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Nowoczesny plac targowy coraz bliżej
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Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku
życzą
Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno
Zdzisława Zimna – Przewodnicząca Rady Gminy

Sylwester pod gwiazdami

Orszak Trzech Króli

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Mija właśnie pierwszy kwartał 2018 r., a wydaje się, że dopiero wczoraj świętowaliśmy Sylwestra na Rynku w Łopusznie. Jesteśmy już po uroczystym przemarszu ,,Orszaku Trzech
Króli’’- zorganizowanym wspólnie z parafią, który z roku na
rok przyciąga coraz więcej uczestników. Spotkaliśmy się w
szkołach, świętując Dzień Babci i Dziadka. Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę odbył się Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
w którym wzięła udział rekordowa liczba, bo ponad 40 uczestników. Społeczność naszej Gminy zaangażowała się również
w organizację i zbiórkę pieniędzy podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano 18527zł. Uroczyście świętowaliśmy ,,Dzień Kobiet’’, a zabawiał nas sam
Marcin Daniec.
Dużo dzieje się w kwestii realizacji zaplanowanych inwestycji. Wielomiesięczna praca polegająca na kompletowaniu dokumentacji zaczyna owocować. Podpisaliśmy umowę z firmą Delfin na wykonanie dwóch przydomowych zbiorczych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lasocin. Koszt
zadania to 269 tys. zł. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na
wybudowanie 93 przydomowych oczyszczali ścieków w naszej gminie. Oba zadania zostaną wykonane do końca wakacji.
Wybraliśmy także wykonawcę na zagospodarowanie i budowę placu targowego w Łopusznie. Wykonawcą inwestycji będzie firma Dom z klasą Mahmoud i Monika Othman. Wartość inwestycji wynosi 1,55 miliona zł. W trakcie re-

alizacji jest budowa
świetlicy w Eustachowie - pierwszej
świetlicy budowanej od podstaw.
Nadal realizujemy prace związane z poprawą infrastruktury drogowej. W najbliższym
czasie przebudowana zostanie droga gminna Dobrzeszów-Nowek
o długości 2 km.
Wartość inwestycji wyniesie ponad
600 tys. zł. i zostanie dofinansowana kwotą prawie
400 tys. zł. pozyskaną z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przygotowujemy przetargi na kolejne inwestycje w Antonielowie,
w Nowku i w Łopusznie.
Zapraszam do lektury i życzę spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.
Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
24 listopada 2017 roku odbyła się XXIX/2017 sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna
odczytała porządek obraad sesji wraz z propozycją wprowadzenia kolejnej uchwały pod głosowanie i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad

sesji radnego Józefa Kozła. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
Wójt Gminy Łopuszno wręczyła nagrodę i dyplom dla
uczennicy kl. II c gimnazjum w Łopusznie Dominiki Wawrzoły, która znalazła się w grupie laureatów ogólnopolskiego konkursu na plakat „Katyń pamiętam.PL”. Następnie złożyła informację z pracy między Sesjami. Przypomniała,
iż przeprowadzone zostały wybory do Młodzieżowej Rady
Gminy, która składa się z przedstawicieli wszystkich szkół z terenu gminy. Przewodniczącym MRG został Bartosz Nyga
uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Koordynatorami MRG są Agnieszka Siwek, Agnieszka Chruściak, Katarzyna
Włodarczyk oraz Sławomir Stelmaszczyk. Młodzieżowa Rada
opracowała plan pracy, będzie również uczestniczyła w sesji
Rady Gminy. Młodzieżowa Rada Gminy uczestniczyła w spotkaniu promującym bezpieczeństwo.
20 października razem z p. Sekretarz p. Wójt była w Starostwie Powiatowym w sprawie dysponowania gruntem na
Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w sprawie lokalizacji
dwóch boisk sportowych. Wniosek na dofinansowanie budowy boisk został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Nad
Czrną i Pilicą”. Następnie p. Irena Marcisz poinformowała, iż
przedstawicielki stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” zostały
nagrodzone możliwością obecności na pokazie mody zorganizowanym w ramach festiwalu Off Fashion w Kielcach. Pani

Wieści Łopuszna

3

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Wójt uczestniczyła w pasowaniu na przedszkolaka w szkole w Dobrzeszowie. W uroczystości brało udział 41 dzieci.
Dziękowała dyrektor szkoły p. Alicji Kuropatwie za zorganizowanie pięknej uroczystości, w którą włączyli się również radni
Marcin Wychowaniec oraz Danuta Łukasik.
5 listopada Pani Wójt uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych w Fanisławicach. Dziękowała za liczny udział
mieszkańców, sołtysów i radnych. Szczególnie podkreślała zaangażowanie p. Stanisława Komisarczyka.
6 listopada Pani Wójt razem z p. Skarbnik podpisywały
aneksy do inwestycji polegającej na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków, był to ostatni dokument i w 2018 r. przystąpimy do realizacji inwestycji. Pani Wójt dodała, iż przygotowywana jest specyfikacja przetargowa. Pani Wójt uczestniczyła w pasowaniu na uczniów i ślubowaniu przedszkolaków w szkole podstawowej w Grabownicy. Zwróciła uwagę, iż dzieci były pięknie przygotowane. Dziękowała za zaangażowanie nauczyli i aktywność radnego Jerzego Adamca.
Pani Wójt zaznaczyła, że widząc potrzeby mieszkańców, została sporządzona dokumentacja na remont drogi Snochowice – Nowek, stanowiący ważny skrót dla mieszkańców. Został
złożony wniosek na tzw. „schetynówkę”. Obecnie nasz wniosek jest na pozycji 23 do realizacji. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 765 tys. zł.
Pani Wójt brała również udział w uroczystym oddaniu
drogi Eustachów w stronę targowicy. Dziękowała za uczestnictwo radnym, sołtysom i licznie zgromadzonym mieszkańcom.
Początek listopada to ogromny wysiłek do przygotowania
budżetu gminy na 2018 rok. Pani skarbnik konsultowała wydatki z kierownikami jednostek. Pani Wójt podała jakie kwoty są planowane na poszczególne jednostki oraz jak wydatki
kształtowały się w ubiegłych latach. Zaznaczyła, że rok 2018 to
jest rok, który będzie pochłaniał ogromne środki finansowe.
Zaczynają się ogromne inwestycje kanalizacja i oczyszczalnia
ścieków. Będziemy musieli zaplanować kredyt na oczyszczalnie i kanalizację w granicach 4 milionów złotych.
Przejęliśmy kredyt w kwocie 7 800 000 zł, spłaciliśmy
1 800 000 zł. Obecnie zadłużenie gminy wynosi około 6 milionów. Z tego zadłużenia musimy w 2018 roku spłacić 1 400 000
zł. Bez kanalizacji i oczyszczalni nikt nie będzie mógł inwestować na terenie naszej gminy.
11 listopada Pani Wójt uczestniczyła w uroczystej Mszy
Świętej w dniu Święta Niepodległości. Dziękowała dyrektorom szkół za udział w uroczystościach reprezentacji pocztów
sztandarowych. Dziękowała radnym za udział w uroczystości
i złożenie kwiatów.
14 listopada na Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym
w Łopusznie Pani Wójt odbyła spotkanie z rodzicami dzieci,
które w tym roku urodziła się na terenie naszej gminy. W spotkaniu wzięło udział 40 matek z dziećmi. Według danych statystycznych w naszej gminie więcej dzieci urodziło się w tym
roku niż w ubiegłym. Organizowane spotkania jest to też moment zgłaszania potrzeb przez rodziców dzieci.
15 listopada odbyły się konsultacje społeczne na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie. Rozmowy toczyły się na temat przywrócenia posterunku policji
w Łopusznie. Obecnych było około 90 mieszkańców. Więk-
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szość z obecnych opowiedziała się za przywrócenie posterunku policji. Warto jest znać opinię społeczeństwa.
16 listopada złożono wniosek na odnawialne źródła
energii, wniosek na wiosnę będzie rozpatrzony. W ramach
projektu powstanie 226 instalacji fotowoltaicznych i 168 instalacji pomp ciepła. Procedura się przedłuża, jest to nie zależna od urzędu.
Pani Irena Marcisz uczestniczyła w ślubowaniu uczniów
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Do
klas pierwszych uczęszcza 50 dzieci. Pani Wójt w tym samym
dniu odebrała nagrodę Nasze Dobre Świętokrzyskie, Znak
Jakości dla Gminy Łopuszno.
22 listopada Pani Wójt uczestniczyła w wieczorze literacko-muzycznym ,,Łopuszańskie czytanie”. Podczas spotkania
czytane były fragmenty znanych lektur, osoby które wykazały
się wiedzą na ich temat otrzymały drobne upominki. Teksty
przygotowywała członkini Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” p. Elżbieta Barańska.
23 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi w Ewelinowie. Inwestycja była oczekiwana
przez mieszkańców. Na otwarciu drogi byli obecni m.in. Starosta p. Michał Godowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach p. Paweł Gratka oraz radni, sołtysi i mieszkańcy.
W kolejnych punktach radni jednogłośnie ( 14 „za”) podjęli uchwały:
- NR XXIX/251/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.
- NR XXIX/252/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy w 2017 roku.
- NR XXIX/253/2017 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIX/172/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Radoszyce.
- NR XXIX/254/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
- NR XXIX/255/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
- NR XXIX/256/2017 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji
przystanku komunikacyjnego w miejscowości Wielebnów.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
27 grudnia 2017 roku odbyła się nadzwyczajna XXX sesja Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna. Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności
obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego przyjęcie.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji,
po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radną Zofię Kozubek. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
W następnych punktach obrad radni jednogłośnie podjęli
uchwały:
- NR XXX/257/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.
- NR XXX/258/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy w 2017 roku.
28 grudnia 2017 roku odbyła się XXXI sesja Rady Gminy
w Łopusznie.
Na sesji obecnych było 14 radnych. Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna. Po otwarciu
i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad
sesji radną Danutę Łukasik. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż reprezentowała Radę na spotkaniach świątecznych, była obecna
na „Jasełkach Dobrzeszowskich”. Przez cały okres między sesjami Pani Przewodnicząca współpracowała z pracownikami
Urzędu Gminy, konsultowała i przygotowywała program następnej sesji Rady Gminy. Uczestniczyła również w posiedzeniach Komisji Rady Gminy w Łopusznie.
Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła informację
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż 29 listopada
odbyła wizytę w starostwie powiatowym w sprawie realizacji
drogi powiatowej w Gnieździskach. Przy współudziale powiatu zrealizowano inwestycję drogową. Z wykonania inwestycji
nie jesteśmy zadowoleni, razem z powiatem zgłaszamy usterki

do usunięcia. Następnie Pani Wójt nadmieniła, iż dzięki staraniom p. Godowskiego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni asystenta osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie będzie realizowane jako projekt unijny przez dwa lata.
Wniosek składało Starostwo Powiatowe w Kielcach. Następnie poinformowała, iż na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbyła się po raz pierwszy „Akademia
Zdrowia” w celu zainteresowania edukacją zdrowotną. Spotkanie prowadziła p. Agnieszka Hernik.
Pierwszego grudnia Pani Wójt uczestniczyła w 2. urodzinach „Żłobka Gminnego”. Inwestycja polegająca na budowie żłobka była bardzo odważna. Gmina Łopuszno jako jedna z pierwszych gmin w województwie przystąpiła do realizacji tego projektu. Obecnie większość gmin idzie w nasze
ślady. Należy być z tego dumnym. W żłobku zapewniamy 47
miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat, w 3 grupach wiekowych.
Pani Irena Marcisz uczestniczyła w gali 15-lecia Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dyrektorem instytucji
jest Małgorzata Grzywna, współpraca z ROT układa się bardzo dobrze. Piątego grudnia Pani Wójt zorganizowała okresową naradę z sołtysami. Sołtysi składali informację z realizacji funduszu sołeckiego. Pani Wójt dziękowała sołtysom i
radnym za współpracę przy realizacji funduszu sołeckiego w
2017 roku. Sołtysi przedstawili propozycje inwestycji priorytetowych w 2018 roku.
Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu mikołajkowym organizowanym jak co roku przez Gminny Ośrodek Kultury. 60
dzieci otrzymało prezenty od Mikołaja. Uczestniczyła również w pięknym spotkaniu mikołajkowym w Piotrowcu,
około 60 dzieci do 10 roku życia przyszło na spotkanie z Mikołajem. Sponsorem prezentów dla dzieci w Piotrowcu była
radna p. Danuta Łukasik we współpracy z sołtys p. Anną Gad.
Pani Wójt zaznaczyła, że nie wie, czy jest druga gmina, gdzie
radni swoją dietę przeznaczają na cele mieszkańców. Następnie nadmieniła, iż pracownicy Urzędu Gminy wspólnie z pracownikami jednostek na czele z kierownikami wzięli udział
w akcji „Szlachetna paczka”. Koordynatorem akcji był Sławomir Stelmaszczyk. Wyraziła opinię, iż jest to piękna akcja,
która pozwala trafnie pomagać najbardziej potrzebującym.
Pani Wójt uczestniczyła w rozprawie sądu we Włoszczowie. Sprawa dotyczyła uznania drogi koniecznej dla mieszkańców Rudnik. Następnie Pani Irena Marcisz poinformowała, iż 78 pierwszaków otrzymało odblaski. Inicjatorem akcji
„Bezpieczne pierwszaki” jest starosta Michał Godowski. Podczas spotkania uczniowie klas pierwszych rozmawiali z policjantem, jak bezpiecznie włączyć się do ruchu. Uczyli
się bezpieczeństwa na drodze.
Pani Wójt uczestniczyła wraz z zaproszonymi gośćmi
w tradycyjnym wspólnym kolędowaniu w SDS w Józefinie.
Podopieczni SDS pokazali wspaniałe przedstawienie, które w sposób szczególny przygotowało widzów na narodziny
Chrystusa. Występy osób niepełnosprawnych były na bardzo
wysokim poziomie.
13 grudnia pani Wójt podpisała umowy na remonty 13 odcinków dróg z firmami „Dukt” i „Kami”. Odbyło się również „Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Gminy Łopuszno”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i kierownicy Gminnego Ośrodka Sportowo-
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Wypoczynkowego oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękowała p. Kumańskiemu za przygotowanie części artystycznej.
Podczas spotkania opłatkowego 20 najstarszych mieszkańców gminy zostało uhonorowanych.
Pani Wójt uczestniczyła również w Wigilii zorganizowanej w Gnieździskach. Zwróciła uwagę na aktywność radnego, sołtysa i koła kobiet. Zaznaczyła, że Gmina nie partycypowała w kosztach, jest to udział organizatorów. W spotkaniu
wzięło udział ponad 70 seniorów oraz młodsi uczestnicy, razem ponad 200 osób.
17 grudnia odbył się „Przegląd kolęd i pastorałek”, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników w 3 kategoriach
wiekowych solistów. Wystąpiło też 7 zespołów. Była to piękna
integracja mieszkańców. Organizatorem był GOK. Ponadto po
raz 13. odbyły się Jasełka w Dobrzeszowie.
Pani Irena Marcisz prowadziła rozmowy z nadleśniczym p.
Robertem Płaskim w sprawie zamiany działek na planowanym odcinku drogi do remontu Snochowice -Dobrzeszów.
Zapewniła, że gmina będzie realizowała inwestycję drogową.
19 grudnia Pani Wójt odbyła spotkanie u notariusza w sprawie
zakupienia gruntu pod wykonanie drogi Józefina – Olszówka.
Pani Wójt uczestniczyła również w spotkaniach wigilijnych:
w Sarbicach, w strażnicy OSP w Łopusznie, organizowanej
przez Łopuszański Klub Sportowy, w jasełkach w Szkole Podstawowej w Łopusznie, w spotkaniu integracyjnym w miejscowości Rudniki.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały:
- NR XXXI/259/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.
- NR XXXI/260/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy w 2017 roku.
- NR XXXI/261/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Powiatu Kieleckiego.
- NR XXXI/262/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/194/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia
2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego.
- NR XXXI/263/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
- NR XXXI/264/2017 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady
Gminy w Łopusznie na 2018 rok”.
- NR XXXI/265/2017 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2018 rok”.
W sprawach różnych Pani Danuta Łukasik podziękowała za
uczestnictwo we mszy pogrzebowej swojej mamy. Dziękowała wszystkim za wsparcie w trudnej chwili, za kwiaty, obecność i zamawiane msze. Radny Wiesław Mazur dziękował za
remont drogi w Sarbicach. Szczególne podziękowanie złożył
na ręce p. Piotra Żołądka za dofinansowanie remontu drogi
przez Urząd Marszałkowski.
Pani Irena Marcisz złożyła informację z realizacji inwestycji w 2017 roku. Zwróciła uwagę, iż rok 2017 przechodzi
do historii jako rok inwestycji drogowych. Około 30 km wyremontowanych dróg. Wyremontowano 2,7 km drogi wojewódzkiej Gnieździska – Michala Góra ( nr 728). Wyremontowano 11,7 km dróg powiatowych:
- Lasocin – 1290 m – 260 tys. zł
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Gnieździska – 4100 m – 2 miliony zł
Łopuszno-Jasień-Rudniki – 4000 m – 650 tys. zł
Olszówka-Józefina – 1057 m
Huta Jabłonowa-Sarbice – 988 m
Dobrzeszów – 270 m
Ewelinów – 1800 m – 360 tys. zł
Wyremontowano 12,8 km dróg gminnych. Poniesione
koszty remontu z budżetu gminy to – 3,64 km – 244 tys. zł. Pozyskane dofinansowanie z PROW – 9,161 km – 3,5 miliona zł.
Ponadto przygotowana została dokumentacja projektowa na
przebudowę drogi (728) Łopuszno-Radoszyce za kwotę prawie 300 tys. zł. Dzięki naszym staraniom inwestycja warta około 77 milionów złotych zostanie zrealizowana w latach 20182019.
Pani Irena Marcisz zwróciła uwagę, iż ważną inwestycją,
która została zrealizowana, jest wybudowanie „Żłobka Gminnego”, który działa już drugi rok. Gwarantuje opiekę nad 47
dziećmi, w tym są zajęcia z języka angielskiego i logopedyczne, a przede wszystkim stanowi miejsce, w którym rodzice
mogą zostawić swoje pociechy w dobrych rękach. Długa lista oczekujących jest dowodem na to, jak bardzo ta inwestycja była potrzebna. Do ważnych inwestycji w 2017 roku Pani
Wójt zaliczyła również wykonanie nowych odcinków sieci
wodociągowej np. w Dobrzeszowie oraz w Łopusznie na ul.
Kwiatowej. Wykonanie chodników m.in. w miejscowości Fanisławiczki oraz Lasocin. Wykonanie dokumentacji technicznej
na zadanie - przebudowa chodnika Łopuszno ul. Przedborska.
Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych,
jak również wykup gruntów pod poszerzenie dróg. Wykonano oświetlenia drogowe na kwotę blisko 60 tys. zł w miejscowościach: Grabownica, Michala Góra, Piotrowiec oraz projekt oświetlenia w Fanisławicach.
Pani Wójt zaznaczyła, iż gmina chętnie sięga po dofinansowanie na realizowane zadania z projektów. Z projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” udało się wykonać: altanę w Lasocinie, altanę na GOS-W w Łopusznie oraz zakupić sprzęt muzyczny.
Projekty prowadzone są również w szkołach na kwotę ponad 3 miliony zł:
- „Gimnazjum bez barier”- SP Łopuszno, Gnieździska,
- „Edukacja kluczem do przyszłości”- SP Łopuszno, Gnieździska,
- „Nasze przedszkole szansą” - SP Dobrzeszów,
- „Aktywna tablica” - zakupione tablice, ekrany i laptopy za
kwotę 35 tys. zł - SP Łopuszno, Grabownica,
- pracownia ekologiczna za 20 tys. zł od WFOŚiGW - SP Lasocin,
- na gabinet pielęgniarki -7.000 od Kuratorium Oświaty - SP
Łopuszno.
Pani Wójt zaznaczyła, że gmina dba o szkoły. Przeprowadzone zostały niezbędne remonty, wykonano malowanie sal
i korytarzy, wstawianie były nowe okna i drzwi, naprawiana
była instalacja wodociągowo-kanalizacyjna. To najczęstsze
prace związane z remontami budynków szkolnych, jakie wykonano w ostatnich trzech latach w gminie Łopuszno. Ale zakupiono też piece, wymieniono dach czy zainstalowano nowy
monitoring. Inwestycje kosztowały nasz samorząd ponad 365
tys. zł.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Pani Irena Marcisz wyraziła opinię, iż dobrym krokiem
było powrócenie do „Funduszu Sołeckiego”. Realizacja inwestycji w ramach „Funduszy Sołeckich” w 2017 roku opiewała na kwotę 400 tys. zł. Jest to najlepsza droga do zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw.
W 2017 r. w Gminie Łopuszno powstała – po raz pierwszy
w historii – Młodzieżowa Rada Gminy. Liczy 11 osób, a w jej
składzie są uczniowie czterech szkół – dwóch z Łopuszna i jednej z Gnieździsk oraz Dobrzeszowa. W 2017 roku powołano
również Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.
To organ, który ma między innymi opiniować projekty uchwał
dotyczących współpracy naszego samorządu z różnymi organizacjami.
Pani Wójt przypomniała, iż mieszkańcy naszej gminy
mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa, pedagoga i mediatora. W maju 2017 r. w Łopusznie powstał
Otwarty Punkt Konsultacyjny (OPK). Mieści się przy ul. Strażackiej 12. Mieszkańcy mogą też korzystać z Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych, który mieści się w Urzędzie Gminy.
Pani Irena Marcisz zwróciła też uwagę na Gminny Ośrodek
Zdrowia w Łopusznie, który pozyskał nowy sprzęt medyczny. To m.in. ultrasonograf (do badań USG), aparat EKG,
spirometr i lampa zabiegowa Pozyskano ponad 200 tys. zł –
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania „Infrastruktura zdrowotna
i społeczna”. Do tego dołożyła ponad 30 tys. zł z własnego budżetu.
Pani Wójt nadmieniła, iż obok wszystkich inwestycji realizowanych w gminie prowadzone są starania mające na
celu integrację społeczeństwa. Organizowanych jest wiele
imprez kulturalnych takich jak: „Dożynki gminne”, „Impresje
Łopuszańskie”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, festiwal „Muzykalne Łopuszno”, liczne spotkanie opłatkowe i wiele innych.
Pani Wójt zapoczątkowała również witanie najmłodszych
mieszkańców, a także spotkania z mamami z terenu gminy,
które w ostatnich miesiącach urodziły dzieci.
Pani Wójt zwróciła uwagę, iż na tym nie poprzestaje. Podała
plany na przyszłość. W 2018 roku nastąpi ciąg dalszy drogowych remontów w Łopusznie. Nowy asfalt zostanie położony
na ponad 5 kilometrach dróg. Najtrudniejszą inwestycją będzie budowa oczyszczalni i kanalizacji dla Łopuszna oraz
pięciu pobliskich miejscowości. Będzie kosztować ponad 20
mln zł. Dofinansowanie pozyskane przez gminę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 to około 11 mln zł. Dodajmy, że koszt budowy samej oczyszczalni wyniesie ponad 8 mln zł (5 mln zł dofinansowania), a kanalizacji – około 11 mln zł (dofinansowanie
ponad 6 mln zł). Prace związane z obiema inwestycjami ruszą
w przyszłym roku. Na razie trwa przygotowanie dokumentów
do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę lub wykonawców budowy oczyszczalni oraz kanalizacji. Realizacja obu
zadań ma się zakończyć w 2021 roku. Kolejną inwestycją, nad
która już pracujemy, jest budowa 93 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostaną wybudowane w 16 miejscowościach, prace ruszą w 2018 roku. Czyste powietrze i środowisko to nasze wspólne dobro, o które należy szczególnie dbać.
Gmina Łopuszno umożliwi mieszkańcom instalację urządzeń
związanych z odnawialnymi źródłami energii – solarów, pomp

