowania literaturą i ukształtuje inteligentnych i ciekawych świata ludzi.
Wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych dokonali p. Elżbieta Bednarczyk oraz Zuzanna Woś, dziękując laure-

atom za zaangażowanie i uczestnictwo w życiu kulturalnym
biblioteki.
W uroczystym spotkaniu wzięła udział pani Elżbieta Bednarczyk – pisarka , tancerka , autorka scenariuszy teatralnych,
która na stałe mieszka w Australii. Znana jest głównie z takich
utworów dla dzieci jak: „Kłótnia w tornistrze”, „Figlarne myszki”, czy „Chciwy niedźwiadek”. W swoim dorobku posiada także prozę dla dorosłych: „Odrodzenie duszy” oraz „Dar życia”.
Autorka podczas spotkań z czytelnikami opowiedziała o życiu
codziennym w Australii, posługując się prezentacją multimedialną, zaprezentowała swoją twórczość i recytowała wiersze.
Miłą niespodzianką było wykonanie przez autorkę tańca do
oryginalnej muzyki. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość
nabycia książeczki „Kłótnia w tornistrze” wraz z imienną dedykacją i autografem.
z. w.
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„Trudno zapomnieć o kimś, kto dał tak wiele do zapamiętania.”

Odeszła na zawsze

W styczniu br. odeszła na zawsze Anna Jarosińska - charyzmatyczna dyrektor liceum w Łopusznie, ceniona nauczycielka i wspaniała wychowawczyni młodzieży, oddana przyjaciółka i serdeczna koleżanka, wielki autorytet środowiska nauczycielskiego oraz lokalnego.
Anna Jarosińska swoje życie związała z Łopusznem. Pracę
zawodową rozpoczęła w 1967r. Uczyła języka polskiego i łacińskiego. Od 1973 do 1990 roku była także kierownikiem internatu szkolnego. W latach 1990 - 2002 pełniła funkcję dyrektora liceum.
Była tytanem pracy, osobą twórczą, wzorem służby i oddania drugiemu człowiekowi. Jako dyrektor zadbała o remont
i adaptację łopuszańskiego pałacu. Przez lata budowała prestiż oraz klimat liceum, współtworzyła jego piękną historię,

dbała o jakość kształcenia, mając przy tym na uwadze kulturotwórcze oddziaływanie szkoły na środowisko lokalne. Będąc na emeryturze, swój czas poświęcała internatowym wychowankom.
Anna Jarosińska była wielkim człowiekiem, zacnym pedagogiem, społecznikiem, krzewicielem kultury, porywającym
mówcą. Zawsze gotowa do podejmowania nowych wyzwań,
pełna pedagogicznej intuicji, talentu i taktu. Z okruchów codzienności, drobiazgów życia sercem i umysłem tworzyła
wielkie dzieła wzbogacające każdego z nas, a także szeroko
rozumianą kulturę symboliczną i społeczną!
Było wielkim zaszczytem współpracować z tak znakomitą
i cenioną osobą, którą cechowała niezwykła wrażliwość społeczno-moralna oraz głęboka mądrość.

Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2016 roku w Łopusznie odbył się II Orszak Trzech
Króli. Jego organizatorami byli Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie Ksiądz Dziekan Ireneusz Jakusik.
Pomimo ujemnej temperatury Organizatorzy jadący bryczką powożoną przez pana Zbigniewa Kowalczyka poprowadzili II Orszak Trzech Króli przez centrum Łopuszna, a wraz z nimi
w Orszaku przeszli kolędnicy i mieszkańcy.
Wszyscy zgromadzeni na rynku zostali radośnie przywitani przez panią Irenę Marcisz, obdarowani słodkimi
upominkami. Młodzi kolędnicy natomiast za swoje piękne
przebrania zostali nagrodzeni wyjazdem w okresie ferii
zimowych na lodowisko, ufundowanym przez Wójta, Radnych Powiatowych i Radnych Gminnych oraz przedstawicieli
Izby Rolnej z terenu Gminy Łopuszno pana Wiesława Mazura
i pana Andrzeja Hajduka.
Orszak Trzech Króli to nie tylko przejście przez ulice miast
i miasteczek, ale również wspólne radowanie się i kolędowanie, a tego nie zabrakło też i u nas. Mieszkańcy mogli wysłuchać pięknie wykonanych kolęd przez zdobywców I miejsc w
konkursie Kolęd i Pastorałek „Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”, którego finał odbył się 20 grudnia 2015 roku. Wystąpili soliści klas 0-III i IV-VI: Filip Pniewski, Zuzanna Pięta, Diana Wijas,
Asia, Dawid i Patrycja Szymanowscy, Kasia Soboń i Aleksandra Pięta. Swoim występem zauroczyli nas również uczniowie
Szkoły Podstawowej z Dobrzeszowa, a do wspólnego kolędowania zachęcił mieszkańców Gminy Łopuszno Zespół Pieśni
i Tańca Łopuszno pod kierownictwem Andrzeja Kmiecika. Po
wspólnym kolędowaniu przyszła pora na konkursy dla dzieci.
Dzieci mogły zmierzyć się w konkursach śpiewania kolęd,
wiedzy o Trzech Królach oraz znajomości przysłów związanych z Trzema Królami.
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W pierwszym konkursie I miejsce równorzędnie wyśpiewały sobie: Karolina Wawrzeńczyk z Dobrzeszowa, Julia Świercz
z Józefiny, Monika Mączyńska z Łopuszna i Angelika Joszko
z Grabownicy, a wyróżnienie otrzymała Wiktoria Brzdąk z Wielebnowa. Uczestniczki oceniała komisja w składzie: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie Ksiądz
Dziekan Ireneusz Jakusik oraz Radny Powiatu Kieleckiego
Krzysztof Soboń. Do zwycięzców trafiły tablety ufundowane przez Radnych Rady Powiatu Kieleckiego oraz Radnych Rady Gminy Łopuszno.
W konkursie wiedzy o Trzech Królach zwyciężyli Jakub Picheta i Jakub Szymkiewicz, którzy również zostali nagrodzeni tabletami ufundowanymi przez Radnych Powiatowych i
Gminnych. Do ostatniego konkursu - znajomości przysłów
związanych z Trzema Królami - wraz z dziećmi przystapili radni Krzysztof Błachucki z Gnieździsk i Kazimierz Bernat z Rudy
Zajączkowskiej. Zostali pokonani przez najmłodszych uczestników konkursu, ale wybronili się słodkimi upominkami, którymi nagrodzili dzieci.
Przez cały czas trwania II Orszaku Trzech Króli mieszkańcy
mogli rozgrzać się gorącymi posiłkami, kawą, herbatą i skosztować pysznych ciast przygotowanych przez pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
To drugie już spotkanie z okazji Święta Objawienia Pańskiego będzie kontynuacją zapoczątkowanej w ubiegłym roku
tradycji naszej gminy i z pewnością przyszłoroczny III Orszak
Trzech Króli raz jeszcze przejdzie ulicami Łopuszna i raz jeszcze wszyscy się spotkamy w tym samym gronie, aby radować
się, kolędować i wspólnie tworzyć historię Gminy Łopuszno.
Anna Adamiec
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Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne w 2016 roku
Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zapraszają mieszkańców Gminy
Łopuszno na zaplanowane wydarzenia kulturalno-rekreacyjne w 2016 roku.
1
2
3
4
5
6
7
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9
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16