ciepła czy ogniw fotowoltaicznych. W tym celu ubiegamy się
o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Pani Irena Marcisz zwróciła uwagę, iż coraz bliżej jest budowa nowego placu targowego w Łopusznie. Gmina pozyskała
prawie milion złotych unijnego dofinansowania na realizację
tej inwestycji. Prace zaczną się wiosną 2018 roku.
Pani Wójt zaznaczyła, że nasza gmina jest dobrze postrzegana, o czym świadczą również przyznawane wyróżnienia:
„Nasze Dobre Świętokrzyskie”, „Laur Michała Anioła”.
Pani Irena Marcisz przypomniała, iż odkąd została Wójtem wydała kwotę 15,692.91 zł z własnych środków na nagrody i wyróżnienia dla dzieci i młodzieży.
Pani Wójt stwierdziła, iż nie dałoby się tak wiele zrobić, gdyby nie współpraca z radnymi. Wspaniale pracują radni, sponsorują imprezy i wydarzenia kulturalne, razem z sołtysami pomagają w ich organizacji. Wyróżniła radych za ich szczególe
zaangażowanie:
- Pani Danuta Łukasik organizuje i sponsoruje spotkanie mikołajkowe dla dzieci, dba o świetlicę, organizuje „Dzień
Dziecka”, „Dzień Matki”. Stanowi wzór do naśladowania.
- Pan Sławomir Staszczyk, wiceprezes LZS w Lasocinie, organizator wielu wydarzeń, m.in. „Święta pieczonego ziemniaka”.
- Radny Krzysztof Błachucki razem z sołtysem organizuje spotkania wigilijne dla mieszkańców i współpracuje ze szkołą.
- Radny Kazimierz Bernat współpracuje z sołtysem przy organizacji spotkania integracyjnego dla mieszkańców, jest
sponsorem tego wydarzenia.
- Radny Jerzy Adamiec zawsze sponsoruje nagrody dla dzieci
w szkole w Grabownicy.
- Radny Józef Kozioł organizuje uroczystości patriotyczne
w Fanisławicach.
- Radni Andrzej Cieślicki, Barbara Fras, Bożena Sochacka, Sławomir Kramarczuk sponsorują imprezy kulturalne.
- Radny Mariusz Woś dba o świetlicę w Czałczynie, wyremontował kapliczkę.
- Radny Marcin Wychowaniec sponsoruje upominki dla dzieci
w szkole w Dobrzeszowie.
- Radna Zdzisława Zimna sponsoruje imprezy na terenie gminy.
Pani Wójt dziękowała swojemu zastępcy p. Wiesławowi
Gałce za pomoc w inwestycjach drogowych oraz sprawne zastępowanie w obowiązkach. Pani Małgorzacie Barcickiej za
zaangażowanie i ogromna wiedzę merytoryczną. Pani skarb-
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nik Teresie Poświat dziękowała za dobrą współpracę i dbanie
o budżet gminy. Radnemu Krzysztofowi Smolarczykowi Pani
Wójt dziękowała za pośredniczenie pomiędzy Gminą i Starostwem Powiatowym. Panu Pawłowi Gratce Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg dziękowała za współpracę przy inwestycjach drogowych. Pani Wójt złożyła również podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy.
Następnie Pani Wójt odczytała podziękowanie dla Marszałka p. Piotra Żołądka za pomoc i współpracę przy realizowaniu
wspólnych zadań z Urzędem Marszałkowskim, takich jak remont dróg wojewódzkich Łopuszno-Radoszyce i Michala Góra-Gnieździska.
Pani Irena Marcisz złożyła podziękowanie dla Starosty Kieleckiego p. Michała Godowskiego za remonty dróg w Lasocinie, Gnieździskach, drogi Łopuszno-Jasień-Rudniki, Olszówka-Józefina, Huta Jabłonowa, Dobrzeszów, Ewelinów. Wspólnie z powiatem wyremontowano blisko 14 km dróg o wartości blisko 4 miliony zł oraz zorganizowanie w Urzędzie Gminy
Łopuszno Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, jak również
zapewnienia pomocy dla osób niepełnosprawnych. Na mocy
porozumienia ze Starostą Gmina otrzyma środki na zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych.
Radny Józef Kozioł wyraził opinię, iż minął piękny rok, jest
dużo sukcesów, sukcesy biorą się stąd, że mamy wspaniałych
ludzi w powiecie, starostę, marszałka, radnego powiatowego.
Dużo im zawdzięczamy. Ponieważ nadchodzi nowy rok, życzył zdrowia i dobrej współpracy.
Głos zabrał Starosta Kielecki p. Michał Godowski. Stwierdził, iż po raz kolejny uświadomił sobie, jak ważne jest powstanie samorządu. Jeżeli dobrze ktoś potrafi się posłużyć tym instrumentem, to naprawdę można odnieść sukces. Gratulował jedności, bo w niej jest siła. Starosta wyraził zadowolenie
ze współpracy z naszą gminą, zauważył, iż Pani Wójt jest dobrym ambasadorem, potrafi pochwalić, nie przypisując sobie
wszystkich zalet. Z taką osoba współpraca to przyjemność.
Starosta zwrócił uwagę, że Gmina się zmienia, infrastruktura jest potrzebna, ale nie zabrakło zainteresowania obszarem
społecznym. Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, asystent
osoby niepełnosprawnej to wspólnie realizowane zadania dla
dobra mieszkańców. Pan Michał Godowski gratulował Pani
Wójt sukcesów. Życzył na nowy rok dużo optymizmu, zdrowia
i życzliwości od ludzi.
Głos zabrał p. Piotr Żołądek, nadmienił, że uczestnicząc
w tej uroczystej sesji, wysłuchując sprawozdania i słów uznania dla wszystkich, którzy ten samorząd prowadzą, może jedynie dołączyć się do składanych gratulacji. Zaznaczył, iż sesja
prowadzona jest wzorcowo, obecna na sali delegacja Młodzieżowej Rady Gminy ma się od kogo uczyć. Pan Piotr Żołądek,
nadmienił, iż przy realizacji inwestycji ważna jest współpraca,
trzeba właściwie realizować potrzeby, korzystając ze środków
zewnętrznych. Zaznaczył, że nie wiadomo, jak będzie wyglądało w przyszłości finansowanie zadań ze środków UE.
Marszałek zaznaczył, że nie wszystko się udaje, nie udaje
się powstrzymać pomniejszenia wyludniania województwa
świętokrzyskiego. Przybywa mieszkańców w gminach obok
Kielc. Pochwalił inicjatywę Pani Wójt witania nowych mieszkańców gminy. Zachęcał do współpracy na każdym szczeblu.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna dziękowała za obecność Marszałka i Starosty podczas sesji Rady
Gminy oraz za pracę, współpracę i przekazane środki na inwestycje w naszej gminie. Prosiła o dalszą współpracę w przyszłym roku. Następnie w imieniu całej Rady Gminy złożyła podziękowanie Wójt Gminy p. Irenie Marcisz za sprawne kierowanie gminą i dobrą, owocną współpracę.
Pan Paweł Gratka dziękował za zapraszanie na sesję. Nie
może być na wszystkich sesjach, ale kiedy ma taką możliwość,
chętnie przyjeżdża. Poinformował, iż przywiózł projekt dokumentacji na most w Skałce Polskiej. Złożył życzenia dla wszystkich na nowy rok.
29 stycznia 2018 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy w Łopusznie.
Na sesji obecnych było 14 radnych. Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna. Po otwarciu
i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego
przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do
realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad
sesji radnego Wiesława Mazura. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności między sesjami. Poinformowała,
iż razem z Panią Wójt składały życzenia mieszkańcom gminy podczas „Sylwestra pod Gwiazdami” na Rynku w Łopusznie. Uczestniczyła w organizowanym w Łopusznie „Orszaku
Trzech Króli”. Przewodnicząca brała udział w posiedzeniach
komisji Rady Gminy. Przygotowywała sesje. Ponadto reprezentowała Radę na studniówce w Powiatowym Zespole Szkół
w Łopusznie. Pani Zdzisława Zima była również na «spotkaniu
noworocznym z samorządowcami powiatu kieleckiego» zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Kielcach, na którym mówiono o efektach współdziałania powiatu kieleckiego
z samorządami lokalnymi.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż 4 stycznia
odbyło się spotkanie u starosty Michała Godowskiego w sprawie zgłoszenia robót przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół
Sportowy Lasocin , którego wiceprezesem jest Pan Sławomir
Staszczyk, na przeprowadzenie inwestycji w Lasocinie m.in.
budowę sauny. Nadmieniła, iż gmina może się poszczycić w
tym miesiącu wieloma regulacjami gruntów. Uregulowano
m.in. grunty w Dobrzeszowie, które mają podlegać zamianie
z Lasami Państwowymi w celu wykonania remontu drogi od
Józefiny do drogi wojewódzkiej. Uregulowane zostały grunty
pod ulicą Spacerową, inwestycja drogowa jest już po przetargu, realizacja nastąpi do końca czerwca. Droga będzie poszerzona. Uregulowano również stan prawny gruntu pod stawem w Jedlu.
Pani Wójt zaznaczyła, że z roku na rok wspólnie z parafią
organizowany jest „Orszak Trzech Króli”, który przyciąga coraz więcej osób. Dziękowała za udział w uroczystości oraz za
sponsoring. Pochwaliła udział członków Młodzieżowej Rady
Gminy w tym przedsięwzięciu. Następnie nadmieniła, iż jesteśmy na etapie przeprojektowywania drogi Łopuszno-Eusta-
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chów. Wspólnie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych złożyliśmy wizytę w terenie i nastąpi przeprojektowanie
drogi. Jeszcze w 2018 roku planowany jest remont tej drogi,
finansowany wspólnie z powiatem. Około 500- metrowy odcinek, który jest najbardziej zniszczony, będzie wyremontowany. Pobocze zostanie utwardzone asfaltem, oddzielone od
jezdni linią. Takie rozwiązanie będzie w miejscach, gdzie nie
ma posesji. Pani Irena Marcisz przypomniała, iż cały czas przygotowywane są kolejne inwestycje drogowe.
Następnie poinformowała, iż dwa wnioski złożone do Kuratorium Oświaty w Kielcach zostały pozytywnie ocenione,
a tym samym dwie szkoły otrzymały dotację na zakup
2 tablic interaktywnych. Ponadto wyposażano gabinet
pielęgniarki w Szkole Podstawowej w Łopusznie.
W styczniu wiele czasu spędzano na budowie budżetu.
Nasz budżet oscyluje na granicy 50 milionów zł. W tym roku
czeka nas spłacenie kredytu w kwocie 1 mln 400 tys. zł zaciągniętego w poprzednich kadencjach. To jest budżet wyjściowy, w ciągu roku będzie się zmieniał. 35 % budżetu są to wydatki inwestycyjne. Pani Wójt zaznaczyła, iż przez trzy lata
zrobiliśmy wiele inwestycji bez zaciągania kredytu.
Pani Irena Marcisz zapewniła, że w tym roku nadal
część swojego wynagrodzenia przekazywać będzie na
wspieranie zdolnych dzieci i młodzieży tak, jak to robiła w roku ubiegłym. Z utworzonego funduszu opłacała naukę śpiewu u Andrzeja Wolskiego oraz nagradzała laureatów
olimpiad przedmiotowych.
17 stycznia Pani Wójt uczestniczyła w komisjach Rady Gminy, podczas których omawiano projekty uchwał na sesję. Pani
Wójt przypomniała, iż w czwartki przyjmuje interesantów.
Mieszkańców przychodzi sporo. Wiele spraw udaje się szybko załatwić. Z interwencjami przychodzą również sołtysi i radni. Po interwencji radnego Sławomira Kramarczuka w sprawie przebudowy skrzyżowania dróg w Jedlu na drodze wojewódzkiej jest decyzja zarządcy drogi w sprawie rozebrania
kostki brukowej i położenia asfaltu.
Od 19 stycznia rozpoczął się cykl spotkań z okazji „Dnia
Babci i Dziadka” organizowanych w szkołach. W uroczystościach udział brali sołtysi i radni, sponsorując słodycze i drobne upominki. Następnie Pani Wójt wyraziła opinię, iż powinniśmy być dumni, że na terenie gminy znajduje się Powiatowy
Zespół Szkół. W styczniu odbyło się przepiękne wydarzenie
- studniówka. Nabór uczniów do szkoły jest dobry. Cieszymy
się, że szkoła rozwija się.
Pani Irena Marcisz przypomniała toczącą się sprawę pogłębienia wyrobiska kamienia w Gnieździskach. Mieszkańcy i władze gminy obawiają się, że pogłębienie wyrobiska o 10 metrów negatywnie wpłynie na jakości i ilość wody w ujęciu w
Gnieździskach. Inwestor odwołał się od decyzji wydanej przez
Wójta Gminy do Kolegium Odwoławczego w Kielcach, które
to odmówiło wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża wapieni i
gez jurajskich „Góra Maćkowa”.
Pani Wójt poinformowała, iż gmina jest po rozstrzygnięciu
przetargu na budowę 93 przydomowych oczyszczalni ścieków, które powstaną do września tego roku. Przetarg wygrała
firma DEFLIN. Na oczyszczalnie zbiorcze planowane do budowy w Lasocinie będzie ponownie ogłoszony przetarg.

Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż została nominowana do
plebiscytu „Człowiek roku 2017” w kategorii „Samorządność
i społeczność lokalna”. W swojej kategorii zajęła II miejsce.
Dziękowała wszystkim za poparcie, zaznaczyła, że cieszy się
z tego również dlatego, że to też jest promocja gminy.
Na zakończenie Pani Wójt podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację i zbiórkę pieniędzy podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab znajdował
się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Zebrano prawie 19 tys. zł. Sukces jest wspólnym dziełem dyrektora, nauczycieli i dzieci. Pani Irena Marcisz dziękowała rodzicom, że pozwolili dzieciom zaangażować się w zbiórkę pieniędzy. Liderami wśród wolontariuszy okazały się Natalia Jas
i Weronika Strużyk, które za swoje zaangażowanie zostały nagrodzone przez Panią Wójt pucharami.
Pan Krzysztof Kumański podziękował wszystkim nauczycielom i uczniom za prace w sztabie. Dziękował radnym, że
zauważają starania społeczności szkolnej.
W Kolejnym punkcie obrad sesji Rady Gminy Skarbnik gminy
p. Teresa Poświat omówiła planowany budżet oraz odczytała:
- Uchwałę nr 145/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łopuszno na 2018 rok - opinia pozytywna.
- Uchwałę nr 146/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017
roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu
planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łopuszno na 2018 rok- opinia pozytywna.
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- Uchwałę nr 147/II/2017 VIII Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2018-2025 Gminy Łopusznoopinia pozytywna.
W następnych punktach Radni Rady Gminy w Łopusznie
przyjęli następujące uchwały:
- NR XXXII/266/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2018-2025. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/267/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Łopuszno na 2018 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/268/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/269/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/270/2018 w sprawie określenia stawek dotacji
przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta większością głosów.
- NR XXXII/271/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/272/2018 w sprawie zmiany uchwały NR
XXVII/239/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrze-

szowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/273/2018 w sprawie zmiany uchwały NR
XXVII/240/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gnieździskach w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/274/2018 w sprawie zmiany uchwały NR
XXVII/240/2017 w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/241/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- NR XXXII/275/2018 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i
zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
zarządzającym jest Gmina Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ewa Sztandera

BUDŻET GMINY ŁOPUSZNO NA 2018 ROK

Budżet Gminy Łopuszno w ciągu ostatnich lat sukcesywnie
rośnie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Dochody Gminy na 2018 rok wynoszą 48 964 474 zł,
w tym dochody majątkowe 12 378 225 zł, natomiast wydatki 53 767 474 zł, w tym wydatki inwestycyjne 18 967 490 zł, co
stanowi 35,27% całości wydatków.
Tak duży procent wydatków inwestycyjnych wynika z planowanych zadań inwestycyjnych, takich jak:
- budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej
w Eustachowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Łopuszno,
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- przebudowa dróg gminnych oraz pomoc finansowa dla powiatu (przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy
Łopuszno),
- przebudowa targowiska wiejskiego w Łopusznie,
- montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łopuszno.
Oprócz wyżej wymienionych inwestycji Gmina realizuje
także szereg innych inwestycji o mniejszym zasięgu i koszcie.
W trakcie ostatnich lat Gmina Łopuszno nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek, tylko spłacała wcześniejsze zadłużenie. W latach 2015 – 2017 spłacono 1 816 391 zł kredytów
i pożyczek, stan zadłużenia Gminy Łopuszno na dzień 31
grudnia 2017 roku wynosi 6 172 000 zł.
Teresa Poświat

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Nowoczesny plac targowy coraz bliżej!

Przetarg na realizację tej inwestycji został juz rozstrzygnięty, a umowa z wykonawcą podpisana. Nowe targowisko zostanie wybudowane przez kielecką spółkę za 1,5 miliona zł.
Gmina Łopuszno już od dłuższego czasu podejmowała
starania zmierzające do zmodernizowania placu targowego,
gdyż dotychczasowy ma nawierzchnię gruntową. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Najpierw – w ramach tego przetargu – powstaną stanowiska do handlowania oraz parking na 120 miejsc postojowych. Plac zostanie podzielony na trzy tak zwane strefy – handlową, tradycyjną i zagrodową. Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uzyskaliśmy stąd kwotę dotacji 999 tysięcy 976 złotych. Taką sumą zostanie dofinansowana
pierwsza część przebudowy targowiska. Na drugą został złożony wniosek w Regionalnym Programie Operacyjnym. Czekamy na jego rozpatrzenie. Strefy tradycyjna i zagrodowa zostaną wykonane najprawdopodobniej w 2019 roku. Przypomnijmy, że strefa tradycyjna będzie miejscem dla lokalnych
producentów wyrobów ekologicznych, między innymi serów,

pieczywa, wędlin, a także warzyw i owoców oraz innych płodów rolnych. Z kolei strefa zagrodowa będzie miejscem dla
zwierząt, gdzie okoliczni rolnicy będą mieli możliwość sprzedaży zwierząt w godziwych warunkach.
Redakcja

Czas intensywnych prac na drogach

Infrastruktura drogowa to priorytet władz naszej gminy.
Świadczy o tym liczba zrealizowanych dotychczas inwestycji
drogowych. W samym tylko 2017 roku wyasfaltowano ponad 11 km dróg gminnych. Już w poprzednim numerze Wieści Łopuszna informowaliśmy Państwa o rozstrzygnięciu
przetargu i podpisaniu umów na wykonanie kolejnych
13 odcinków dróg o łącznej długości ponad 5 km. Zadanie
to wykonują dwie firmy: Dukt oraz Kami. Firma Dukt już przystąpiła do działań, przejęła teren budowy i rozpoczęła przygotowania. Druga zapewne rozpocznie w najbliższym czasie.
Obie firmy muszą wykonać prace w terminie do 15 czerwca.
Na tym jednak nie koniec, bo gmina ogłosiła kolejne przetargi i wyłoniła wykonawców kolejnych inwestycji drogowych. Mierzący ponad 1,7 km odcinek drogi gminnej Do-

brzeszów-Nowek (od Snochowic do Dobrzeszowa) został
zakwalifikowany i otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowę
na wykonanie tej inwestycji Gmina Łopuszno zawarła z firmą
Fart, która wygrała w przetargu z kwotą około 662 tys. zł. Dotacja, którą gmina otrzyma na realizację tej inwestycji,
wyniesie 382936,00 zł.
Kolejny przetarg jest już na finiszu. Gmina jest w trakcie wyłaniania wykonawcy kolejnych 4 odcinków dróg. Tym razem
chodzi o dwa odcinki jezdni w Antonielowie odpowiednio
398 mb i 740 mb, ulicę Imielnia w Łopusznie o długości
980 mb oraz 470 mb jezdni w Nowku. Oferty w tym przetargu złożyły firmy Dukt i Fart. Wraz z końcem zimy rozpocznie
się więc czas intensywnych prac na drogach.
Redakcja

Kolejne dofinansowania dla stowarzyszeń

W marcu bieżącego roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Nad Czarną i Pilicą’’ oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego otrzymało dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach ogłoszonego konkursu ofert przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Stowarzyszenie LGD uzyskało dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł na wydanie broszury p.n. ,,Skałka
Polska. Symbol patriotyzmu i martyrologii chłopów polskich’’. Głównym celem zadania jest upamiętnienie i przypomnienie społeczności lokalnej tragedii mającej miejsce
we wsi Skałka Polska. Wydana broszura zostanie przekazana

nieodpłatnie szkołom, bibliotekom oraz uczestnikom tegorocznej uroczystości 75. rocznicy pacyfikacji wsi Skałka Polska.
Stowarzyszenie Przyjaciół Miłośników Muzyki i Tańca
Ludowego otrzymało kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania
p.n. ,,Udział w warsztatach tanecznych Stowarzyszenia
Przyjaciół Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego’’. W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty taneczne
dla członków stowarzyszenia, które udoskonalą ich umiejętności artystyczne na scenie prezentowane podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Małgorzata Barcicka
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Podnosimy standardy

W Gminnym Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym w końcowy etap wchodzą remonty w budynku socjalno-świetlicowym.
Po zakończeniu remontów na piętrze budynku przystąpiono
do remontu wiaty wielofunkcyjnej określanej również jako sala
taneczna. Remont ma na celu podniesienie standardu pomieszczenia porównywalnie do sali konsumpcyjnej.
Po zdemontowaniu starych paneli ściennych wykonano
dodatkowe docieplenie ścian, które wyłożono płytami z karton gipsu z elementami kamienia dekoracyjnego. Rozprowadzono bardziej funkcjonalną instalację elektryczną, podłączono centralne ogrzewanie i dokonano odnowienia podłogi poprzez cyklinowanie i malowanie lakierem pokostowym.
W najbliższej przyszłości wiata będzie klimatyzowana.
Tak wyremontowana na pewno będzie cieszyła się du-

żym powodzeniem, stanowić będzie odpowiednie miejsce na organizację zajęć i różnego rodzaju imprez.
S. Stelmaszczyk

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Zgodnie z Ustawą Sejmu z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie zaadoptował w budynku
szkoły pomieszczenie na gabinet pielęgniarki. Na przygotowanie i remont pomieszczenia Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz przekazała 6500 zł.
Do wyposażenia gabinetu Świętokrzyski Wojewoda
p. Agata Wojtyszek dołożyła kwotę w wysokości 6623 zł.
Ze środków tych zakupiono: szafę medyczną, parawan, kozetkę lekarską, wagę, wzrostomierz, ciśnieniomierz, apteczkę
z wyposażeniem, akcesoria do dezynfekcji, produkty do jednorazowego użytku oraz zestawy pierwszej pomocy.
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
w szkole sprawuje pielęgniarka p. Bożena Sochacka. Służy
również pomocą w zdarzeniach nagłych wymagających natychmiastowej interwencji medycznej.
Gabinet w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie czynny jest w poniedziałki, środy i piątki, natomiast w szkołach filialnych: we wtorek w Lasocinie,
a w czwartek w Grabownicy.
Teresa Mazur

Nasz wniosek OZE otrzymał dofinansowanie!

Doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców, którzy zainteresowani są instalacją we własnych gospodarstwach
domowych odnawialnych źródeł energii i przystąpili do programu „Montażu instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Łopuszno”. Przedmiotem projektu jest
dostawa i montaż 226 szt. nowych elementów instalacji fotowoltaicznych, 22 szt. paneli słonecznych i 146 szt. powietrznych pomp ciepła. Wniosek, który Gmina Łopuszno złożyła do
Urzędu Marszałkowskiego, zakwalifikował się do dofinanso12
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wania. Już w najbliższych dniach Gmina ogłosi przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Wyłoniona firma
wykona instalacje u wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili
taką chęć i wykonali audyt energetyczny. Gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty i poznamy koszty jednostkowe instalacji,
mieszkańcy zostaną poproszeni o wniesienie wkładu własnego. Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 31. 12.2018 r.
Wartość otrzymanego dofinansowania to blisko 3 miliony zł.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

„Aktywna tablica” dla naszych szkół

We wrześniu 2017r. Gmina Łopuszno złożyła dwa wnioski
na sfinansowanie zkupu interaktywnych monitorów dotykowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej programu „Aktywna Tablica”. Po pozytywnej ich
ocenie w grudniu 2017r. dwa monitory 65’’zostały zakupione i zamontowane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie i jej filii w Grabownicy. Zakup o wartości
28 000 zł w całości został zrealizowany z pozyskanych środków publicznych. Jednocześnie, w celu umożliwienia pełnego
wykorzystania możliwości tych urządzeń na zajęciach dydaktycznych, z budżetu gminy wygospodarowano kwotę 7000 zł
na zakup 2 laptopów z oprogramowaniem.
Małgorzata Barcicka

Przebudowa skrzyżowania w Jedlu

Przebudowane będzie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej
nr 786 z trzema drogami gminnymi w miejscowości Jedle. Nawierzchnia skrzyżowania wykonana z kostki brukowej była już
wielokrotnie remontowana i mimo to ponownie wymaga remontu. Przejazd przez tak wybrukowane skrzyżowanie powoduje olbrzymi hałas i drgania uciążliwe dla mieszkańców posesji położonych w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania.
Monity radnego Pana Sławomira Kramarczuka i Pani Wójt Ireny Marcisz w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
przyniosły długo oczekiwany rezultat. Rozebrana zostanie
istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej w ciągu drogi
wojewódzkiej i w to miejsce wykonana zostanie nawierzchnia
bitumiczna. Na czas przebudowy wdrożony zostanie projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Skrzyżowanie na czas prowadzenia robót będzie dodatkowo oznakowane znakami drogowymi i zabezpieczone urządzeniami bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Przebudowa powinna być wykonana w mie-

siącach: marzec – kwiecień 2018r., a przywrócenie stałej
organizacji ruchu przewiduje się, że nastąpi do 15 maja
2018r. Przebudowa wykonana zostanie na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Wiesław Gałka

Program „ZORZA” edycja 2018

Dofinansowanie do pieców

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, a więc także
mieszkańcy gminy Łopuszno mogą wymienić piec z pomocą
finansową.
Dofinansowaniem objęte są działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych związanych z:
• wymianą pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesnet o wyższej sprawności, przy
czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniające wymogi
rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690) możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci
ciepłowniczej lub gazowej.
• wymianą pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane wyłącznie energią elektryczną.

Zgłoszenia przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku. Wzory wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl i w siedzibie
WFOŚ i GW przy al. ks. J. Popiełuszki 41 w Kielcach.
Dofinansowanie w formie dotacji przedstawia się następująco:
a) 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych
węglem (np. ekogroszek),
b) 3500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych
biomasą (np. pellet),
c) 4000 zł w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe,
d) 5000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, piec akumulacyjny) lub
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
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Program pożyczkowy dla osób fizycznych „AURA”
W ramach programu można uzyskać pożyczkę z atrakcyjnym oprocentowaniem, które wynosi 3% w stosunku
rocznym. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.
I. Dofinansowaniem objęte są inwestycje w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych istniejących związanych z:
1) Wymianą pieców/kotłów opalanych:
a) paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne
o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów
na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest
wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
b) olejowym na opalane paliwem gazowym lub na źródła
ciepła wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną,
c) gazowym na źródła ciepła wykorzystujące wyłącznie
energię elektryczną, przy czym wymiana pieców/ kotłów wymieniona w punktach od a do c wymaga
trwałego odłączeniaod instalacji obecnego kotła.
2) Termomodernizacją: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.), modernizacja/ montaż instalacji wentylacyjnej, w
tym rekuperacja, wynikająca z audytu energetycznego
określającego możliwe do wykonania działania mające
na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub
przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

3) Zakupem i montażem nowych kolektorów słonecznych.
4) Zakupem i montażem nowych pomp ciepła lub innych
źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną.
5) Zakupem i montażem nowych instalacji fotowoltaicznych.
6) Zakupem i montażem nowych instalacji wykorzystujących
energię wiatru.
II. Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nowobudowanych:
1) Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł
ciepła zasilanych energią elektryczną.
2) Zakup i montaż kotłów na paliwo:
a) gazowe,
b) biomasę spełniających wymogi rozporządzenia z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690) wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub
gazowej.
3) Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
4) Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.
5) Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.
6) Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię
wiatru.
7) Zakup i montaż rekuperatora.
Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego. Minimalna kwota pożyczki 6 000 zł. Pożyczki
i wszelkich wyjaśnień udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 –155 Kielce, tel. sekretariat 41/366 15 12,
41 tel. biuro obsługi 41/ 368 02 13, 41/333 52 21, http://www.
wfos.com.pl,

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 93 instalacje - ciąg dalszy
Realizacja zadania polegającego na budowie 93 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno
jest już na etapie realizacji. Pani Wójt Irena Marcisz w imieniu
Gminy Łopuszno w dniu 30.01.2018 r. podpisała umowę z konsorcjum firm:
Lider: Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Partner: Ekosystemy Magdalena Gil z siedzibą w Grójcu, reprezentowaną przez Hieronima Wanata. Zadanie będzie zrealizowane
za kwotę 1 468 699,46 zł, (słownie: jeden milion czterysta
sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć
46/100 złotych brutto). Inspektorem nadzoru będzie Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo-Budowlane, „PIO-SAN”
reprezentowana przez mgr inż. Piotra Ćwieka. Zadanie inspektora nadzoru będzie wykonane za kwotę 21 033,00 zł brutto. Wykonanie dokumentacji projektowej i badań geologicznych wynosi 42 545,70 zł brutto.
Łączny koszt: 1 532 278,16 zł, brutto, z czego 770 664,04
zł to forma dotacji udzielona przez Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, zgodnie z umową nr
00023.-65150-UM1300066/17 z dnia 22.06.2017 r. w ramach
operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-
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niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020.
Udział mieszkańców 279 000,00 zł. Udział środków z budżetu Gminy Łopuszno 485 614,12 zł. Termin realizacji do
31.08.2018 r.