17
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20
21

NAZWA IMPREZY
III ORSZAK TRZECH KRÓLI
FERIE ZIMOWE
( zajęcia dla dzieci 7-12 lat)
I GMINNY FESTIWAL PIOSENKI
„ MUZYKALNE ŁOPUSZNO”
BAL KARNAWALOWY DLA DZIECI
DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICACH WIEJSKICH
KIERMASZ WIELKANOCNY
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
MARII KONOPNICKIEJ
KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI
- Spektakl Teatralno-Muzyczny Agencji Artystycznej MJM „VIOLETTA”
DZIEŃ DZIECKA
- Prezentacje artystyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
- Gry i zabawy rekreacyjno - sportowe
- Nieodpłatnie wesołe miasteczko dla dzieci
- Dyskoteka
- Niespodzianki
WYCIECZKA DO ODESSY
WOJEWÓDZKIE LETNIE IGRZYSKA REKREACYJNO SPORTOWE ZRZESZENIA LZS
IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE
2016
23 lipca
- Rajd rowerowy – ROWEREM PRZEZ GMINĘ
- Mecz piłki nożnej
- Zabawa taneczna
- Biesiada przy ognisku
24 lipca
- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej
- Koncert Orgiestry Dętej OSP Łopuszno
- Rekonstrukcja historyczna
- Wybór mis Ziemi Łopuszańskiej
- Koncert Cygańskiego zespołu
- Koncert zespołu disco polo- Diadem
- Pokazy paralotniowe
AKCJA WAKACJE 2016
- Gry i zabawy sportowe
- Zajęcia manulane
- Rajdy piesze
- Wycieczki
-Wyjazdy na basen
- Projekcja filmów
PLENER PLASTYCZNY
z udziałem ukraińskich artystów
DOŻYNKI GMINNE
-Msza Święta ( kościół parafialny w Łopusznie)
- Korowód dożynkowy (przejście na stadion GOSW)
- Obrzęd chleba
-Występy zespołów ludowych
- Prezentacja wieńców dożynkowych
- Konkurs potraw regionalnych
- Turniej sołectw
- Prezentacja stoisk sołeckich
- Zawody strażackie
- Zabawa ludowa
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
-Imprezy kulturalne
- Zajęcia rekreacyjno -sportowe
- Wycieczki turystyczno -krajoznawcze
- Pokazy ,pogadanki, szkolenia , testy sprawnościowe
BAL ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH
SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI
POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
BAL S YLWESTROWY
SYLWESTER POD GWIAZDAMI

MIEJSCE REALIZACJI
Rynek Łopuszna
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

TERMIN
6.01.2016
18-29.01.2016

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

30.01.2016

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Świetlice wiejskie
Rynek Łopuszna
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

6.02.2016
8.03.2016
13.03.2016
kwiecień

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

28.05.2016

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

29.05.2016

Ukraina
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

2-9.06.2016
12.06.2016

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

23-24.07.2016

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

lipiec/sierpień
2016

Świetlice wiejskie

Gminny Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

lipiec/sierpień
2016
11.09.2016

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Szkoły na terenie gminy Łopuszno
Świetlice wiejskie

10-12.09.2016

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
Rynek w Łopusznie

29.11.2016
4.12.2016
19.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
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Ponadto całorocznie organizowane są zajęcia dla mieszkańców gminy Łopuszno.
• Zajęcia stałe w GOK, w tym: odpłatne zajęcia muzyczne.
• Zajęcia wokalne, manualne, próby zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, warsztaty malarskie, warsztaty florystyczne, język angielski, nieodpłatne zajęcia w świetlicach,aerobik.
• Zajęcia stałe w GOSW, w tym odpłatnie : aerobik, zajęcia na salce fitness, zumba, zajęcia Nordic Walking, wyjazdy na basen,
spotkania, szkolenia,wycieczki oraz organizacja imprez zleconych.
gosw-lopuszno.pl
gok-lopuszno.eu
ZAPRASZAMY
kierownik GOK Barbra Pawelczyk
kierownik GOSW Sławomir Stelmaszczyk

Dzień Bezpiecznego Internetu 2016
„Lepszy Internet zależy od Ciebie!” pod takim hasłem
w tym roku 9 lutego w ponad stu krajach obchodzony był
Dzień Bezpiecznego Internetu. Wydarzenie to ma na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego Internetu. Bibliotekarze z naszej biblioteki
zorganizowali dwa spotkania dla uczniów szkoły podstawowej,
z tej okazji gościli u nas uczniowie z klasy IVa z wychowawcą panią Małgorzatą Gwóźdź oraz klasa IVb z panią Agnieszką Palacz.
Podczas spotkań dzieci dowiedziały się, czym są serwisy społecznościowe i jakie wiążą się z nimi zagrożenia. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakiego typu informacje możemy bezpiecznie udostępniać, a jakie powinny zostać poufne.

Nie tylko kamertony
Centrum Kształcenia Ustawicznego Multiedukator od listopada do końca stycznia realizowało w ramach projektu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla 8 nauczycieli
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz 10 pracowników Urzędu Gminy. Kurs dla nauczycieli „Kamertony w pracy pedagogicznej” to szkolenie wnoszące nową jakość w podejściu do
kształcenia dzieci. Jest to innowacyjne szkolenie prowadzone
przez pracownika naukowego UJK. Nauczyciele zapoznali się
z wykorzystaniem kamertonów w pracy z dziećmi i będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności i doświadczenia podczas
zajęć lekcyjnych. Muzykoterapia dogłębna komórkowa stosowana przy pomocy kamertonów jest doskonałym narzędziem
do wspomagania procesu uczenia u dzieci i bez względu na
możliwości percepcyjne osoby. Praca z dźwiękiem kamertonów uspokaja i harmonizuje grupę – dzięki temu nauczyciel
może oszczędzać aparat mowy i dużo łatwiej nawiązuje kontakt z podopiecznymi. Poszczególne częstotliwości wspomagają proces przyswajania wiedzy – wprowadzając mózg ludzki na częstotliwości fal mózgowych, korzystnych w zapamiętywaniu czy abstrakcyjnym myśleniu. W pracy z dziećmi z za-
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burzeniami (np. autyzm, nadpobudliwość) używa się konkretnych sekwencji dźwięków, które działają korzystanie przy pracy z dzieckiem, posiadając jednocześnie efekt leczniczy. Kamertony rozwijają wyobraźnię, uczą słuchania i wsłuchiwania
się. Na bazie pracy z dźwiękiem można wprowadzić elementy
fizyki – opowiedzieć o falach, wibracjach i naturze dźwięku.
Dla pracowników Urzędu Gminy w ramach tego samego projektu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zorganizowano Kurs Prawo Zamówień Publicznych. 40 godzinne szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonego specjalistę i konsultanta Ministerstwa Rozwoju. Pracownicy Urzędu Gminy mogli zapoznać się z interpretacją
przepisów o prawie zamówień publicznych, przejść ścieżkę wyboru wykonawców oraz procedurę udzielenia zamówień publicznych. Kurs zakończył się testem sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.
W miesiącu marcu w ramach kolejnej edycji naboru wniosków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kadra 15 nauczycieli z
Zespołu Szkół i. Jana Pawła II rozpocznie drugą edycję szkolenia „Kamertony w pracy pedagogicznej”.
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Uczniowie na medal z Zespołu Szkół w Gnieździskach
Rok szkolny 2015/2016 jest szczęśliwym rokiem dla wielu
uczniów z Zespołu Szkół w Gnieździskach, gdyż odnoszą oni
sukcesy w różnych dziedzinach działalności szkoły.
Największą „zwyciężczynią” w gimnazjum jest Natalia
Szwarc, która z sukcesem brała udział w wielu różnych konkursach. Natalia została laureatką XIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Do tego konkursu przygotowywała ją pani Aneta Bienias. W bieżącym roku szkolnym Natalia została także laureatką XIX Ogólnopolskiego i XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Literackiej „Lipa 2015” odbywającego się pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej oraz otrzymała wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Nowe Inspiracje zorganizowanym przez Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi.
Opiekunem Natalii w dwóch ostatnich konkursach była pani
Ewa Dudek.
Kolejną „zwyciężczynią” jest Maria Szymkiewicz, która została finalistką XIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla
uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.
Marysię do konkursu przygotowywała pani Aneta Bienias.
„Zwyciężczynią” w szkole podstawowej jest Kinga Jabłońska, która została finalistką II Konkursu Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Kingę do konkursu przygotowywała pani Małgorzata
Szymkiewicz.

Pozostałe znaczące sukcesy naszych uczniów to:
• II miejsce w X Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim dla szkół podstawowych. Opiekunowie: pani Małgorzata Szymkiewicz, pani Aldona Marzec,
pani Agnieszka Jakubowska,
• II miejsce w X Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim dla gimnazjów. Opiekun: pan Andrzej Biłowicki,
• I miejsce uczniów klasy III szkoły podstawowej w konkursie
plastycznym pn. „Chcemy oddychać czystym powietrzem”.
Opiekun pani Aldona Marzec,
• wyróżnienie oddziału przedszkolnego 3,4 – latków w V edycji konkursu plastycznego „EKO – ludek” organizowanego
przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Opiekun pani Karolina Mędrecka,
• wyróżnienie Diany Wijas  w IV Wojewódzkim Konkursie Kolęd
i Pastorałek w Nowinach. Opiekun pani Magdalena Zimna,
• I i III miejsce uczennic Mileny Kasperek i Aleksandry Giemzy w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Ecce Homo”
w Chęcinach. Opiekun pani Marianna Gawrońska.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy im wielu dalszych sukcesów.
Dyrektor Zespołu Szkół w Gnieździskach
Małgorzata Trela

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
w Gminnym Konkursie Ortograficznym
9 marca uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Zespół Szkół w Łopusznie. Reprezentujący nas uczniowie
zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Miło nam poinformować, że w kategorii klas II-III trzecie
miejsce zajęła podopieczna pani
Aldony Sobierajskiej - Milena Wawrzeńczyk z klasy III. W kategorii klas
IV – VI najlepsze okazały się starsze koleżanki Milenki, uczennice
pani Ewy Stępień. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Ortografii przypadły Kamili Molasy z klasy VI, zaś
drugie miejsce zajęła Kinga Rowińska z klasy V. Gratulujemy serdecznie dziewczynkom i życzymy kolejnych sukcesów.
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Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej
na basenie w Strawczynie
10 marca br. dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej został zorganizowany wyjazd na basen do Strawczyna. Fundatorami tej inicjatywy była Pani Wójt – Irena Marcisz, a także Radny Rady Gminy Łopuszno Pan Krzysztof Błachucki.
Podczas 1,5 godzinnego pobytu na basenie dzieci bardzo
chętnie korzystały ze zjeżdżalni, jacuzzi, biczy wodnych, dzikiej rzeki oraz sauny parowej. Dużym powodzeniem cieszyła
się zabawa w dzikiej rzece, podczas której dzieciaki musiały
wykazać się niemałą sprawnością fizyczną. Spośród licznych
atrakcji fajną zabawą okazało się wyskakiwanie z wody jak najwyżej do góry. Dopełnieniem poczynań w wodzie był mecz
piłki ręcznej.
Wyjazd na basen dostarczył wszystkim uczestnikom zespołu, oprócz korzyści zdrowotnych, wiele radości i przyjemnych
wrażeń. Po półtoragodzinnych szaleństwach, głodni i zmęczeni
udaliśmy się na coś smacznego do pobliskiego baru. W drodze
powrotnej pomimo zmęczenia wszyscy chętnie dzielili się swo-

imi pozytywnymi wrażeniami. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka wycieczka i powtórzymy ją w niedługim czasie.
Składamy serdeczne podziękowania dla fundatorów tego
wspaniałego wyjazdu.
A.J.