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 30 RLM i 50 RLM
Zadanie będzie realizowane w Lasocinie na działkach o nr
ew. 731/11 i 753/18, jedna będzie obsługiwała wspólnotę
mieszkaniową, a druga oczyszczalnia będzie obsługiwała
świetlicę wiejską i okolicznych mieszkańców. Pani Wójt Irena
Marcisz w imieniu Gminy Łopuszno w dniu 14.03.2018 r. podpisała umowę z firmą Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Zadanie będzie wykonane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Wynagrodzenie łącznie: 269 000,00 zł, brutto.
Inspektorem nadzoru będzie Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo-Budowlane, „ PIO-SAN” reprezentowana przez
mgr inż. Piotra Ćwieka. Zadanie inspektora nadzoru będzie
wykonane za kwotę 9 840,00 zł brutto. W ramach realizacji zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy za
kwotę 6 000 zł brutto.

Łączny koszt: 284 840,00 zł, brutto, z czego 144 248,69
zł to forma dotacji udzielona przez Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, zgodnie z umową nr
00023.-65150-UM1300066/17 z dnia 22.06.2017 r. w ramach
operacji „Gospodarka wodno-ściekowa» w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii» objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020.
Udział mieszkańców 63 000,00 zł. Udział środków z budżetu Gminy Łopuszno 77 591,31 zł. Termin realizacji do
31.08.2018 r.

Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy
Inwestycja ma doprowadzić do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów. Pierwszy to poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę.
Drugi cel stanowi uporządkowanie gospodarki ściekowej
poprzez:
• rozbudowę kanalizacji sanitarnej;
• zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków;
• w trudnych warunkach wbudowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Jeżeli o problemach zaopatrzenia w wodę mieszkańcy
Gminy Łopuszno już zapomnieli, to obecnie Gmina Łopuszno jest na etapie realizacji zadań związanych z gospodarką
ściekową.
Drogi mieszkańcu:

W Łopusznie, Eustachowie Dużym, Wielebnowie planujemy wybudowanie sieci kanalizacyjnej ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków w Eustachowie.
W miejscowościach Gnieździska, Ruda Zajączkowska, Fanisławice, Fanisławiczki wybudowanie sieci kanalizacyjnej ze
zbiorczą oczyszczalnią.
W pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Łopuszno planujemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
czy to indywidualne dla każdej posesji, czy zbiorcze w trudnych warunków
Reasumując w 2013 r. wybudowaliśmy tylko 19 przydomowych oczyszczalni ścieków, a w 2018 r. wybudujemy 93 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jest porozumienie 13 Gmin Powiatu Kieleckiego

Gmina Łopuszno weszła w skład Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej i podpisała porozumienie o wspólnym
przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na zakup
energii elektrycznej i jej dystrybucję na lata 2019 i 2020.
W skład Grupy Zakupowej wchodzą:
• Gmina Miedziana Góra
• Gmina Mniów
• Gmina Piekoszów
• Gmina Zagnańsk
• Gmina Łopuszno
• Gmina Strawczyn
• Miasto i Gmina Bodzentyn
• Gmina Sitkówka – Nowiny
• Gmina Górno
• Gmina Bieliny
• Gmina Masłów
• Miasto i Gmina Chęciny
• Miasto i Gmina Łagów
Powołanie Grupy Zakupowej ma na celu wyłonienie dostawcy energii elektrycznej do budynków gminnych i na

oświetlenie uliczne po najniższych stawkach. Postępowanie
przetargowe będzie przeprowadzone w bieżącym roku, a zakupy energii elektrycznej w 2019 i 2020 roku. Szacuje się, że
we wspólnym postępowaniu każda gmina powinna zaoszczędzić po kilkadziesiąt tysięcy zł.
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Walne Zebranie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie

5 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie. W zebraniu uczestniczyli:
Delegaci GSW, Wójt Gminy Łopuszno - Pani Irena Marcisz,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz
sołtysi. Podczas zebrania Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej, w tym omówił zakres przeprowadzonych prac konserwacyjnych w roku
2017.
Łącznie w roku 2017 wyczyszczono ponad 6 km rowów
melioracyjnych. Należy również podkreślić, iż GSW w Łopusznie w styczniu bieżącego roku wykonała konserwację rowów melioracyjnych na odcinku: Czałczyn - 1690 mb, Antonielów - 1000 mb. Przewodniczący poinformował również
o zaplanowanych praca melioracyjnych, które zostaną wykonane w roku 2018 w następujących sołectwach: Fanisławice - 1500 mb, Dobrzeszów - 800 mb, Grabownica - 500
mb, Krężołek - Przegrody - 800 mb, Snochowice - 800 mb,
Rudniki - 800 mb, Antonielów - 1000 mb.
Następnie głos zabrała Pani Wójt, która serdecznie podziękowała Zarządowi, sołtysom za zaangażowanie
w pracę na rzecz działalności Gminnej Spółki Wodnej. Tegoroczne spotkanie dotyczyło również wyboru nowego

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej.
W wyniku głosowania wybrano następujący skład:
Zarząd:
Przewodniczący GSW w Łopusznie - Piotr Maciejewski
Z-ca przewodniczącego GSW w Łopusznie - Krzysztof Walczyński
Sekretarz GSW w Łopusznie - Jadwiga Palacz
Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący GSW w Łopusznie - Sylwester Chruściak
2. Członek Komisji Rewizyjnej GSW w Łopusznie - Władysław Kwapisiński
3. Członek Komisji Rewizyjnej GSW w Łopusznie - Marek
Kowalczyk
Podczas zebrania głos zabrała Pani Dorota Skalska - Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Starostwa Powiatowego w Kielcach, która poinformowała, iż wniosek złożony przez Gminę Łopuszno dot. konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej został rozpatrzony pozytywnie. Rada Powiatu przyznała Gminie Łopuszno dofinasowanie na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 5.000,00 zł. Na zakończenie spotkania
Przewodniczący zebrania podziękował za udział w zebraniu.
Antoni Lesiak

Spotkania dyrektorów szkół Gminy Łopuszno

Posiedzenie dyrektorów szkół Gminy Łopuszno odbyło się
9 lutego 2018 roku w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym
w Łopusznie. Było to spotkanie dotyczące przede wszystkim
ruchu kadrowego w następnym roku szkolnym. Posiedzeniu
przewodniczyła koordynatorka zespołu dyrektorskiego
pani Małgorzata Trela, dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, która przedstawiła zmiany zaszłe w Karcie Nauczyciela oraz omówiła przepisy wprowadzające nowe wymagania względem pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Na wstępie Wójt Gminy Łopuszno pani Irena Marcisz nawiązała do dotychczas podejmowanych przez organ prowadzący działań w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych
w ramach aktualnej sieci szkół oraz zapoznała zebranych z postępem zadań inwestycyjnych prowadzonych i planowanych
w zakresie oświaty gminnej. Następnie dyrektorzy szkół wymienili uwagi na temat sytuacji w placówkach w związku z sytuacją w oświacie, spowodowaną wdrażaniem nowego systemu oświaty. Pani Wójt zaapelowała o rozdysponowanie
godzin dla wszystkich nauczycieli oraz o porozumienie
pomiędzy szkołami w kwestii uzupełniania etatów nauczycieli.
W dalszej części dyrektorzy zapoznali zebranych z informacją na temat dotychczas osiągniętych sukcesów uczniów
oraz liczby dzieci i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 oraz
planowanej liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w po-
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szczególnych szkołach oraz potrzeb w zakresie rozszerzenia
oferty dydaktyczno – opiekuńczej.
Pani Wójt Irena Marcisz przekazała informację na temat
kontynuacji w bieżącym roku szkolnym programu Nagród im.
Ireny Marcisz ufundowanych z jej prywatnych środków. Spotkanie zakończyła pani Wójt, dziękując wszystkim za dotychczasową pracę i podkreślając, że jako wieloletni dyrektor różnych szkół zna i rozumie problemy, z jakimi borykają się na co
dzień dyrektorzy.
Ewa Dudek

z życia gminy

Jakie będą dalsze losy Pałacu Dobieckich?

Usytuowany w centrum Łopuszna, z prowadzącą do
niego bramą wjazdową z I połowy XVII w., Pałac Dobieckich jest charakterystycznym punktem na mapie naszej
miejscowości i ściśle związanym z jej historią. Niemal każdy mieszkaniec Gminy zna przeszłość Pałacu i wie, że należy
go łączyć z rodem Dobieckich, herbu Ostoja, ówczesnych właścicieli folwarków: Łopuszno, Sady, Jasień i Zarębice. Wzniesiony w latach 1897-1905, murowany pałac zastąpił zamieszkały przez dziedziców drewniany dwór, który prawdopodobnie strawił pożar. Pałac, jak i brama zostały zaprojektowane
przez znanego wówczas w naszym województwie architekta
Władysława Marconiego. Rodzina Dobieckich mieszkała w pałacu do II wojny światowej. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku
w pałacu mieściła się poczta i sklepy. Podczas II wojny światowej ten zabytkowy budynek stał się siedzibą żandarmerii. W
czasie okupacji Niemcy urządzili w nim magazyny i posterunek żandarmerii. W 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego - „aby przyspieszyć odbudowę Kraju i zaspokoić odwieczny pęd chłopstwa polskiego do ziemi” – wydał dekret
o przeprowadzeniu reformy rolnej. W efekcie nacjonalizowano rolne majątki ziemskie o powierzchni powyżej 50 ha. Taki
los spotkał też zespół pałacowo-parkowy w Łopusznie wraz z
sąsiadującym z nim gospodarstwem rolnym. Po wojnie budynek stał się placówką oświatową, do niedawna był własnością powiatu, w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Szkół. Działa tu liceum ogólnokształcące, technikum, a także branżowa szkoła I stopnia. W szkole policealnej oraz liceum ogólnokształcącym mogą natomiast uczyć
się dorośli. Obecnie na zajęcia uczęszcza tu blisko 700 osób 420 dzieci oraz 270 dorosłych. Działa również internat dla
uczniów mających problemy z dojazdem.
Niemal rok temu okazało się, iż potomkowie Dobieckich,
bracia Dominik i Stefan Chrzanowscy, mają możliwość doma-

gania się zwrotu pałacu od Starostwa Powiatowego w Kielcach. Spór sądowy toczył się od października 2016 roku.
Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem orzekł, że pałac musi wrócić do spadkobierców, bo nie był przed wojną związany z gospodarstwem rolnym, a pełnił funkcję typowo mieszkalną, więc
przejęcie na cele reformy rolnej w 1944 roku było bezprawne. Bracia Chrzanowscy wycenili Pałac na prawie 9 milionów złotych, i za taką cenę Starostwo Powiatowe mogłoby
go nabyć. Jak już obecnie wiadomo, Powiat nie zdecydował
się na ten krok, podjął natomiast działania zmierzające do pozyskania unijnego dofinansowania na budowę nowego budynku placówki oświatowej. Dziś już wiadomo, iż unijne dofinansowanie pozyskane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wyniesie 11,
5 miliona, a całość inwestycji to kwota ponad 15 milionów.
Nowy budynek łopuszańskiej placówki będzie trzypiętrowy.
Jego powierzchnia użytkowa wyniesie prawie 7 tysięcy metrów kwadratowych, z czego sala gimnastyczna – 1250 metrów kwadratowych. Obiekt – gotowe są już jego wizualizacje – został przewidziany do pomieszczenia 450-500 uczniów,
a rozpoczęcie inwestycji ruszy niemal za chwilę.
Co w takim wypadku stanie się z Pałacem - symbolem
Łopuszna? Jak twierdzą spadkobiercy - ,,Czekamy na propozycje, jesteśmy skłonni pałac sprzedać lub oddać w zamian za inną nieruchomość’’. Dominik Chrzanowski mieszka
na stałe we Francji i nie planuje przeprowadzki. .
Nikt jeszcze nie powiedział ostatniego zdania na temat
wykupu czy dzierżawy. Obecnie trwają rozmowy z władzami gminy i powiatu. Mamy nadzieję, iż Pałac będzie
nadal służył społeczności lokalnej, a jego piękno i dobra
renoma nie przejdą do historii.
J. Barwińska

Zbiornik Wierna Rzeka – na jakim etapie

31 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa zbiornika Wierna Rzeka”, jednakże od decyzji odwołanie złożył Klub Przyrodników z siedzibą
w Świebodzinie oraz Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody.
Sprawę rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie, który przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do
31 maja 2018 r.
Miejmy nadzieję, że zbiornik powstanie, my mieszkańcy
będziemy mieli atrakcyjne miejsce, a nasze środowisko będzie
jeszcze piękniejsze.
Redakcja
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Narada Wójta z sołtysami

28 lutego Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz odbyła pierwszą w tym roku naradę z sołtysami. Tradycyjnie
Pani Wójt zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami gminy.
Przekazała sołtysom informacje na temat uchwalonego przez
Radę Gminy w styczniu budżetu gminy na 2018 rok. 35 %
budżetu planowane jest do wydania na inwestycje. Gmina mimo prowadzenia wielu inwestycji nie zaciąga nowych
pożyczek, systematycznie spłaca zobowiązania zaciągnięte
w poprzednich kadencjach. Pani Wójt przekazała informacje
na temat etapów realizacji największych inwestycji w gminie,
czyli budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie poinformowała o zbliżającej się modernizacji targowiska, wysłuchała zdania sołtysów na temat planowanej szerokości alejek. Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż systematycznie w gminie prowadzone są
inwestycje drogowe. Ogłaszane są kolejne przetargi na inwestycje. Przypomniała, które drogi w tym roku planowane są
do remontu i przebudowy. Równocześnie wykonywana jest
inwentaryzacja oświetlenia, po której zostanie ogłoszony
przetarg na zamontowanie lamp w miejscach, gdzie konieczne jest doświetlenie. Pani Wójt zaznaczyła, iż dbając o równomierny rozwój gminy, realizowany jest fundusz sołecki i pieniądze na sołectwa są wydawane proporcjonalnie w stosunku
do liczby mieszkańców.
Kolejnym tematem, poruszonym przez Panią Wójt, była
kwestia zmian demograficznych na terenie Gminy Łopuszno.
Liczba mieszkańców gminy na koniec 2017 roku to 9055 osób.
1410 osób zameldowanych jest w Łopusznie. Mieszkańców
przybywa, co wszystkich cieszy. Następnie Wójt Gminy Łopuszno poinformowała, iż ruszył Program „ZORZA”–Czyste
powietrze nad Świętokrzyskim- Edycja 2018. Sołtysi dostali na piśmie informacje dotyczące programu do rozpropagowania wśród mieszkańców. Podczas narady sołtysi otrzyma-

li informacje na temat organizowanego „Turnieju Sołectw”
oraz zostali zapoznani z regulaminem zgłaszania drużyn. Wysłuchali również informacji na temat Funduszu Pożyczkowego
Województwa Świętokrzyskiego.
Ewa Sztandera

Regulowanie nieruchomości gminnych

W minionym okresie uregulowano następujące nieruchomości:
• drogi w Gnieździskach o powierzchni 1,7100 ha,
• drogi w Dobrzeszowie o powierzchni 1,0263 ha,
• droga w Piotrowcu o powierzchni 0,2878 ha,
• droga w Czartoszowach o powierzchni 0,4600 ha
• drogi w Łopusznie o powierzchni 6,5097 ha

• nieruchomość zwaną „Kościółek” w Łopusznie o powierzchni 1,0952 ha.
Wiele wniosków jest również rozpatrywanych w Starostwie
Powiatowym w Kielcach i w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach i miejmy nadzieję że niebawem otrzymamy kolejne pozytywne decyzje.
Klaudia Jachimczyk