Baśnie i legendy Łopuszna i okolic
Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie zaprasza miłośników pisarstwa i literatury do udziału w VIII edycji Gminnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”. Tegoroczna edycja
będzie nosić tytuł „Baśnie i legendy Łopuszna i okolic”. Celem
konkursu jest pielęgnowanie tradycji regionalnych oraz po-

szerzenie wiadomości na temat historii i kultury Gminy Łopuszno. Zainteresowanych prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej
www.gbplopuszno.pl i zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Nowe Centrum Kultury w Łopusznie
Pierwsze miesiące roku to czas składania wniosków, projektów i opracowywania planu pracy na cały rok. Gminna Biblioteka Publiczna również wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie środków w ramach programu Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, którego celem jest wzmocnienie potencjału
i roli bibliotek publicznych. Program został stworzony z myślą
o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji , jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich. Priorytet ma na celu przekształcenie
bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wie-

dzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.
Dzięki projektowi powstanie czytelnia internetowa, świetlica, która będzie służyć mieszkańcom Łopuszna np. jako miejsce do prowadzenia klubu seniora. Przewidywany budżet projektu to około 2 mln. 400 tys. zł. a zakładane dofinansowanie ma wynieść 1 mln. 845 tys. zł.
Ogłoszenie wyników naboru wniosków nastąpi do 31 marca.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku powstanie w centrum Łopuszna przy ul. Strażackiej nowoczesny budynek na miarę XXI wieku.

Zapraszamy na zajęcia fitness-aerobik w Gminnym
Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym
W każdy poniedziałek i czwartek,rozpoczęcie zajęć o godz. 18.00
Oferujemy zajęcia łączące klasyczne elementy aerobiku oraz ćwiczenia na stepie,
przedzielone ćwiczeniami wzmacniającymi poszczególne partie mięśniowe.
Trening dla wszystkich.
Kontakt 508 - 106 - 435
1 godzina tylko 5 zł.
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36 uczestników Orszaku Trzech Króli na lodowisku w Kielcach
W nagrodę za aktywny udział w II Orszaku Trzech Króli,
36-cio-osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu gminy Łopuszno wyjechała na lodowisko do Kielc. Organizatorem wyjazdu był Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Wycieczka
miała miejsce 20 stycznia br. Większość uczestników, po raz
pierwszy zakładała łyżwy na nogi. Nie obyło się bez upadków,
na szczęście niegroźnych. Roześmiane buzie rekompensowały troskę opiekunów o bezpieczną zabawę na lodzie.
Niektóre dzieci korzystały również z dodatkowych atrakcji,
oferowanych przez lodowisko.
Serdeczne podziękowania składamy hojnym sponsorom wyjazdu: Panu Wiesławowi Mazurowi i Panu Andrzejowi Hajdukowi – przedstawicielom Izby Rolniczej
w Kielcach.
Barbara Pawelczyk

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI 2016
„W karnawale bawimy się wspaniale!” - śpiewają dzieci w jednej z piosenek. Tak właśnie bawiliśmy się na Balu Karnawałowym
dla dzieci w sobotę 06 lutego 2016 r., zorganizowanym przez
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
Salę balową przyozdobiły różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony, kolorowe światła. Zjawiskowy wygląd wprowadził dzieci i rodziców w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w
bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach
muzyki bawili się wyśmienicie! Pełni pozytywnej energii pląsaliśmy w parach, kole oraz korowodach. Z uśmiechem na
ustach śpiewaliśmy teksty słynnych hitów, skacząc i klaszcząc
z radości.
Animatorzy - clowni urozmaicali zabawę
ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani przeróżnym
nagrodami. Ponadto
każdy uczestnik balu
otrzymał watę cukrową i skręcony balonik
w wybranym kształcie.
W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki
poczęstunek. Była to
również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach.
Dodatkową atrakcją
dla najmłodszych było

też malowanie twarzy, które wykonywały uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. Niestety, radosna zabawa musiała się skończyć. Po godzinie 14.00 zadowolone i pełne wrażeń dzieci wróciły do swoich domów.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się - serdecznie dziękujemy!
Ofiarodawcy, którzy wsparli Bal Karnawałowy dla dzieci:
- Aleksander Kozak - Piekarnia,
- Paweł Wnuk - „ ABC -DOM”,
- Małgorzata Wnuk - Salon Fryzjerski „ Margaret”,
- Beata Wawrzeńczyk - Studio Urody,
- Andrzej Wódkowski - PPHU Wódkowski,
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- Leszek Macander - COLOR -BUD,
- Zofia Puchała - PHU „ POLKAR”,
- Justyna Petrus - P.H.U. „ QWWIZ”,
- Dorota Klimczyk - Firma Handlowo Usługowa,
- Barbara Rogula - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe,
- Elżbieta Sornat - Pizza Roza,
- Jacek Zaleśny - Pizza Roma,
- Agnieszka i Stanisław Iwanek - BA-GA Meble,
- Bożena i Wiesław Rowińscy - ROW-MET Firma Handlowa,
- PPHU Paszowski Paweł,

- Stanisław Bober - Apteka,
- Iwona i Mariusz Karendał,
- Joanna Pniewska - Sklep SABA,
- Emilia Wojda - Salon Fryzjerski,
- Bistro na rynku,
- Agnieszka Świerczewska - HORTENSJA,
- Monika Adamiec - P.P.H. MELON,
- Michał Perz - Delikatesy Centrum.
Kierownik GOSW
Sławomir Stelmaszczyk

FERIE ZIMOWE 2016 W GMINNYM OŚRODKU
SPORTOWO-WYPOCZYNKOWYM
Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci, dlatego jak co
roku Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował dla dzieci wiele
ciekawych zajęć.
Zajęcia odbywały się przez całe ferie od poniedziałku do
piątku od godz. 9.00 do 14.00. Wzięło w nich udział pand
80 dzieci z terenu gminy Łopuszno, które były podzielone na
dwie grupy.
Program był bardzo bogaty w wiele różnorodnych zajęć
m.in. plastyczno-manualne, sportowe, muzyczne, taneczne,
kulinarne, profilaktyczne, gry, zabawy i wiele innych. W trakcie
każdego tygodnia odbyły się też dwa wyjazdy, a mianowicie
pierwszy to wyjazd na basen do Strawczyna, gdzie dzieci
poza zabawami w wodzie miały zajęcia z ratownikiem panem
Michałem Dziurą. Drugi wyjazd to wycieczka do Centrum
Geoedukacji - Geopark w Kielcach, gdzie na dzieci czekało wiele niespodzianek: zwiedzanie obiektu, warsztaty szlifowania kamieni, a główną atrakcją była „Kapsuła Czasu”, która
przeniosła nas do wnętrza Ziemi.
Ponadto wiele radości dzieciom sprawiły zimowe harce na
śniegu, gdzie wspólnie lepiliśmy bałwana, zjeżdżaliśmy z górki na sankach czy też rzucaliśmy się śnieżkami. Ciekawą formą
zajęć było też spotkanie z panem policjantem p.o. st. post.
Michałem Gołuchowskim, który przybliżył dzieciom zasady
bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz oraz do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okazane
wsparcie finansowe.
Był to bardzo miły czas spędzony w aktywny i bezpieczny
sposób.
Justyna Marszalik
Agnieszka Jeleń
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z życia gminy