Droga w Podewsiu

Do Wójta Gminy Łopuszno została zgłoszona potrzeba remontu drogi w Podewsiu, która jest granicą dwóch gmin: Łopuszna i Strawczyna.
Pani Wójt widzi potrzebę remontu, gdyż droga jest w opłakanym stanie. Pojawiły się jednak problemy dotyczące własności drogi, gdyż ta należy do Gminy Strawczyn. Gmina
Strawczyn podjęła działania w regulacji prawnej działki drogowej, co jest niezbędne do jej wyremontowania.
Pojawiła się jeszcze jedna przeszkoda - pozostała część drogi leżąca na terenie gminy Łopuszno przebiega przez działkę
18
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Lasów Państwowych. Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno postanowiła podjąć rozmowy z Panem Józefem Zbroszczykiem, którego działka graniczy z zakończeniem drogi
przed działką Lasów Państwowych.
Podczas rozmów z Panem Józefem Zbroszczykiem obecny
był Pan Wiesław Gałka i Pani Danuta Łukasik. Pan Zbroszczyk zgodził się na sprzedaż części swojej działki z przeznaczeniem na lokalizację drogi gminnej. Obecnie trwa
procedura wydzielenia geodezyjnego drogi, a w niedalekiej przyszłości planowane jest jej utwardzenie.
Klaudia Jachimczyk

z życia gminy

Spełnione obietnice

Prace nad budową świetlicy wiejskiej w Eustachowie są już
prawie na finiszu. Obecnie wykonany jest budynek w stanie surowym, termoizolacja oraz więźba dachowa. Termin zakończenia budowy –przewidywany jest na dzień
31.01.2019 r. Inwestycja pozytywnie wpłynie na integracje
społeczności- będzie miejscem spotkań mieszkańców. Z pomieszczeń nowej świetlicy będzie również korzystał Zespół
Pieśni i Tańca Łopuszno. W ostatnim czasie mieszkańcy Eustachowa mieli jeszcze jeden powód do radości. Pod koniec
roku 2017 wyremontowany został 1,5 kilometrowy odcinek
Eustachów - Łopuszno o szerokości 5,5 metrów oraz utwardzone zostało pobocze. Sołectwo Eustachów dynamicznie się
więc rozwija, a poczynione obietnice w stosunku do mieszkańców znajdują swój szczęśliwy finał.
Redakcja

Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko w Łopusznie!
,,Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko
w Łopusznie’’ - nie bez kozery śpiewał sam Marcin Daniec na
obchodach Dnia Kobiet w Łopusznie. Gmina Łopuszno dynamicznie się rozwija, a mieszkańców cały czas przybywa. Dane
statystyczne przedstawiają się następująco: w roku 2015 zarejestrowano 73 urodzeń, a już rok później 98, najwięcej młodych mieszkańców przybyło nam w 2017 roku- urodziło się
112 dzieci. Na dodatni przyrost naturalny wpływa ogólnokrajowa polityka wspierania rodziny, w którą również wpisuje się
nasza gmina poprzez przyjazną politykę w stosunku do młodych rodziców m.in. wybudowanie żłobka, który działa już od
2016 roku oraz zabezpieczenie miejsc w oddziałach przedszkolnych. Rodzice, mając pewność, iż ich pociechy są w dobrych rękach mogą bez problemu wrócić do pracy, rozwijać
się zawodowo i osiągać sukcesy.
W całym kraju odnotowano spadek bezrobocia, podobnie jest też w Gminie Łopuszno. W ciągu ostatnich 3 lat powstało wiele nowych miejsc pracy, m.in. wspomniany już
żłobek gminny, przedszkola, wiele osób znalazło zatrudnienie w spółce EC Poland powstałej w miejsce Euroubojni oraz
w nowo wybudowanych sklepach tj. Dino czy Biedronka. Powstałe z początkiem 2017 roku dwa hotele z restauracjami:
„Antresola” i „Weranda” wraz ze stacją paliw również dostarczyły wielu nowych miejsc pracy. „Antresola” usytuowana w
Snochowicach, przy głównej trasie w kierunku Kielc to zajazd
i hotel, doskonałe miejsce, gdzie można organizować imprezy
okolicznościowe, tj. wesela, bale karnawałowe lub sylwestrowe. Z kolei ,,Weranda’’ mieści się w Łopusznie przy drodze
wyjazdowej w stronę Włoszczowy lub Małogoszcza. Dzięki
tym miejscom oraz powstałym wcześniej hotelem „Markiz”
gmina jest atrakcyjna również pod względem obsługi gastronomicznej i hotelarskiej.
Nie można również zapomnieć o prężnie działającym
Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie, który
ciągle rozwija swoją działalność, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Na terenie gminy coraz więcej osób otwiera własną działalność gospodarczą lub rozwija już istniejące, korzystając
z możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel. Gmi-
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na Łopuszno posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne, istnieje
możliwość nabycia ziemi oraz rozpoczęcia działalności przez
przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom mieszkańców oraz pamiętając, że rozwój gminy zależy również od odpowiedniej infrastruktury drogowej, gmina dużą część budżetu przeznacza na inwestycje drogowe- w większości miejscowości prawie wszystkie drogi są już
asfaltowe, a dalsze inwestycje drogowe są już zaplanowane.

Coraz więcej sołectw posiada własną świetlicę wiejską – miejsce spotkań lokalnej społeczności, a także place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców. Sołtysi i radni starają się,
aby w ich sołectwach nie było powodów do narzekań, cierpliwie wysłuchują problemów ludzi, doradzą i pomogą każdemu z mieszkańców, a władze Gminy natychmiast reagują na zgłoszone potrzeby mieszkańców, są otwarte na dialog
i współpracę dla dobra naszej Małej Ojczyzny.
Jolanta Barwińska

Sylwester pod gwiazdami

Już po raz kolejny mieszkańcy gminy mieli okazję przywitać Nowy Rok 2018 na imprezie sylwestrowej na Rynku w Łopusznie. Życzenia zgromadzonym składała Pani Wójt Irena Marcisz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zdzisława
Zimna. Gwiazdą wieczoru był zespół Iness- uczestnicy
programu Disco Star. Podczas ,,Sylwestra pod gwiazdami” na łopuszańskim Rynku w rytmach discopolowych bawiło się kilkaset osób. Pani Wójt wraz z Przewodniczącą Rady
Gminy częstowały sylwestrowiczów szampanem oraz słodką
niespodzianką. Nowy Rok przywitaliśmy w blasku niezwykłego pokazu sztucznych ogni.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za okazaną pomoc
finansową i rzeczową:
- Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie,
- Państwu Annie i Michałowi Rudzińskim,
- Pani Izabeli Jedynak,
- Panu Pawłowi Wnukowi,
- Panu Aleksandrowi Kozakowi,
- Pani Dorocie Zasadzie,

- Panu Dariuszowi Germanowi,
- Pani Anicie Zimnej,
- Państwu Justynie i Mariuszowi Petrusom,
- Sponsorowi anonimowemu.

Zaśpiewali dla Niepodległej

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej zainaugurował
w gminie Łopuszno obchody 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Ta niezwykle ważna dla każdego Polaka rocznica będzie upamiętniona w naszej gminie
jeszcze wieloma innym wydarzeniami m.in. paradą niepodległości, która ulicami Łopuszna przejdzie 3 czerwca oraz wieczorem poetycko-muzycznym „Co nam zostało z tych lat’’.
Aby zrozumieć, dlaczego tak uroczyście chcemy świętować
to wydarzenie, wystarczy sobie wyobrazić, jak mogłoby wyglą-

dać nasze życie, gdybyśmy nie odzyskali niepodległości, a Polska nie istniałaby na mapie Europy. Proces, w wyniku którego
doszło do odzyskania państwowości, był długotrwały i trudny. Był czasem walki i przelanej krwi w zrywach narodowościowych. Polacy nigdy nie zatracili swojej tożsamości narodowej.
Przejawem naszej obywatelskiej postawy było tworzenie
utworów patriotycznych. To właśnie w takim czasie powstały
najważniejsze utwory traktujące o Ojczyźnie, tęsknocie za nią,
pisane ,,ku pokrzepieniu serc’’. Wierzyliśmy w walkę partyzancką, walczyliśmy z germanizacją i rusyfikacją, aby teraz dumnie
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móc prezentować swój ojczysty język, choćby podczas takiego wydarzenia, które odbyło się 4 lutego 2018 roku- podczas Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
W festiwalu wzięło udział ponad 40 osób. Uczestnicy
śpiewali w czterech kategoriach: najmłodsi z „zerówek” do
klas trzecich szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI podstawówek, gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich oraz dorośli. Poziom zaprezentowany przez wokalistów był wysoki.
Zwłaszcza występujący uczniowie pokazali, że potrafią śpiewać. Komisja w składzie: Andrzej Wolski – kompozytor,
pracownik Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach –przewodniczący komisji, Beata Oczkowicz - Wiceminister Obrony Narodowej, Irena Marcisz - Wójt Gminy Łopuszno, Teresa
Mazur - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łopusznie, Barbara Chuda - emerytowana nauczycielka, Teresa Pasowska
– Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, Anna
Skrzypczyk - Kierownik Szkoły Podstawowej w Grabownicy
miała więc ciężki orzech do zgryzienia. Zwycięzcami zostali:
Kategoria I (kl.-0-III)
Miejsce I: Martyna Stefańczyk
Miejsce II: Filip Pniewski
Miejsce III: Wiktoria Joszko
Wyróżnienia:
1.Julia Mazur
2.Anna Podgórska
3.Izabela Sornat
4.Magdalena Młynarska
5.Wiktoria Brzdąk
6.Wojciech Kowalczyk
Kategoria II ( kl.IV –VII)
Miejsce I: Diana Wijas
Miejsce II: Katarzyna Twardowska
(miejsca III nie przyznano)
Wyróżnienia
1.Izabela Dzwonek
2.Patrycja Kałuża
3.Julia Świercz
Kategoria III (gimnazja i Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie)
Miejsce I: Urszula Stachura
Miejsce II: Weronika Maciążek
Miejsce III: Katarzyna Soboń
Wyróżnienia:
1.Aleksandra Pięta
2.Piotr Piotrowski
3.Jakub Picheta
4.Katarzyna Soboń
Kategoria IV ( dorośli)
Miejsce I: Zofia Młynarska
Miejsce II: Alicja Borowska
Miejsce III: Wioletta Frączek
Wyróżnienia:
Janina Dzwonek

Monika Walas
Nagrodę Główną - Grand Prix ufundowaną przez Panią
Wójt Irenę Marcisz - zdobyła Diana Wijas. Sponsorami pozostałych nagród rzeczowych byli: Państwo Anna i Michał
Perz, Pan Aleksander Kozak oraz Pan Mariusz Jeleń.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy,
a sponsorom dziękujemy za ufundowane nagrody.
J. Barwińska

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Ewa Sztandera, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?

Już po raz czwarty w naszej gminie został zorganizowany Orszak
Trzech Króli z inicjatywy Pani Wójt Gminy – Ireny Marcisz, Proboszcza Księdza Dziekana Ireneusza Jakusika oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Całość rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 12:00. W niezwykle barwnym orszaku i ze śpiewem na ustach
przedstawiciele władz gminy, Ksiądz Dziekan, kierownicy jednostek
samorządowych, delegacje dzieci i młodzieży ze szkół oraz mieszkańcy gminy przemaszerowali na Rynek. Nie zabrakło również lokalnego chóru oraz artystów ludowych.
Wszyscy zgromadzeni zostali radośnie przywitani przez Panią Wójt Irenę Marcisz oraz Księdza Dziekana i obdarowani
słodkimi upominkami. Następnie wysłuchali kolęd pięknie wykonanych przez laureatów konkursu Kolęd i Pastorałek „Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”, który odbył się 17 grudnia 2017r.
Najpiękniej przebrani uczestnicy Orszaku zostali nagrodzeni wyjazdem do kina ufundowanym przez Radnego Rady Gminy Wiesława Mazura oraz słodkim upominkiem ufundowanym

przez Radnego Powiatowego Krzysztofa Smolarczyka. Przez
cały czas trwania Orszaku mieszkańcy mogli rozgrzać się pysznymi,
gorącymi posiłkami, kawą oraz herbatą.
Gminny Ośrodek Kultury

„Z palmą na czele”

Palma wielkanocna święcona jest w Niedzielę Palmową na
pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Gdy wjeżdżał na
osiołku do miasta, mieszkańcy rzucali mu pod nogi płaszcze oraz
gałęzie palmy. Palmy wielkanocne są tradycyjnym symbolem Niedzieli Palmowej w Kościele katolickim. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.
Dzisiaj większość osób kupuje gotowe palemki (własnoręcznie przygotowuje się je jeszcze na wsiach czy w górach). Te najbardziej popularne, kolorowe, misternie uplecione z suszonych
kwiatów i traw, to palemki „wileńskie”. Najwięcej jest ich na straganach, gdzie można kupić różnorodnie ozdobione symboliczne
gałązki. Najtańsze, 30-centymetrowe, kosztują złotówkę. Trudno
się więc dziwić, że zwyczaj samodzielnego przygotowania palmy
odchodzi w przeszłość.
Aby nam - młodym ludziom - przybliżyć tę tradycję, w miniony wtorek i w środę uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w warsztatach pod nazwą ,, Robimy tradycyjne palmy wielkanocne”. W pierwszym dniu warsztaty poprowadziły Panie
z Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Małgorzata Soboń
oraz Pani Angelika Palacz. W drugim dniu, ku naszej wielkiej radości, zaproszenie na warsztaty przyjęły Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Lasocinie: Joanna Bałasińska, Zdzisława Wertka
Ewa Tkacz, Eleonora Wertka oraz Pani Agnieszka Przepióra
kierownik Fili w Lasocinie.
Seniorki przybliżyły nam zwyczaje i ludowe wierzenia związane z palmą wielkanocną. Uczniowie dowiedzieli się, że poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy, pola przed urokami, ogniem i wszelkim złem, a wystawiana podczas burzy
w oknie osłania dom przed piorunem. Połykanie bazi zapobiega bólom gardła i głowy, a sproszkowane kotki dodawane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą, ,,Poświęconą palmą należy
pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem”,
mówiła Pani Eleonora Wertka.
Uczestnicy warsztatów poznali technikę zaplatania elementów składowych palmy -od góry w dół i coraz niżej. W trzpień
palmy wplatali wyłącznie naturalne elementy: bazie, bukszpan,
trawy, a także kolorowe, ręcznie robione kwiaty z krepiny i bibuły. Wysiłek był wielki, ale efekty niesamowicie zadawalające. Nie
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tylko uczniowie, ale również panie wicedyrektorki były ogromnie
zainteresowane prezentacją umiejętności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie. Uczyły się razem z nami nowych, ciekawych wzorów kwiatów i innych motywów świątecznych. Wiele
wynieśliśmy z tego spotkania. Był to czas z pewnością efektywnie i mile spędzony - mimo niesamowicie „artystycznego” bałaganu. Każda wykonana przez nas palma była inna, każda z osobna robiła wielkie wrażenie, każda była . .., po prostu,
wspaniała!
Na pewno takie warsztaty są jak najbardziej potrzebne; te – na
nowo przybliżyły nam piękną tradycję związaną z palmami wielkanocnymi, a także zachęciły nas do kultywowania tego zwyczaju i do dbałości o to, aby nie odszedł w zapomnienie.
Dziękujemy wszystkim za niezwykłe spotkanie, okazaną pomoc
oraz przekazanie nam swoich cennych uwag dotyczących sztuki robienia palm. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za serdeczną, miłą atmosferę, która wprowadziła nas wszystkich w przedświąteczny nastrój.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Karolina Wawrzeńczyk
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Włodarczyk
Nauczyciel plastyki
Bogumiła Kamińska
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My się w ferie nie nudzimy

Ferie to czas, na który z utęsknieniem czekają dzieci. W ramach akcji Ferie 2018 Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie wspólnie przygotowali ciekawą ofertę zajęć dla dzieci.
Program pod hasłem „My się w FERIE nie nudzimy” wypełniony był po brzegi przeróżnymi rozrywkami. Każdy na
pewno znalazł coś odpowiedniego dla siebie. W zajęciach
wzięło udział 50 dzieci z terenu gminy Łopuszno.
W ramach spotkań artystycznych odbyły się zajęcia manualne, plastyczne i zabawy teatralne. Duża uwaga została
też poświęcona zajęciom sportowym, w trakcie których miały miejsce różnego rodzaju gry i zabawy, rozgrywki, „zbijak”,
tory przeszkód. Odbyły się też dwie wycieczki: pierwsza do
kina Helios na seans filmu „Fernando” - przygodową komedię
animowaną, inspirowaną słynną książką dla dzieci o byczku
Fernando, a druga na basen Olimpic w Strawczynie.
Ponadto zorganizowane zostały zajęcia kulinarne, które
cieszyły się największym zainteresowaniem. Wspólnie wypiekaliśmy pyszne ciasta, oponki, faworki i inne słodkie smakołyki, które potem ze smakiem zjedliśmy.
W pierwszym tygodniu już po raz kolejny zorganizowany został Bal Karnawałowy dla dzieci, podczas którego został wybrany król i królowa balu oraz odbyły się różne zabawy
i konkursy z nagrodami, w tym na najładniejsze przebranie.

Dla uczestników balu przygotowano słodki poczęstunek oraz,
dzięki hojności właścicieli łopuszańskich pizzerii, dzieci mogły
zajadać się pyszną pizzą, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować. Podziękowania należą się także właścicielom Delikatesy Centrum Łopuszno za ufundowanie soków i owoców
na bal.
W drugim tygodniu ferii odbyły się wyjazdy do Kielc do
kina Moskwa dla bardzo licznej grupy dzieci, które uczestniczyły w tegorocznym Orszaku Trzech Króli.
S. Stelmaszczyk

Co wydarzyło się w Żłobku Gminnym

Ogólnopolski Dzień Lizaka

Z okazji Dnia Lizaka wybraliśmy się do Manufaktury Słodyczy „Magia Karmelu” w Kielcach. Nasze maluchy wzięły udział
w pokazie produkcji lizaków. Po krótkiej prezentacji i szkoleniu
każdy z nich mógł samodzielnie stworzyć własny karmelowy
przysmak. Nasi podopieczni z wielką przyjemnością spędzali
czas na słodkiej zabawie w cukierników. Radości i uśmiechom
nie było końca. Na dodatek własnoręcznie przygotowane słodycze zostały przez nich z nieukrywaną satysfakcją zabrane
do domów. Ponadto każdy z naszych podopiecznych otrzymał honorowy Dyplom Cukiernika. To był wyjątkowo słodki
dzień.

Karnawał

Żłobek muzyką i tańcem stoi… To nie żart. Nasze maluchy uwielbiają wszelkie zabawy muzyczne, dlatego z niecierpliwością czekały na corocznie organizowany Bal Karnawałowy. Każdy z naszych podopiecznych zjawił się w pięknym kostiumie, że nawet ciocie miały kłopot z identyfikacją
dzieciaków. Stroje były bajkowe, za co dziękujemy rodzicom.
W tym roku dodatkowo zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną grupę przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie,
wśród których większość to absolwenci Żłobka, którzy niejednokrotnie mają w naszej placówce młodsze rodzeństwo. Maluchy świetnie bawiły się przy ulubionych utworach muzycz-
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nych. Harcom nie było końca. Zwieńczeniem imprezy był pokaz mody oraz pyszny poczęstunek. Była to kolejna udana impreza karnawałowa.

Razem dla WOŚP

Tradycyjnie zaangażowaliśmy się w akcję zbiórki funduszy
organizowaną przez WOŚP. W tym roku razem z nami włączyli się w nią nasi rodzice. Na twórczych warsztatach wspólnie
z dziećmi wykonali piękne aniołki z masy solnej oraz śliczne
i milutkie poduszeczki. Nasze prace zostały wystawione na
aukcji Starostwa Powiatowego w Kielcach. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy kolejny raz wziąć udział w takiej akcji.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za dobre serce.

zem udzielania pierwszej pomocy w ramach programu edukacyjnego WOŚP. Oprócz bardzo przystępnej dla naszych
podopiecznych części teoretycznej, odbyła się także część
ćwiczeń praktycznych. Dzieci z zaangażowaniem naśladowały demonstrowane przez instruktorów czynności. Z poświeceniem „ratowały” ulubionego poszkodowanego misia. Nauczyliśmy się także, na jakie numery alarmowe należy dzwonić w razie niebezpieczeństwa. To była nie tylko ciekawa, ale
też pouczająca zabawa.

Piosenka patriotyczna

Bezpieczny i przyjazny Żłobek

Z nieukrywaną radością informujemy Państwa, że nasza
placówka otrzymała certyfikat „Bezpieczny i przyjazny Żłobek”. Certyfikat został nam przyznany przez kapitułę konkursu, który trwał od marca do grudnia 2017 roku. W ramach konkursu spełniliśmy szereg wymagań istotnych do przyznania
tak znamienitego wyróżnienia. Organizatorem Konkursu była
Instytucja Studium Prawa Europejskiego. Radość z naszego sukcesu jest również informacją dla Państwa jako rodziców,
że nasze działania w zakresie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery są doceniane przez instytucje zewnętrzne. Będziemy dalej dokładać starań, aby Państwa dzieci i tym samym
Państwo mieli poczucie bezpieczeństwa, oddając pod naszą
opiekę to, co dla Was najcenniejsze…czyli Wasze pociechy.

Pierwsza pomoc w Żłobku

Pierwszymi gośćmi w tym roku byli u nas druhowie z OSP
Łopuszno. Odwiedzili nas z krótkim, ale jakże ważnym poka-

24

Wieści Łopuszna

Już od najmłodszych lat uczymy naszych podopiecznych
właściwych postaw obywatelskich. Tym razem wystąpiliśmy
gościnnie na Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Nasi
najmłodsi coraz lepiej czują się na scenie, a ich występ podbił
serca widowni.

z życia gminy
Mali kucharze

Nasi podopieczni uwielbiają bawić się w gotowanie, dlatego śledząc Kalendarz Świąt Nietypowych często przygotowujemy wspólnie różne smakołyki. W Dniu Pizzy i w Dniu Naleśnika zadbaliśmy o to, żeby dzieci wykonały tematyczne przekąski. Mali kucharze z przyjemnością rzucili się w wir przygotowań, a następnie z apetytem zjadali samodzielnie zrobione
przysmaki.

Walentynki w Żłobku

W lutym świętowaliśmy Walentynki. Maluchy ubrały się na
czerwono i wzięły udział w ciekawych zajęciach tematycznych. Wykonaliśmy też kartki dla mam i tatusiów. Wyjątkową
atrakcją była nasza „ścianka miłości”, na tle której dzieci robiły
sobie pamiątkowe zdjęcia.
Ewelina Bernat

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
,,zagrała’’ także w Łopusznie!

Wolontariuszy kwestujących na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy można było spotkać 14 stycznia w okolicy kościołów, szkół czy sklepów w Łopusznie. Już po raz
26 społeczność Łopuszna miała okazję wspierać WOŚP.
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych wolontariusze nie dali za wygraną. Młodzież kwestowała w sklepach
i w miejscach często uczęszczanych przez ludzi, a w poniedziałek wyruszyła do łopuszańskich instytucji.
Orkiestrowy sztab mieścił się w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łopusznie. 15 liderom pomagało około 70 wolontariuszy, a nad ich bezpieczeństwem czuwali nauczyciele.

Tytuł najlepszej wolontariuszki w województwie świętokrzyskim uzyskała Natalia Jas, uczennica III klasy gimnazjum
w Łopusznie. Do swojej puszki zebrała imponującą kwotę
6498,11 zł, natomiast na 5. miejscu w zestawieniu najlepszych
wolontariuszy 26. Finału znalazła się Weronika Strużyk. Podczas tegorocznego finału sztab z Łopuszna zebrał łącznie
kwotę 18527 zł.
Niezmiernie cieszy nas fakt, że młodzież z terenu gminy corocznie angażuje się w pomoc w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Redakcja

Gramy w szachy!

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła wzięła udział
w projekcie Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej.
Projekt realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem
Kuratorium Oświaty w Kielcach, kierowany był do nauczycieli
szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej. Edukacja szachowa na tym etapie edukacyjnym ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki czy wyobraźni przestrzennej.
W projekcie uczestniczyli nauczyciele pragnący podnieść
swoją wiedzę na temat metodyki lekcji szachowych, zasad
i przepisów obowiązujących podczas gry oraz zapoznać się z
organizacją i przebiegiem turniejów szachowych. Mamy nadzieję, że korzyści płynące z gry w szachy zaowocują w przyszłości lepszymi wynikami naszych młodych szachistów.
Zwieńczeniem całego projektu było uroczyste przekazanie szkołom 8 kompletów szachów treningowych
wraz z zegarem turniejowym. Przeznaczone do nauki i zabawy szachy będą służyć wszystkim uczniom edukacji wczesnoszkolnej.
Anna Serafin
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Regulamin konkursu literackiego „Myśląc Ojczyzna…”

I . Organizator
• Wójt Gminy Łopuszno,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.
II. Cele konkursu:
• uczczenie 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz
postawy patriotycznej,
• oddanie hołdu bohaterom oraz wzbudzenie szacunku do
lokalnych bohaterów tych wydarzeń historycznych,
• rozwijanie uzdolnień literackich oraz dbałość o piękno języka.
III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
• Konkurs jest otwarty i jest adresowany do dzieci, młodzieży
i dorosłych.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworu literackiego: wiersza lub opowiadania.
• Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy wiersze
lub jedno opowiadanie.
• Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci klas IV – VII szkół podstawowych,
- młodzież gimnazjalna i szkół ponadgimnazjalnych,
- osoby dorosłe.
• Utwór powinien być pracą własną uczestnika.
• Nadesłanie utworów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
• Autorzy prac konkursowych zostaną poinformowani o terminie podsumowania konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej bądź telefonicznie.
IV. Termin konkursu:
• Utwory należy nadesłać w terminie do 10 maja 2018 roku w
formie wydruku pocztą tradycyjną na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Włoszczowska 3
26-070 Łopuszno
lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres:
bibl.lopuszno@wp.pl
w tytule e-maila bądź na kopercie należy wpisać KONKURS
„Myśląc Ojczyzna…”
• wraz z utworem należy podać dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, adres e-mail;
• oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora;
• oceniając utwory, jury konkursu będzie brało pod uwagę
zgodność z tematem, jakość literacką i sprawność warsztatową oraz wrażliwość poetycką wraz z uwzględnieniem
wieku uczestników;
• autorom najlepszych prac gwarantujemy atrakcyjne nagrody.
V. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym
regulaminie konkursu bez podania przyczyny, o czym
zobowiązuje się poinformować niezwłocznie na stronie
www.gbplopuszno.pl
2. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego
wykorzystania prac konkursowych do promocji idei konkursu, a także prawo do upublicznienia prac w „Wieściach
Łopuszna”.
4. Nadesłane prace nie są zwracane.
5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres e-mail bibl.lopuszno@wp.pl lub telefoniczny 41 39 14 138.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Moja Kartka Walentynka”
Walentynki to święto wszystkich zakochanych, zarówno
tych, którzy są odważni, jak i tych którzy są nieśmiali i obawiają się wyznać swoje uczucie. Walentynki to wyjątkowy dzień,
który skłania nas do okazania ukochanej osobie tego, co naprawdę czujemy, a na co dzień nie mamy czasu i sposobności, żeby wyrazić. Kartkę ,,walentynkę” można dziś kupić bez
żadnego problemu, dużą sztuką jest zrobić ją własnoręcznie,
wkładając w to serce i pracę
Uczniowie naszej szkoły z wielkim zapałem podeszli do
wykonania tego zadania. Wzięli udział w XI Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym pt.,, Moja Kartka Walentynka”
zorganizowanym przez Dom Kultury ,, Zameczek” w Kielcach.
To piękny konkurs, którego tematem była miłość i sympatia.
Jury dokonując oceny około 1000 prac wzięło pod uwagę
autentyczność wykonania prac, oryginalność, pomysłowość,
kreatywność, estetykę, a przede wszystkim przesłanie.
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Uczennica naszej szkoły Emilia Szymańska z kl. II C zdobyła wyróżnienie w tym konkursie, wykonując pracę plastyczną na zajęciach artystycznych.
Nauczycielka plastyki
Bogumiła Kamińska
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„Wiosna, wiosna…”

„[…], ach, to ty!” – jak śpiewał Marek Grechuta. Tak długo
oczekiwana przez wszystkich, wreszcie przyszła – astronomicznie i kalendarzowo.
Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany jest za magiczny i cudowny. Swoje źródło ma prawdopodobnie w wierzeniach pierwszych Słowian, którzy tego dnia obchodzili Święto Jare – Matki Ziemi. Towarzysząca mu równonoc – dzień trwa
dokładnie tyle samo, co noc – jest symbolem końca mroźnej,
okrutnej zimy, która ustępuje właśnie miejsca budzącej świat
do życia wiośnie. Niesie to ze sobą nowe nadzieje – na rozwój,
szczęście i powodzenie.
Z wiosną związane są różne rytuały, między innymi: Śmigus,
czyli wzajemne okładanie się gałązkami z baziami, Dyngus – polewanie wodą czy topienie Marzanny (symbolu złej zimy).
Za co kochamy wiosnę?
• Za dłuższe dni, dzięki którym do godzin wieczornych można
aktywnie spędzać czas na dworze,
• Za ciepło, jakie ze sobą przynosi,
• Za budzący się do życia świat roślin i zwierząt,
• Za powracające z ciepłych krajów ptaki,
• Za to, że możemy zdjąć grube, krępujące ruchy ubrania,
• Za nowe pomysły i plany (z wiosną jakoś łatwiej nam przychodzą do głowy)

Dzień kapelusza

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego młodzież Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie – w tym klas gimnazjalnych oraz nauczyciele przywitali „Wiosnę” jak prawdziwą
damę – w kapeluszach.
„Ludzie noszą kapelusze.
Kapelusze mają duszę, lecz
nie każdy o tym wie. Swój styl
mają kapelusze, więc kapelusz ja mieć muszę, W kapeluszu nuty dwie”.
Tę piosenkę z musicalu „Mały Książę” połączone Samorządy
Uczniowskie (szkoła podstawowa i klasy gimnazjalne) dedykują dziś wszystkim, którzy mają taki zwyczaj, że czasem na głowę zakładają kapelusz. Także tym, którzy jeszcze nigdy nie odważyli się na ten eksperyment. Kapelusz to najbardziej wyrazi-

sty element garderoby! Jego nie da się nie zauważyć. Podkreśla charakter, urodę, świadczy o naszym temperamencie. Jeśli
chcesz być zauważony, włóż kapelusz. Na początek nie musi być
ekstrawagancki, a z czasem możesz zacząć eksperymentować z
kolorami, materiałami i krojem. I pamiętaj, kapelusz nie musi być
przebraniem, może być elementem codziennej stylizacji. A już
absolutnie konieczny jest latem, zwłaszcza na plaży.
Do podjęcia wyzwania zapraszamy zwłaszcza miłośników
Małego Księcia. Pamiętacie węża, który połknął słonia? Tak,
tak... Kapelusz?
W naszej szkole Pierwszy Dzień Wiosny w tym roku „miał
twarz” kapelusza w różnych jego odmianach: kowbojski, Fedora, panama, trilby; letni , codzienny, elegancki, itp. Niektóre kapelusze noszone przez dyrektorki szkoły, uczennice i uczniów oraz
nauczycieli były pięknymi kompozycjami kwiatowymi, a nawet z
ich ronda „spoglądały” ptaki czy inne zwierzęta.
Prawdziwa karuzela barw i kształtów!
Zachęcając Panią Wiosnę do „ocieplenia aury”, „kapeluszowcy” z dumą prezentowali swoje nakrycia głowy i chętnie
pozowali do wspólnych zdjęć (sekcja fotograficzna miała wspaniałych modeli). Szkoła momentami wyglądała tak, jakby zawitały do niej kolorowe motyle. Mamy nadzieję, że wkrótce pojawią
się one naprawdę, bo póki co – zima zwleka z odejściem.
Nie trzeba jednak się smucić, lecz pamiętać, że:
„Wiosna jest wtedy, gdy ją czujesz w sercu, a nie w powietrzu”.
Katarzyna Włodarczyk

DZIEŃ SOŁTYSA

Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie.
Bohaterowie w swoich wsiach-SOŁTYSI. Z okazji Dnia Sołtysa, który przypada 11 marca Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz zaprosiła sołtysów na uroczysty obiad. W oficjalnej części były podziękowania dla wszystkich włodarzy wiosek z Gminy Łopuszno. Pani Wójt dziękowała za współpracę
i aktywność sołtysów w ich Małych Ojczyznach.
Podczas spotkania sołtysi wymieniali się doświadczeniem
zebranym podczas pełnienia swojej funkcji, wspominali trudności, jakie napotkali na swojej drodze, jak również snuli plany
na przyszłość, co jeszcze chcieliby zrealizować w swoich sołectwach.
Wszystkim sołtysom z okazji ich święta życzymy dużo
zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów
w działalności sołeckiej.
Ewa Sztandera
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Kultura i oświata

Świat Robotyki - stawiamy czoło nowej podstawie
programowej dotyczącej nauki programowania
Uczniowie klasy 3c ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie
8 marca 2018 r. uczestniczyli w zajęciach z robotyki, które odbyły się w Planecie Klocków w Kielcach. Budowali konstrukcje robotów LEGO WEDO - klocki. Pracowali w dwóch
grupach w dwuosobowych zespołach. Konstruowali roboty
od podstaw, poznając wszystkie elementy wchodzące w skład
takiej konstrukcji, zgodnie z podaną instrukcją.
Po zbudowaniu robota z klocków trzeba było go „zaprogramować”. Uczniowie przeciągali gotowe bloki kodu na
planszę i łączyli ze sobą niczym puzzle. Z wielkim zaangażowaniem zbudowali, a następnie zaprogramowali swoje roboty tak, aby wykonały konkretne zadanie. Pan prowadzący
zajęcia był mile zaskoczony ich umiejętnościami i posiadaną
wiedzą z dziedziny budowy i programowania robotów. Należy nadmienić, że uczniowie już wcześniej w szkole brali udział
w zajęciach z robotami oraz na zajęciach komputerowych w
ramach „Tygodnia Kodowania” układali „bloczki-puzzle”, tworząc różne animacje.
Jedna grupa, składająca się z chłopców, budowała robota
„bramkarza”. Uczniowie wrzucali piłkę do bramki. Zadaniem
robota była obrona bramki przed strzałem. Natomiast druga
grupa, składająca się w większości z dziewcząt budowała roboty „ptaszki”. Zbudowany robot wykonywał swoje zadanie
poprzez obrót ptaszków w prawo bądź w lewo. Obracające się
ptaszki wydawały dźwięki, które zostały im przypisane w trakcie programowania.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
wśród uczniów, a efekt końcowy w postaci działającego

robota dał uczestnikom dużo zadowolenia. Okazało się, że
programowanie może
być świetną zabawą.
Wszyscy uczniowie brali również
udział w warsztatach plastycznych,
podczas których za
pomocą specjalnych
mazaków i kredek do
tkanin projektowali i
wykonywali koszulki
według własnego pomysłu lub wykorzystywali gotowe szablony.
Oczywiście koszulki
dzieci zabrały ze sobą na pamiątkę. Na koniec nie mogło zabraknąć zabaw konstrukcyjnych i ruchowych, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa.
Dzieci niezwykle zadowolone i pełne wrażeń wróciły do
szkoły z postanowieniem, że jeszcze raz odbędą wycieczkę
do Planety Klocków, tym razem na zajęcia z Profesorem Pytalskim i zajęcia z piłki nożnej i tenisa.
Opiekunowie
Wiesława Król i Stanisław Piwowarczyk.