Zagraliśmy… i znów sukces!
10 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie ponownie było pozytywnie głośno i szczodrze.
Jako swoiści weterani po raz 20 przyłączyliśmy się do Finału
WOŚP; na obecnym zbieraliśmy pieniądze dla chorych dzieci
i seniorów.
Koncert poprowadziła Anna Jarczak – wokalistka zespołu
„Ma Sens Band”. Rozpoczął go pokaz walk w wykonaniu Klubu Karate „Kyokushin”.
Następnie wystąpiła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopuszna, której w choreograficznych popisach towarzyszyły mażoretki. Uczestnicy imprezy mogli wysłuchać piękne kolędy wykonane w trakcie popisu ww. orkiestry. Formacja taneczna „Jump” zachwyciła widzów pokazem
umiejętności gimnastyczno-tanecznych. Podziwiano występy
wszystkich tancerek, ale chyba największe brawa otrzymała
Zuzia Łukasik, która jest uczennicą I klasy Gimnazjum w ZS
im. Jana Pawła II w Łopusznie. Ze swoim recitalem wystąpiła
także grupa muzyczna „Tacy a nie inni” reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. Swoje
umiejętności wokalne zaprezentowały uczennice lokalnych
szkół – wśród nich Urszula Stachura podopieczna naszej placówki. Równocześnie odbywały się: cieszący się ogólnym
zainteresowaniem uczestników imprezy pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez uczniów i nauczycieli ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie, loteria fantowa, sprzedaż ciast i owocowych drinków, wyrobów garmażeryjnych, prezentacja umiejętności fryzjerskich i kosmetycznych (ZSP nr 5 w Łopusznie), dyskoteka dla młodszych dzieci (prowadzący - DJ „Cezary”).
Kulminacyjnym punktem Finału była aukcja cennych
przedmiotów ofiarowanych przez posłów, samorządowców
i innych przyjaciół Orkiestry Jurka Owsiaka. Licytację poprowadzili: Edyta Jungowska - pielęgniarka Bożenka z serialu
„Na dobre i na złe” oraz Adrian Żuchewicz – Łukasz z serialu „M jak miłość”. Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 2014 –
Klaudia Dominus z ogromnym wdziękiem prezentowała licytowane gadżety. Aktorzy prowadzący aukcję swą energią
i łatwością nawiązania kontaktu sprawili, że uczestnicy imprezy bardzo chętnie i ofiarnie włączali się w licytację.
Puchar dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy powędrował do rąk Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Łopusznie – Pana Czesława Kolasy. Wydał on na różne pamiątki 1560 zł.
Puchar dla najhojniejszej firmy trafił do Pana Adama Szymkiewicza – właściciela „Firmy Ogólnobudowlanej Szymkiewicz Adam, Sarbice Pierwsze”, który licytując gadżety, ofiarował 2950 zł.
Zespół Szkół im. Jana Pawła w Łopusznie wylicytował: zdjęcie Edyty Jungowskiej (z jej autografem) za 1000 zł.,
2 książki „Dzieci z Bullerbyn” ofiarowane przez Edytę Jungowską (wersja płytowa) za 370 zł., kalendarz WOŚP za 200 zł., koszulkę podarowaną przez prowadzącego licytację Adriana
Żuchewicza za 200 zł., tort przekazany przez Delikatesy – Centrum w Łopusznie za 420 zł., grafikę wykonaną przez ucznia
kieleckiego „Plastyka” za 50 zł. W licytacji „zostawiliśmy” w sumie 2240 zł.

Oto inni, którzy okazali się hojnymi darczyńcami podczas
aukcji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie –1840 zł., Pani Barbara Rogula – 1480 zł., Urząd Gminy
w Łopusznie, który reprezentowała Wójt Gminy Łopuszno – Pani Irena Marcisz, licytując na kwotę 930 zł., Pani
Monika Kumańska (w imieniu swojego szefa - Grzegorza
Słowińskiego) – 900 zł., Państwo Wioleta i Łukasz Prysakowie – 700 zł., Radny Powiatu Kieleckiego – Pan Krzysztof Smolarczyk – 650 zł., Pan Mariusz Łuszczyński – 550
zł., Pan Jarosław Cygan z Lasocina – 550 zł., Pani Anna
Maszkiewicz (stomatolog opiekująca się naszymi uczniami w szkolnym gabinecie) – 500 zł., Pan Ludwik Kumański
– 500 zł. oraz wielu innych. Od kilku lat stałym ofiarodawcą jest emerytowana nauczycielka naszej szkoły – Pani Aleksandra Nyga, która przekazuje na licytację płótna namalowane własnoręcznie; cieszą się one wielkim popytem i uzyskują
duże kwoty podczas aukcji (dziękujemy!).
Łącznie z licytacji pamiątek: obrazów, słodkich wypieków,
gadżetów sportowych i oryginalnych koszulek znanych
klubów, trofeów myśliwskich, albumów oraz innych
przedmiotów uzyskaliśmy kwotę 26.310,00 zł.
Podczas koncertu działała loteria fantowa dla najmłodszych, dochód z niej wyniósł 914,50 zł., stoisko z ciastami
i sałatkami przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów
przyniosło następne 683,00 zł.). Do puszek WOŚP darczyńcy
ofiarowali 4.600,76 zł. Bilety wstępu na dyskotekę przyniosły
kolejne 680,00 zł., a bilety wstępu na zabawę taneczną, którą poprowadził zespół muzyczny „SEQWORD”, dały dochód
2.420,00 zł.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała profesjonalna
ochrona, ratownicy medyczni oraz strażacy OSP w Łopusznie.
Impreza monitorowana była przez Policję.
Dziękujemy instytucjom i osobom, którzy pomagali nam w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej wspaniałej i potrzebnej imprezy: Wójtowi Gminy Łopuszno – Pani Irenie Marcisz, Radzie Rodziców ZS im. Jana
Pawła II w Łopusznie, panu Witoldowi Szprochowi
właścicielowi firmy WiR Łopuszno, panu Robertowi Dziubeła właścicielowi firmy DEFRO, Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Łopusznie, strażakom OSP w Łopusznie,
Policji, panu Markowi Miście właścicielowi firmy Marco
Polo, panu Mariuszowi Kumańskiemu, uczestnikom XXIV
Finału WOŚP w naszej szkole, którzy w różnoraki sposób
przyczynili się do tego, aby to przedsięwzięcie zakończyło
się sukcesem i przebiegało sprawnie.
Organizatorzy koncertu swą wdzięczność wyrażają
wszystkim tym, którzy 10 stycznia 2016 roku byli z nami,
pięknie wspierając Fundację Jurka Owsiaka.
XXIV Finał WOŚP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie znów okazał się wielkim sukcesem. Dla chorych dzieci i seniorów zebraliśmy 35.608,26 złotych!
Sztab Organizacyjny XXIV Finału WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
(zredagowała Katarzyna Włodarczyk)
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Uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
finalistką Konkursu Humanistycznego
XIII Konkurs Humanistyczny okazał się być nad wyraz szczęśliwy dla naszej uczennicy Darii Tomasik, która została finalistką tego prestiżowego konkursu organizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wymagało to od Darii systematycznej
i wytrwałej pracy obejmującej nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii, plastyki oraz wskazanych w regulaminie konkursu dzieł malarskich, filmowych,
teatralnych. W ramach przygotowań Daria uczestniczyła także
w spotkaniach w kieleckich muzeach – Muzeum Narodowym
w Pałacu Biskupów Krakowskich i Muzeum Diecezjalnym oraz
w kinie „Moskwa”.
Daria dała się poznać jako optymistycznie nastawiona do
życia osoba, która bardzo mocno związana jest ze swoją rodziną. Zapytana o najważniejsze postaci w swoim życiu bez wahania wymieniła najbliższą rodzinę, a indagowana o tego, kto
najmocniej podnosił ją na duchu i dodawał otuchy, wskazała
od razu babcię. Także nauczyciel przygotowujący Darię - pani
Ewa Stępień - mogła zawsze liczyć na pomoc rodziców dziewczynki, którzy dowozili córkę na miejsce konkursowych zmagań. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Daria jest osobą preferującą aktywny tryb życia. Kiedy tylko jest taka moż-

liwość, wychodzi na świeże powietrze, by np. pojeździć na rowerze. Jeśli pogoda na to nie pozwala, relaksuje się czytając.
Lubi m.in. fantastyczną powieść „Dom tajemnic”.
Daria wyznała, że szczególnie mocno interesuje ją historia.
Życzymy więc jej dalszych sukcesów w konkursach historycznych w gimnazjum, bo na pewno na to zasługuje.
Danuta Młynarska

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Po raz kolejny sukcesem dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Dobrzeszowie zakończyły się eliminacje na szczeblu gminnym do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które
odbyły się 04.03.2016 r. w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Uczennica Kamila Molasy zajęła I miejsce, a Natalia Antkowiak – II miejsce. Wysoki poziom wiedzy dziewczynek podkreślił prowadzący turniej młodszy brygadier Szymon Górski. Dopiero w drugiej dogrywce została wyłoniona zwyciężczyni.
Uczennice otrzymały nagrody, które ufundowała Wójt Gminy Łopuszno- p. Irena Marcisz, a wręczył je prezes OSP w Łopusznie p. Jacek Palacz.
Uczennica Kamila Molasy będzie reprezentowała naszą
gminę w eliminacjach powiatowych. Trzymamy za nią kciuki
i życzymy sukcesu.
Danuta Młynarska

Nowiny ze szkoły w Sarbicach
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i magiczny czas.
17 grudnia 2015r. po raz ósmy została zorganizowana wieczerza wigilijna dla seniorów, na którą przybyli licznie zaproszeni
goście z Sarbic Pierwszych, Sarbic Drugich, Krężołka oraz Prze-
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gród. Wszystkich przybyłych powitała kierownik filii w Sarbicach pani Małgorzata Najmrodzka, kierując do nich przedświąteczne życzenia. Program artystyczny otworzyły jasełka
przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Do-
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brzeszowie. Następnie swoje talenty zaprezentowali uczniowie i przedszkolaki z Sarbic. Za swoje występy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkościami.
Po części artystycznej przemawiali zaproszeni goście
w osobie Pani Wójt Ireny Marcisz, pana radnego Czesława Bujaka oraz sołtysów.
Zgodnie z tradycją wszyscy przeszli na salę, gdzie podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i zasiedli do wspólnej
wieczerzy wigilijnej. Zebrani wysłuchali kolęd w wykonaniu
zespołu ludowego z Gnieździsk z udziałem księdza proboszcza Jacka Celucha, który zaprezentował wspaniałe zdolności
muzyczne.

Uroczystość nie byłaby tak okazała, gdyby nie sponsorzy.
Serdeczne podziękowania dla ks. Jacka Celucha, Czesława Bujaka, Elżbiety Karykowskiej, Leszka Pietrzyka, Mariana Płyty,
wiceprezesa Banku w Łopusznie Wojciecha Białego, Wiesława
Kozła i lokalnych przedsiębiorców państwa Anny i Bogdana
Piotrowskich oraz Wioletty i Łukasza Prysaków.
Wyrazy wdzięczności również dla pań Marii Kurczyńskiej
wraz z Barbarą i Pauliną Kurczyńską i Wioletty Knap, które gratisowo udzielały się w kuchni, i wszystkich pozostałych osób
zaangażowanych w przygotowanie wieczerzy. Ich dobra wola
pozwoliła na przeżycie chwil pełnych wzruszeń.
Dziękujemy naszym wspaniałym seniorom, że jak co roku
zechcieli zasiąść do wspólnej wigilii. Mamy nadzieję, że za rok
spotkamy się w jeszcze większym gronie.

Zabawa choinkowa, która odbyła się 17 stycznia 2016 roku
była okazją do znakomitej zabawy, podczas której cała społeczność szkolna miała okazję się spotkać i razem świetnie
bawić. Na uczestników zabawy czekała pięknie udekorowana sala oraz mnóstwo zabaw i konkursów. Dzięki dobrej woli i
zaangażowaniu pana Ryszarda Sójki do tańca gratisowo przygrywał i umilał czas zespół AGEMA z Sarbic.

Niech nam żyją nasi kochani Dziadkowie
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe dni, w których wyrażamy kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia za trud włożony w wychowanie wnucząt i okazujemy wdzięczność za ich
miłość. To dla nich 14 stycznia 2016 r. przedszkolaki i uczniowie Szkoły Filialnej w Sarbicach zaprezentowały bogaty program artystyczny, a Pani Kierownik Małgorzata Najmrodzka
złożyła serdeczne życzenia wszystkim dziadkom.
Babcie i dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta,
które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej okazać swoim bliskim szacunek, wyrazić swoją miłość oraz podziękować
za cierpliwość i zrozumienie.