Biała Szkoła 2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w dniach od 03.03.2018 r. do 10.03.2018 r. przebywali na „Białej Szkole” w miejscowości Ząb koło Zakopanego.
Pod okiem instruktorów z licencjonowanej szkoły narciarskiej młodzież zdobywała oraz doskonaliła umiejętność jazdy
na nartach. Świetne warunki pogodowe (duża ilość naturalnego śniegu) wyjątkowo sprzyjały nabywaniu umiejętności narciarskich.
Poza jazdą na nartach uczniowie poznawali również Zakopane i okolice, m. in. Krzeptówki, Cmentarz Zasłużonych na
Pęksowym Brzyzku, Krupówki. Uczestniczyli także w pieszych
wędrówkach na Gubałówkę, Harendę oraz w okolice Zębu, m.
in. do miejsca zamieszkania Kamila Stocha. Dużą atrakcją dla
dzieci był również wyjazd na termy do Chochołowa.
Na koniec tygodniowego pobytu odbyły się zawody w slalomie narciarskim. Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany. Najlepszą zawodniczką okazała się Dominika Wąsek. Na
miejscu II znalazła się Dominika Wawrzoła, a miejsce III zajęła
Kamila Dudzic. W nagrodę dziewczyny otrzymały dyplomy
oraz słodkie upominki.
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Doskonałe warunki pogodowe oraz wspaniała kuchnia
w Ośrodku „Staszelówka” sprawiły, że młodzież wróciła bardzo zadowolona z nadzieją na wyjazd za rok.
Renata Kumańska

Kultura i oświata

Wspaniały Jubileusz Pani Jadwigi!

02.02.2018 r. swoje 95 urodziny obchodziła najstarsza
mieszkanka miejscowości Łopuszno, a zarazem jedna z najstarszych mieszkańców naszej gminy Pani Jadwiga Palacz. Aby
uczcić to wydarzenie, Wójt Gminy Pani Irena Marcisz zamówiła za Jubilatkę mszę świętą. Odbyła się ona 14 lutego. Uczestniczyli w niej między innymi członkowie rodziny Pani Jadwigi oraz
członkowie Łopuszańskiego Koła Żołnierzy Armii Krajowej, do
którego należy szanowana Jubilatka. Po zakończonej mszy Pani
Wójt oraz przedstawiciele AK udali się do domu Jubilatki, aby
osobiście przekazać najlepsze życzenia. Pani Wójt podarowała Pani Jadwidze kwiaty, list gratulacyjny oraz figurkę świętego
Jana Pawła II. „Sto lat to za mało…” rozbrzmiało w całym domu.
Bardzo cieszy fakt, że Pani Jadwiga cieszy się dobrym, jak na swój
wiek zdrowiem, i jest otoczona serdeczną opieką rodziny. A ro-

dzina jest szeroka, bo licząca siedmioro dzieci, 27 wnucząt, 50
prawnucząt oraz 4 praprawnucząt.
Pani Jadwiga Palacz urodziła się 2 lutego 1923 roku w Zasłońcu. Jest najstarszą z dziewięciorga dzieci Leokadii i Antoniego Wojdów. We wrześniu 1943 r. wyszła za mąż za Franciszka
Palacz, z którym przeżyła w związku małżeńskim prawie 63lata.
W czasie wojny przenosiła meldunki dla partyzantów w beciku, w którym zawinięty był jej najstarszy syn. Większość lat pracowała w gospodarstwie rolnym i zajmowała się rodziną. Przez
15 lat pracowała w izbie porodowej w Łopusznie.
Pani Jadwidze Palacz jeszcze raz gratulujemy tak pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz rodzinnego ciepła i miłości.
Redakcja

XVIII Gminny Konkurs Ortograficzny

Już po raz osiemnasty w SP im. Jana Pawła II w Łopusznie
zorganizowany został Gminny Konkurs Ortograficzny. Po raz
kolejny włączyliśmy się w obchody XXVI Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, który trwał od 5 do
10 marca 2018 r. Motywem przewodnim Tygodnia było hasło: „Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie”, które jest zgodne z treściami nowej podstawy programowej kształcenia
ogólnego.
W finałowych zmaganiach konkursowych 9 marca 2018
roku wzięli udział mistrzowie ortografii nie tylko z naszej gminy. Od kilku lat konkurs ma szerszy zasięg, zapraszamy do
udziału również szkoły z gmin ościennych. Uczestnikami XVIII
Gminnego Konkursu Ortograficznego byli uczniowie z Oblę-

gorka, Niedźwiedzia, Mniowa, Gnieździsk, Dobrzeszowa, Sarbic, Grabownicy oraz Łopuszna.
Rywalizacja konkursowa przebiegała w trzech kategoriach
wiekowych. Łącznie w finałowym etapie konkursu wzięło
udział 56 uczniów: 19 uczniów klas II i III edukacji wczesnoszkolnej, 19 uczniów klas IV-VI oraz 18 uczniów klas VII i klas gimnazjalnych.
Dyktando dla najmłodszej kategorii wiekowej przygotowała pani Agnieszka Palacz. Dla II i III kategorii wiekowej kielecki polonista, autor zbiorów dyktand, poradników dla nauczycieli pan Janusz Kowal.
Zwycięzcą w I kategorii wiekowej został Michał Dudek –
uczeń klasy III a ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-

Najmłodsi laureaci konkursu

Zwycięzcy w 3. kategorii wiekowej
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cza w Oblęgorku (opiekun – p. Agnieszka Majos). Drugie miejsce zajął Jakub Syska, trzecioklasista ze Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach (opiekun – p. Mariola Olearczyk). Natomiast trzecie miejsce zdobyła Weronika
Biała uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie Filia w Sarbicach (opiekun – p. Małgorzata Najmrodzka).
Najmłodsi uczniowie pisali dyktando pt. „Marzenie Marka”.
Prace sprawdzała komisja, której przewodniczyła p. Beata Jasikowska, a współpracowały z nią panie: Beata Palacz, Jolanta
Smolarczyk, Małgorzata Krzysztofik i Mirosława Głowala.
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej pisali dyktando
o uczniach żądnych harców pt. „Hulaj duszo”. Pierwsze miejsce
zdobyła Maja Gołda uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej
w Dobrzeszowie (opiekun – p. Ewa Stępień), drugie miejsce
zajęła Zuzanna Pięta uczennica kl. V a ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie (opiekun – p. Beata Iwanek), natomiast dwa równorzędne III miejsca zdobyli: Maria Syska kl.
VI ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach (opiekun – Marianna Gawrońska) i Paweł Kot uczeń
kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie (opiekun – p.
Ewa Stępień). Dyktanda sprawdzała komisja w składzie: Beata
Iwanek (przewodnicząca), Marianna Gawrońska, Ewa Stępień
oraz Anna Sitek - Żmuda.
Uczniowie klas siódmych i klas gimnazjalnych łamali sobie głowy, zapisując tekst pt. „Kierunek Daleki Wschód”. Wśród
nich pierwsze miejsce zdobyła Daria Piersiak z kl. III C Gimnazjum z Łopuszna (opiekun – p. Katarzyna Włodarczyk), drugie
miejsce zdobyła Anita Piekacz z kl. III C Gimnazjum w Gnieździskach (opiekun – p. Ewa Dudek). Na trzecim miejscu uplasowała się Kinga Rowińska, uczennica kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie (opiekun – p. Ewa Stępień). Dyktanda

Zwyciężcy w kategorii IV - VI

sprawdzała komisja w składzie: Renata Polak (przewodnicząca), Ewa Dudek, Danuta Michalska i Marzena Walczak.
Ogłoszenie wyników XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego oraz podsumowanie działań zrealizowanych w ramach XXVI Tygodnia Kultury Języka odbyło się w sali gimnastycznej w obecności społeczności szkolnej. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz oraz Dyrektor Pan Krzysztof Kumański wręczyli nagrody książkowe wszystkim laureatom
konkursu.
Na zakończenie uroczystości w części artystycznej
zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Wystąpili mistrzowie konkursu pięknego czytania z gimnazjum, który został zorganizowały w ramach XXVI Tygodnia Kultury Języka.
Piosenki zaśpiewały: Katarzyna Twardowska i Weronika Będkowska.

Dofinansowanie na otwarcie własnej firmy
26 marca bieżącego roku w Urzędzie Gminy Łopuszno odbyło się spotkanie informacyjne na temat: „Dofinansowania
z Funduszy Europejskich na otwarcie własnej firmy”. Organizatorem spotkania był Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas spotkania mieszkańcy gminy zostali zapoznani
z informacjami na temat:
- oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
- możliwościami pozyskania dofinansowania z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla
osób młodych (poniżej 30 r.ż),
- możliwościami pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla osób powyżej 30 r.ż.
- Platform Startowych dla nowych pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata
2014-2020,
- Firm na obszarach wiejskich (PROW 2014-2020),
- Pozostałych form wsparcia.
Ostatnim punktem spotkania były konsultacje indywidualne.
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Mamy nadzieje, że zorganizowane spotkanie przyczyni się
do rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy.
Wszystkie osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, a są zainteresowane korzystaniem ze środków unijnych
niezbędne informacje mogą otrzymać w Głównym Punkcie
Informacyjnym Funduszy Europejskich ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce, tel. 800-800-440 lub 41 301-01-18
Ewa Sztandera
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Były piosenki, tańce i własnoręcznie zrobione laurki,
Wszystko to dla najukochańszych Babć i Dziadków!

W Żłobku relacje rodzinne są zawsze najistotniejsze, więc
wszystkie święta związane z rodziną są przez nas i nasze
pociechy szczególnie celebrowane. Tak jak tegoroczne obchody Dnia Babci i Dziadka. Słowno- muzyczne prezentacje
i życzenia naszych milusińskich wywołały łzy wzruszenia.
W niejednym oku Babci i Dziadka oraz naszych dostojnych gości, na czele których była Pani Irena Marcisz –
Wójt Gminy Łopuszno i Pani Teresa Poświat – Skarbnik
Gminy, zakręciła się przysłowiowa łezka. Dzięki zaangażowaniu rodziców i przyjaciół Żłobka przygotowaliśmy
smaczny poczęstunek, a dzięki uprzejmości mamy i taty
Julki uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem połączonym ze śpiewem przy muzyce granej
na żywo. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak pięknej uroczystości, dziękujemy za niespodziankę wokalno – muzyczną przygotowaną przez Państwa Woś.

19 stycznia z kolei obchodzono Dzień Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. Odbyła się tam wspaniała uroczystość, którą uświetniła swoją obecnością Pani Wójt -Irena Marcisz. Obecni byli
także Radni Rady Gminy w Łopusznie: pan Krzysztof Błachucki oraz pan Kazimierz Bernat, którzy słodkościami częstowali zarówno małych artystów jak i seniorów. Dla swoich ukochanych dziadków najmłodsi uczniowie naszej szkoły
przygotowali wspaniały program artystyczny.
Gdy emocje i trema związana z występami opadły, wnuczęta nareszcie mogły uściskać swoje ukochane babcie
i dziadków i wręczyć im pamiątkowe prezenty. Był to dzień pełen wzruszeń, uśmiechów i radości w naszej szkole.

Od lat Dzień Babci i Dziadka jest kultywowany szczególnie w przedszkolach. Nic dziwnego – to właśnie dla kilkulatków dziadkowie są niezwykle ważnymi ludźmi. Często
bywa tak, że to właśnie oni zajmują się wnukami, gdy zapracowani rodzice nie mają na to czasu, a to bardzo zacieśnia
kontakt. Także w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie 19 stycznia 2018 r. odbyła się uroczysta akademia
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na cześć wszystkich babć i dziadków, którzy licznie przybyli w tym dniu do przedszkola.
Przedszkolaki odśpiewały ,,Sto lat” dla wszystkich babć
i dziadków, zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce a składając życzenia wręczyły swoim dziadkom własnoręcznie przygotowane prezenty i laurki.

Najmłodsi ze Szkół Podstawowych z Grabownicy oraz Dobrzeszowa również świętowali ten dzień ze swoimi Dziadkami,
których zaproszono na akademię oraz słodki poczęstunek.
Obecni podczas uroczystości radni, w Dobrzeszowie – P. Danuta Łukasik oraz P. Sławomir Kramarczuk w Grabownicy
ufundowali słodkie upominki dla najmłodszych.

Kobiety, jak te kwiaty …

To już tradycja, iż w naszej gminie uroczyście obchodzimy
Dzień Kobiet. W tym roku świętowanie zaczęliśmy już 01 marca 2018r. w Szkole Podstawowej w Łopusznie, gdzie z tej okazji miał miejsce spektakularny występ Marcina Dańca. Przygotowane anegdoty oraz dowcipy nawiązujące do naszej miejscowości bawiły i rozśmieszały wszystkich uczestników, a tych
na sali nie brakowało. Swoją obecnością zaszczycili nas: pani
Beata Oczkowicz- dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego w
Kielcach, pan Piotr Żołądek - członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego, pan Józef Szczepańczyk - członek Zarządu
Powiatu w Kielcach, pan Paweł Gratka- zastępca dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach oraz pan Grzegorz Gałuszka- radny Sejmiku Województwa. Wśród przygotowanych
atrakcji podziwialiśmy także występ dzieci ze Żłobka Gminnego oraz wielopokoleniowy pokaz mody w którym wspaniale zaprezentowały się całe rodziny: babcie, mamy i wnuczki.
Prócz tego każda z obecnych pań otrzymała upominek ufundowany przez pana Piotra Żołądka- Członka Zarządu Woje-
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wództwa Świętokrzyskiego oraz pana Krzysztofa Smolarczyka – radnego Rady Powiatu a także słodką niespodziankę
od pana Marka Gosa. Swoje talenty wokalne zaprezentowa-

z życia gminy
li widowni laureaci Festiwalu Pieśni i Piosenek Patriotycznej.
Dla przybyłych gości przygotowano poczęstunek a życzenia
szczęśliwych i długich lat życia w zdrowiu złożyli Kobietom
wszyscy przybyli goście.
Również w Snochowicach kobiety spotkały się w Świetlicy Wiejskiej aby uroczyście świętować ten wyjątkowy Dzień.
Blisko 30 pań, w tym panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Przewodnicząca Rady Gminy- pani Zdzisława Zimna przybyły
na uroczysty poczęstunek. Chwile spędzone na odpoczynku
i celebrowaniu Dnia Kobiet były dla każdej z nas wyjątkowe,
oby zdarzały się jak najczęściej i trwały jak najdłużej!
Redakcja.

W oczekiwaniu na Wielkanoc

Dnia 25 marca 2018r. społeczność Gminy Łopuszno wzięła udział w zorganizowanym przez Wójta Gminy Łopuszno- Irenę Marcisz, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy oraz Gminny Ośrodek Kultury - Kiermaszu Wielkanocnym. Podczas kiermaszu zaprezentowano rękodzieło i ozdoby świąteczne: stroiki, pisanki i palmy wielkanocne. Swoje stoiska przygotowały: Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo, Centrum Wspierania Rodziny z Uśmiechem
w Józefinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach, Żłobek Gminny w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Z wiejskimi smakołykami tj. domowym smalcem, pierożkami
oraz domowymi ciastami przybyły panie z Lokalnego Imperium Babskiego.
Odwiedzający kiermasz mogli nie tylko zakupić piękną
wielkanocną pamiątkę ale również zjeść pyszny barszcz biały z
jajkiem i kiełbasą przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie oraz
poczęstować się ciastem wykonanym przez uczestniczki konkursu ,,Najsmaczniejsze ciasto Wielkanocne”. Uczestnicy kiermaszu usłyszeli piękne życzenia świąteczne płynące z ust pani
Wójt Ireny Marcisz. W kiermasz wielkanocny niezwykle aktywnie włączyli się nasi najmłodsi mieszkańcy - uczniowie szkół
z terenu naszej gminy. Podziwialiśmy ich wspaniałe, ręcznie
wykonane pisanki przyniesione na ogłoszony przez Gminny
Ośrodek Kultury konkurs: ,,Najpiękniejsza pisanka’’.
Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Nyga, Zuzanna Woś oraz Małgorzata Soboń, nagrodziła w konkursie ,,Najpiękniejsza pisanka’’ następujące prace:
Kategoria klasy 0-III:
I miejsce- Aleksandra Mróz
II miejsce- Wiktoria Brzdąk
III miejsce: Wiktoria Głowala
Wyróżnienia:
Natalia Strojewska
Julia Ciszek
Julia Jabłońska
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z życia gminy
Oskar Wnuk
Alicja Serafin
Maja Janus
Zofia Kałuża
Klara Sypniewska
Magdalena Młynarska
Kategoria klasy IV-VII
I miejsce – Patrycja Ogonowska
II miejsce – Katarzyna Twardowska
III miejsce – Michał Walas
Wyróżnienia:
Piotr Palacz
Amelia Szymańska
Łukasz Wojda
Wiktoria Sobczyk
Daria Janus
Natalia Paszowska
Karolina Konieczna
Oliwia Perz
Z kolei Komisja konkursowa w składzie: Barbara Fras, Lucyna Paszowska oraz Jowita Kozak rozstrzygnęła konkurs ,,Najsmaczniejsze ciasto wielkanocne’’ i przyznała następujące
miejsca:
I miejsce- Magdalena Łuszczyńska
II miejsce – Natalia Jas
III miejsce- ex aequo: - Justyna Marszalik oraz Zofia Młynarska
Wyróżnienia:
Bożena Sochacka
Agnieszka Palacz
Wszyscy uczestnicy kiermaszu którzy dokonali zakupu na
stoiskach wielkanocnych mogli wziąć udział w loterii, w której do wygrania były bony, z możliwością realizacji w sklepie
Kuferek. Osobom, którym udało się otrzymać kupony były: `
1) Maria Pluta

2) Adrian Smolarczyk
3) Jarosław Nyga
4) Maciej Łuszczyński
Sponsorami nagród w konkursach byli:
- Państwo Anna i Michał Rudzińscy, Profesjonalna Hodowla
Kuropatw i Zajęcy
- Państwo Anna i Michał Perz, Sklep Kuferek oraz Delikatesy
Centrum
- Państwo Agnieszka i Stanisław Iwanek BA-GA Meble
- Pani Ewelina Bernat - Dyrektor Żłobka Gminnego w Łopusznie
- Pani Barbara Fras -Radna Rady Gminy
- Pan Andrzej Cieślicki -Radny Rady Gminy
- Pan Krzysztof Smolarczyk- Radny Powiatu Kieleckiego
Organizatorzy serdecznie dziękują członkom Rady Młodzieżowej za pomoc w wprowadzeniu oraz nagłośnieniu Kiermaszu a także sponsorom nagród.
Redakcja.