Scenka „Ploteczki babć”. Wystąpiły (od lewej) Kamila Sójka, Julia
Mazur, Wiktoria Głowala, Weronika Biała
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8 marca 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
Kobiet. Na część artystyczną złożyły się wiersze , piosenki, tańce
w wykonaniu uczniów i przedszkolaków. Występ małych akto-

rów bardzo podobał się przybyłej publiczności. Po zakończeniu
części artystycznej pani kierownik Małgorzata Najmrodzka złożyła życzenia wszystkim dziewczynkom i paniom.
Nauczyciele Szkoły w Sarbicach

ZSP nr 5 w Łopusznie otrzymał
ogólnopolski certyfikat „Wiarygodnej Szkoły”!
W programie zostały wyróżnione tylko te placówki, które
działają ze ściśle przyjętymi kryteriami gwarantującymi ich
sukces. Jak się okazało, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
5 w Łopusznie realizuje swoje cele statutowe na bardzo wysokim poziomie. Spójna współpraca władz samorządowych,

dyrekcji szkoły, jej pedagogów, uczniów oraz ich rodziców
przyniosła wymierny efekt w postaci certyfikatu „Wiarygodnej Szkoły”! Potwierdza on profesjonalizm placówki, właściwy
poziom nauczania, a także spełnienia zasad bezpieczeństwa.

Młodzież zapobiega pożarom
4 marca 2016r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, którego organizatorem była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przy udziale Zarządu Powiatowego i Zarządów Gminnych ZOSP RP.
Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu jednokrotnego
wyboru, który składał się z 20 pytań z dziedziny pożarnictwa
oraz udzielania pierwszej pomocy.
Turniej przeprowadził mł. bryg. Szymon Górski. Do turnieju
przystąpiło 19 uczniów. W eliminacjach gminnych udział wzięły drużyny ze szkół:
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie , Zespołu Szkół
w Gnieździskach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Łopusznie, Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.
Na poziomie szkół gimnazjalnych I miejsce zajął uczeń z klasy II„A” Krystian Szymkiewicz z Zespółu Szkół im. Jana Pawła
II w Łopusznie. Będzie reprezentował naszą szkołę w eliminacjach powiatowych.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz.
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Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Zwycięzcy gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach
powiatowych.
Opiekunowie uczniów: Andrzej Łapot, Stanisław Piwowarczyk.
Stanisław Piwowarczyk

Kultura i oświata

Przedstawienie dla maluchów ze Żłobka
26 stycznia 2016 r. (drugi tydzień
ferii) grupa kabaretowo - teatralna „ZEZ” naszego gimnazjum (prowadzona przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego - Katarzynę
Włodarczyk i Renatę Polak) zawitała u maluchów w Żłobku Gminnym w Łopusznie z przedstawieniem „Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi”. Występ
miał na celu promocję profilaktyki zdrowia (dbałość o zęby)
oraz nawiązanie współpracy z lokalną placówką opiekuńczą
dla najmłodszych.
Dzieciaki z zaciekawieniem przyglądały się temu, co dzieje się
na scenie, a ich reakcje oscylowały między śmiechem i niepewnością. Momentami przytulały się do swoich opiekunek, jakby
trochę zaniepokojone, by naraz wybuchnąć gromkim śmiechem.
Prawdziwie „lody zostały przełamane” po przedstawieniu, kiedy
gimnazjalni artyści zintegrowali się z małymi pupilami, zapraszając do zabawy czy pozując do wspólnej fotografii.
Pierwsze spotkanie z tak młodymi widzami wypadło dobrze, a mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję spotkać się
z nimi ponownie.

Artyści grupy kabaretowo – teatralnej wystąpili w składzie:
Ola Wychowaniec – Baba Jaga
Weronika Kowalczyk – dentystka
Klaudia Stańczyk – dziecko
Karolina Jarząb – dziecko
Kuba Picheta – dziecko
Piotrek Piotrowski – dziecko

Mamy laureata!
Laureatem XIII Konkursu Humanistycznego został Kacper Pęczkiewicz, uczeń klasy VIa Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Tytuł Laureata Konkursu Humanistycznego uzyskało w tym roku 35 uczniów z województwa świętokrzyskiego. Wśród nich Kacper, zajął
7 miejsce.
Do Konkursu ucznia przygotowywali: p. Beata Iwanek (język polski), p. Iwona Rydz (plastyka), p. Andrzej
Łapot (historia).
Gratulujemy Kacprowi wspaniałego sukcesu, a jego Rodzicom tak zdolnego i pracowitego syna.

FERIE ZE SZWENDACZKIEM
Dwa dni 25 i 26 stycznia Szwendaczki spędziły w Chęcinach
i Podzamczu Chęcińskim. W Chęcinach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Na Górce”. Odwiedzili Centrum Nauki
Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, gdzie zwiedzali
interaktywną wystawę pt. „Ciało człowieka”. W trakcie zwiedzania rozwiązywali konkursowy test przygotowany przez
pracowników Centrum. 21 Szwendaczków, dzięki udzieleniu
prawidłowych odpowiedzi, wygrało udział w bezpłatnych
warsztatach.
Szwendaczek
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Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno
25.01.2016 r. w Szkole Podstawowej w Łopusznie odbył się
Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno z udziałem
chłopców. Uczniowie, którzy w tym dniu zdecydowali się wziąć
udział w turnieju, rozegrali bardzo emocjonujące mecze.
Zasłużenie pierwsze miejsce przypadło zespołowi z Łopuszna. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z SP Gnieździska,
a trzecie uczniowie z SP Dobrzeszów.
Mecze obfitowały w wiele bramek i ciekawych akcji, jeden
tylko pojedynek zakończył się remisem: Łopuszno II- Gnieździska 1:1. Dzięki 7 zdobytym bramkom królem strzelców został Konrad Sztandera z SP Łopuszno. Wszystkie drużyny turnieju oraz zwycięzcy klasyfikacji indywidualnych otrzymali
nagrody w postaci pamiątkowych pucharów, statuetek i dyplomów. Fundatorem nagród była Wójt Gminy Łopuszno,
pani Irena Marcisz.

XXII Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieździskach
19 stycznia, tradycyjnie w pierwszy wtorek ferii zimowych,
odbył się XXII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół w Gnieździskach. Wzięła w nim udział liczna
grupa dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów z naszej gminy oraz ze Słupi Koneckiej.
Młodych sportowców, towarzyszących im kibiców oraz
opiekunów ciepłymi słowami powitała pani dyrektor Małgorzata Trela.
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: szkół podstawowych systemem pucharowym ,,do dwóch przegranych”,
gimnazjów systemem ,,każdy z każdym”.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej i zespołowej:
Szkoła podstawowa – dziewczęta
Małgorzata Rydz (Pilczyca)
Daria Tomasik (Dobrzeszów)
Karolina Bała (Pilczyca)
Zuzanna Mularczyk (Wólka)

Szkoła podstawowa – chłopcy
Łukasz Pałka (Wólka)
Dawid Banaśkiewicz (Dobrzeszów)
Szymon Ratuszniak (Pilczyca)
Mateusz Bujak (Wólka)
Drużynowo I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Szkoła
Podstawowa w Pilczycy, a w kategorii chłopców Szkoła Podstawowa w Wólce.
Gimnazjum – dziewczęta
Weronika Banaśkiewicz (Gimnazjum w Gnieździskach)
Natalia Jakubowska (Gimnazjum w Gnieździskach)
Angelika Sobura (Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie)
Katarzyna Bujak (Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie)
Gimnazjum – chłopcy
Daniel Lichota (Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie)
Kacper Bujak (Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie)
Maciej Hajduk (Gimnazjum w Gnieździskach)
Kacper Kolasa (Gimnazjum w Gnieździskach)
Drużynowo I miejsce w kategorii dziewcząt zajęło Gimnazjum w Gnieździskach, w kategorii chłopców Gimnazjum Nr 1
w Łopusznie.
Rozgrywki zakończyły się wręczeniem pucharów dla drużyn oraz dyplomów i medali dla trzech najlepszych zawodników. Uczniowie oprócz dobrej zabawy mieli zapewniony gorący posiłek. Na pożegnanie pani dyrektor, dziękując uczestnikom za udział w turnieju, zaprosiła na rozgrywki tenisa stołowego w przyszłym roku.
Nauczyciele wychowania fizycznego:
Monika Ciszek-Walas, Magdalena Zimna,
Tomasz Szymkiewicz
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Gminny Festiwal Piosenki
30 stycznia 2016 roku odbył się pierwszy Gminny Festiwal
Piosenki „Muzykalne Łopuszno”. Uczestnicy, przybyli goście
oraz mieszkańcy spotkali się w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym. Organizatorem Festiwalu była Irena
Marcisz Wójt Gminy Łopuszno.
Gminny Festiwal Piosenki rozpoczął występ Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej pod kierownictwem Agnieszki Jeleń oraz występ najmłodszych jego
uczestników, dwulatków ze Żłobka Gminnego w Łopusznie.
Do udziału w Festiwalu przystąpiło 59 uczestników
w trzech kategoriach: dzieci ze szkół podstawowych z terenu
Gminy Łopuszno, gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie oraz osoby dorosłe.
W kategorii pierwszej zmierzyło się 37 uczniów szkół podstawowych, a oceniała ich komisja w składzie: Dyrektor Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Krzysztof Kumański, Kierownik Filii w Lasocinie Agnieszka Przepióra oraz Mirosława Głowala. Jury miało trudny wybór, ponieważ spośród 37 utalentowanych uczniów musieli wybrać tylko jednego zwycięzcę i przyznać dwa wyróżnienia. I miejsce zajęła Katarzyna Soboń,
wyróżnienia przyznano Bogusławie Krzyżyk, Kindze Frączek,
a specjalne wyróżnienie trafiło do Wioletty Frączek.
Nagrody dzieciom wręczył Starosta Kielecki Michał Godowski, w obecności którego Wójt Gminy Łopuszno Irena
Marcisz wzruszająco i pięknie wykonała utwór Bernarda
Ładysza „Matko moja, ja wiem”.
W II kategorii: gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 5 w Łopusznie udział wzięło 7 uczniów, z których I miejsce
zajęła Dominika Gorzelak, a wyróżnienia trafiły do Faustyny
Kaliszewskiej, Urszuli Stachury. Specjalne wyróżnienie w tej kategorii przyznano Jakubowi Pichecie. Osoby dorosłe zmierzyły się w III kategorii. W tej kategorii stanęli na scenie również
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Fanisławicach, których występy chwyciły za serce i wzruszyły publiczność. Do tej
ostatniej kategorii stanęło 15 osób. I miejsce przyznano pani
Monice Walas, a wyróżnienie specjalne otrzymała pani Alicja
Borowska. Zarówno uczestników II jak i III kategorii oceniała komisja w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół w Gnieździskach Małgorzata Trela, kierownik Filii SP Dobrzeszów w Sarbicach Małgorzata Najmrodzka, kierownik Filii Zespołu Szkół Łopuszno
w Grabownicy Ewa Janowska-Dzwonek.

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podczas Gminnego Festiwalu Piosenki postanowiła
przyznać
i ufundować nagrodę
„Grand Prix”, a otrzymała ją Aleksandra
Dudzińska, która urzekła panią Irenę Marcisz niezwykłą lekkością, z jaką zaśpiewała i z jaką poruszała się
na scenie.
O siłę i dobre samopoczucie uczestników, gości i przybyłych na Festiwal mieszkańców zadbali pracownicy Gminnego Ośrodka Sportowo- Wójt Gminy Irena Marcisz
-Wypoczynkowego, któ- podczas wykonywania utworu
rzy przygotowali poczę- „Matko moja ja, wiem”
stunek. Na osłodę każdy
mógł skosztować pysznych ciast od Aleksandra Kozaka.
Nagrody w Gminnym Festiwalu Piosenki „Muzykalne
Łopuszno” ufundowali:
Wójt Gminy Łopuszno, Starostwo Powiatowe w Kielcach,
Radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof Smolarczyk, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Radni Rady Gminy Łopuszno, Dyrektor Żłobka Gminnego w Łopusznie Ewelina Bernat, Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Barbara Pawelczyk, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie
Zuzanna Woś, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Sławomir Stelmaszczyk, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Mariusz Łuszczyński oraz F.H.U. EL-Majster Michał Adamiec.
Gminny Festiwal Piosenki „Muzykalne Łopuszno” był pierwszym jak do tej pory festiwalem piosenki, ale nie ostatnim. Organizator tegorocznego ma nadzieję, że za rok nie będzie to
gminny, a powiatowy festiwal piosenki w Łopusznie.
Anna Adamiec

Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski i Wójt Gminy
Łopuszno Irena Marcisz wręczają pierwszą nagrodę w kategorii
szkół podstawowych dla Katarzyny Soboń

Uczniowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Panią Wójt
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