98 urodziny najstarszego mieszkańca Gminy Łopuszno
Pan Antoni Zimny ze Snochowic obchodził w dniu 24
marca 2018 roku swoje 98 urodziny. To obecnie najstarszy
mieszkaniec naszej gminy. Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława
Zimna udały się do jubilata, aby osobiście przekazać najlepsze życzenia. Zabrały ze sobą prezenty, ciepły koc, kosz owoców i słodyczy oraz urodzinowy tort. Wraz z najbliższymi Pana
Antoniego odśpiewano „Sto lat…”. Jubilat mieszka wraz z synem i synową, wnuczką i jej mężem oraz ich dziećmi. Opiekę ma wspaniałą, widać to na każdym kroku. Gdy tylko wstaje
z krzesła by się przemieścić natychmiast ktoś zrywa się by go
asekurować w obawie, że mógłby upaść i zrobić sobie krzywdę. Rodzina dba o niego wspaniale, widać, że odnosi się do
niego z najwyższym szacunkiem. Jubilat ma 4 dzieci, 13 wnucząt i 18 prawnucząt. Pan Antoni jest w dobrej formie. Porusza się samodzielnie, obecnie ze względu na niskie temperatury unika wychodzenia na zewnątrz, ale wyczekuje wiosennej aury by móc to zmienić. Ma świetną pamięć i tryska humorem. Podczas odwiedzin opowiadał o swoim życiu, opowiadał
jak było dawniej i różne anegdoty ze swych wspomnień. Lu-
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dzie tacy jak Pan Antoni to dla nas wszystkich wspaniałe źródło wiedzy, pamiętający czasy międzywojenne, II wojny światowej, PRL aż do współczesności. Jeszcze raz gratulujemy tak
pięknego jubileuszu i życzymy dalszych lat życia w zdrowiu
wśród kochającej rodziny.
Redakcja

z życia gminy

Spotkanie autorskie z Sebastianem Sobowcem w Gminnej Bibliotece Publicznej
19 marca 2018 roku z uczniami klas III i IV Szkoły Podstawowej z Łopuszna spotkał się pan Sebastian Sobowiec – przyrodnik ,fotograf ,autor wielu publikacji o tematyce przyrodniczej, np. „Do zobaczenia w lesie”, „Dolina”, „Koniec świata”,
„Żółtoszara zieleń”.
Temat kolejnych spotkań dla trzech grup uczestników
brzmiał „Dzikie zwierzęta obok człowieka”. Dzieci wysłuchały ciekawych prelekcji o ptakach i zwierzętach , wzbogaconych pokazem slajdów zdjęć autorstwa przyrodnika.
Pan Sebastian podzielił się wieloma ciekawostkami z życia
ptaków i zwierząt, zaprezentował glosy ptaków, mówił o ich
zwyczajach , zakładaniu gniazd.
Spotkanie było poświęcone różnym zwierzętom żyjącym
w otoczeniu człowieka. Dzieci mogły się dowiedzieć się czy
wolno oswoić bociana, o pożytecznych myszowatych, jak liczyć jeże , jak usunąć kleszcza i o sposobach zabezpieczenia
się przed nimi, jak zimują ryby .

Na koniec spotkania dzieci miały możliwość obejrzeć i zakupić pocztówki i publikacje autora.
Zuzanna Woś

Życie religijne w Parafii Łopuszańskiej po II wojnie światowej (część I)
Kościół i Parafia w Łopusznie przetrwały wojnę, nie zostały
poważnie zniszczone, tak jak podczas I wojny światowej. Tuż po
wojnie jak wynikało z informacji zawartej w protokole wizytacji
kanonicznej z 6 – 8 czerwca 1946 r. odbytej przez Księdza Biskupa Franciszka Sonika – Sufragana Kieleckiego Parafia w Łopusznie liczyła 6.170 wiernych i 1350 rodzin. Parafią kierował nadal,
bo od 1926 roku to robił ksiądz kanonik Aleksander Jankowski. W
pracy duszpasterskiej pomagał mu ksiądz wikariusz (?)Szymkiewicz – prefekt szkół miejscowych. Mimo trudnych czasów wojennych Ksiądz Kanonik Aleksander Jankowski przy wsparciu parafian zdołał kościół pomalować „techniką wapienną, przez co bardzo wiele zyskał,’’ gdyż przez taki zabieg:,, podkreślona architektura tej pięknej świątyni”
W kościele zainstalowano duże nowe płaskorzeźby świętego
Tadeusza Judy i Świętego Antoniego „z tego samego twardego
materiału, z którego Były wykonane ołtarze i ambona. Płaskorzeźby te były wotami Księdza Proboszcza Aleksandra Jankowskiego „po wejściu z niemieckiego więzienia” Wnętrze kościoła
w Łopusznie wypełniły ławki. W 1946 r. przeprowadzono remont
głównego ołtarza, poprzedzony on został misjami. W kościele
była marmurowa chrzcielnica, na tle pięknej płaskorzeźby wyobrażającej Chrzest Pana Jezusa „zamykana i utrzymana czysto”.
W zakrystii kościoła było nowe umeblowanie a w nim „starannie
przechowywane” szaty, naczynia, księgi liturgiczne, bielizna kościelna.
Parafia posiadała cmentarz, starannie ogrodzony z żelaznymi
bramami. Cmentarz ten powiększono dzięki staraniom Księdza
Kanonika Aleksandra Jankowskiego o 2 hektary ziemi. W ten sposób można było bez kłopotów chować kolejnych zmarłych parafian. Parafia Łopuszańska posiadała w sumie 6 hektarów ziemi,
z tego 3 hektary było dzierżawione przez miejscowego rolnika.
Po wojnie Ksiądz Kanonik Aleksander Jankowski usiłował zakończyć budowę Domu Parafialnego, którego realizację przerwała wojna. Jednak ze względu na brak materiałów budowlanych a potem brak ich przydziałów przez miejscowe władz
prac nie dokończono . Wówczas też usunięto samowolnie wybudowany domek przez grabarza Walentego Klimczaka na Placu Kościelnym bez zezwolenia Księdza Proboszcza. Ksiądz Biskupa Franciszka Sonik zalecił Księdzu Proboszczowi, aby budynki

gospodarcze „nie skomponowane z architektoniczną i plastyczną całością z obecnie piękną świątynią, przenieść na inne odpowiednie miejsce”. Wkrótce takie prace zostały wykonane i budynki te przeniesiono. Jak zaznaczył Ksiądz Biskup Franciszek Sonik
„księgi metrykalne oraz księgowość parafialna były prowadzone
prawidłowo i starannie”.
Ofiarność parafian na rzecz kościoła w Łopusznie była „dobra”,
co pozwalało rozwijać dzieła kościelne. W Parafii nie wszyscy jej
członkowie uczestniczyli we mszach świętych. Jak odnotował
Ksiądz Biskup uczęszczało na msze święte od około 2,4 tysiące do
3,6 tysięcy parafian.(ok.50-60%) Szczególnie młodzież początkowo po wojnie nie chodziła, bo w czasach okupacji niemieckiej
tych, co uczęszczali na msze święte łapano i wywożono na roboty do Niemiec. Jak zauważył ksiądz proboszcz „odzwyczaili się
od chodzenia do kościoła”. Wkrótce jednak zjawisko to zanikło.
i młodzież znowu na msze święte ponownie w większej liczbie
zaczęła uczęszczać Natomiast wśród starszych parafian widać
było nadal po wojnie wzmożoną religijność chociażby przez to
że w Parafii „Kult Najświętszego Sakramentu stale się pogłębiał”
Młodzież i dzieci szkolne bardzo licznie uczęszczały na religię.
Z tych też powodów Ksiądz Kanonik poprosił o pomoc nauczycieli, aby lekcje religii pomogli mu prowadzić . Wkrótce otrzymali oni misję kanoniczną zezwalającą im ,,na w pełni prawidłowe
prowadzenie religii w szkołach’’. Na terenie parafii czytane były
szczególnie przez młodzież starsza i dorosłych gazety kościelne
.W Parafii bowiem dobrze funkcjonowała Biblioteczka Parafialna
dostępna była dla wszystkich czytelników .
Podczas tej wizytacji kanonicznej Ksiądz Biskup Franciszek
Sonik udzielał 1175 osobom Sakramentu Bierzmowania głównie
dzieciom i młodzieży starszej. Widać było zaległości wojenne jak
i skutki dużego przyrostu demograficznego wśród ludności parafii. Podczas wizytacji Ksiądz Biskup Franciszek Sonik zalecił prowadzenie kursów celem przygotowania młodzieży do małżeństwa. Wsparł również inicjatywę prowadzenia „Koła Krucjaty Duchowej i Koła Ministrantów”. Ksiądz Biskup Sufragan zalecił, także
aby zachęcić parafian do uczestnictwa we mszach świętych celem poprzez podkreślenie jej „wartości dla życia jednostek i rodzin”. Zalecił też on rozważne gospodarowanie gruntami kościelnymi a także stałą troskę o stan duchowny i materialny
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parafii. Ksiądz Kanonik Aleksander Jankowski tak też postępował
.Pod jego kierownictwem Parafia dobrze funkcjonowała. Wyrazem jego troski o ratowanie dziedzictwa kulturowo-religijnego
było uratowanie od zniszczenia dwóch dzwony, które przyjął „ze Zboru Protestanckiego, znajdującego się na terenie Parafii
Łopuszno”.
Ksiądz kanonik Aleksander Jankowski bardzo dbał o to, aby
mieć wsparcie w swojej działalności duszpasterskiej parafian.
Z tego powodu przywiązywał dużą wagę do istnienia i funkcjonowania Rady Parafialnej w Łopusznie. Świadczyły o tym regularne odbywane zebrania tej Rady. W latach czterdziestych XX
wieku w jej skład wchodzili: ksiądz kanonik A. Jankowski, jako
przewodniczący oraz Antoni Ogonowski z Jasienia, Józef Mazur z
Czałczyna, Władysław Ciesilicki z Józefiny, Jan Rowiński z Dobrzeszowa, Józef Biały z Gruszki, Jan Seńkowski z Piotrowca, Józef Kowalczyk z Korczyna, Józef Zborowski ze Snochowic, Antoni Wojda z Zasłońca, Bronisław Wolak z Wielebanowa, Stanisław Kaczmarczyk z Jedla, Józef Tomaszewski z Moraczowa, Stefan Skrobisz z Dąbrowy, Michał Kuźniarz – Kierownik Szkoły z Grabownicy, Piotr Ogonowski z Czartoszowy, Franciszek Soboń z Eustachowa. W Radzie tej byli przedstawiciele prawie wszystkich wsi
wchodzących w skład Parafii Łopuszańskiej. Jak zaznaczył Ksiądz
Kanonik Aleksander Jankowski tak duża Rada była mu potrzebna, bo musiala ona mieć „opiekę nad majątkiem kościelnym,
gruntami kościelnymi, inwentarzem kościelnym, domem parafialnym tudzież gromadzeniem funduszy na przyszłe inwestycje
parafialne”. Ksiądz Aleksander Jankowski stwierdził także i dlatego , że:,, powołał taką ilość członków do Rady, dlatego ponieważ
Parafia tutejsza jest obszerna liczy, bowiem 20 wsi dość daleko
od siebie położonych, wydaje się rzeczą stosowną i konieczną,
aby z każdej wsi był wybrany członek, celem sprawdzania działania i wykonywania obowiązków wspólnej Rady”.
Rada jednomyślnie poparła Księdza Kanonika, w zamiarze dalszego budowania Domu Parafialnego mimo trudności w pozyskaniu materiałów budowlanych .Członkowie Rady zobowiązali
się pomóc w tym dziele Księdzu Proboszczowi. .Podczas zebrani wybrali oni do Prezydium Rady, jako jej sekretarza Michała
Kuźniarza a. na stanowisko skarbnika Stefana Skrobisza. Zebrani zapoznali się dość szczegółowo z „obowiązkami Rady Parafialnej” w Łopusznie. Jednak Władze Kurii Kieleckiej uważały, że ta
Radaw parafii Łopuszańskiej była za duża i prosiły Księdza Proboszcza o jej zmniejszenie do 8 osób. Ksiądz Proboszcz Aleksander Jankowski zastosował się do tego polecenia Kurii, acz nadal
konsultował swoje działania szczególnie na niwie gospodarczej
organizacji z wszystkimi 18 przedstawicielami Parafii.
Ksiądz Aleksander Jankowski był członkiem otwartym, niezwykle oddanym swojej posłudze kapłańskiej, tak działając mógł
podnieść parafię z gruzów i wybudować i wyposażyć tak pięknie
przez niego zbudowany przy wsparciu całej parafii monumentalny kościół.
Skład Rady Parafialnej Parafii w Łopusznie (10.XII.1947r.)
1. Piotr Ogonowski – rolnik Czartoszowy
2. Stefan Skrobisz – rolnik Dąbrowa
3. Jan Rowiński – rolnik Dobrzeszów
4. Jan Helman – rolnik Piotrowice
5. Stanisław Kaczmarczyk rolnik Jedla
6. Teodora Bańbura – rolnik Snochowice
7. Jan Kowalczyk – rolnik Korczyn
8. Teofil Klimczak - rolnik Wielebanów
Źródło: Archiwum Diecezji w Kielcach Parafia Łopuszno, sygnatura 4/2 Pismo księdza Aleksandra Jankowskiego do Wysokiej Kurii Biskupiej w Kielcach 10.XII.1947 r. s. 35
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Dzięki wsparciu parafian Ksiądz Aleksander Jankowski mógł
odnotować,( ale także
dzięki swojej zapobiegliwości pracowitości, uczciwości )i to, że
mimo pożogi wojennej jego kościół parafialny w Łopusznie należał do tych, które w
pełni był przygotowany do pełnienia swojej
religijnej funkcji.
W czerwcu 1947 r.
na polecenie Władz
Kurii Kieleckiej w całej diecezji dokonano
przeglądu stanu gospodarczo – majątkowego parafii. W świetle
danych zebranych o stanie Kościoła i Parafii w Łopusznie sytuacja ich była na tle ogólnych zniszczeń, jakich doznała Diecezja
Kielecka w c zassie II wojny światowej , bardzo dobry. Jak odnotował w sprawozdaniu z wizytacji Ksiądz Dziekan Dekanatu Piekoszowskiego do której Parafia Łopuszańska wówczas należała
kościół zbudowany był już w stanie surowym w 1933 r.:’’ z kamienia miejscowego pokryty był dachówką. Nawy kościoła też były
kamienne, a ściany pokryte <<surowym tynkiem>>”. Kościół posiadał kamienna ambonę, ławki dla 600 osób, stałe konfesjonały,
chrześcielnicę kamienną, trzy dzwony i jedną sygnaturkę. Miał
także organy w stanie dobrym. Dzwonnica kościelna także zbudowana była z kamienia połączona z kościołem. Kościół był ogrodzony zabezpieczony kratą, w ogrodzeniu były trzy bramy. Jako
parafia i to duża był jej integralna częścią również cmentarz grzebalny o powierzchni 6 hektarów wewnętrznie urządzony wówczas też solidnie ogrodzony
Wspomniane już 6 hektarów ziemi kościelnej było w części
ogrodem warzywnym a w części około 3 hektarów było nadal wydzierżawione. W ciągu dwóch lat powojennych udało się Księdzu
Proboszczowi doprowadzić do dobrego stanu plebanie .Budynek
ten był zbudowany z cegły pokryty blachą doprowadzony do „należytego stanu”. W tym sześciopokojowym domu:,, pod względem
zdrowotnym dobrze utrzymanym, mającym jadalnię Proboszcz
Łopuszański mógł się czuć dobrze.’’ Podobnie Wikariat zbudowany był z cegły też pokryty dachówką znajdował się w „należytym
stanie” a rozkład pomieszczeń był :,,dla księży wikarych wygodny.’’
Obiekty te były ogrodzone. Jak zapisał Ksiądz Dziekan Dekanatu Piekoszowskiego przy plebani ogrodzenie było z ,, z drzewa’’,
przy Wikariacie,, z kamieni i drzewa’’. Księża łopuszańscy dzięki zaradności Księdza Proboszcza Aleksandra Jankowskiego mieli dobre warunki zamieszkania jak na czasy powojenne. W podobnym
stanie były zabudowania gospodarskie, stodoła, pomieszczenia
na wozy, studnia artezyjska. Parafia posiadała także nadal Organistówkę a w niej trzy pokojowe mieszkanie organisty i dwa pokoje
dla Kościelnego. Jak wspomniano już mimo wysiłków Księdza Proboszcza Aleksandra Jankowskiego nie udało się dokończyć budowy Domu Katolickiego „,,ceglano – kamiennego z salami widowiskową, świetlicową, biblioteczną’’.
Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)

Autor dziękuje bardzo Księdzu Dziekanowi Dekanatu Łopuszańskiego
Ireneuszowi Jakusikowi za udostepnienie w Archiwum Parafialnym,,
Księgi Wizytacji Kanonicznych w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łopusznie (1940-2011)

sport
,,Prof. dr hab. Romuald Turkowski -pracownik naukowy ,wykładowca akademicki w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego ,Kierownik Zakładu Historii XX Wieku, Badacz
dziejów najnowszych Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX
ze szczególnym uwzględnieniem historii wsi ,politycznego ruchu
chłopskiego, Emigracji Polskiej na Zachodzie po II wojnie światowej, oraz Kielecczyzny .Autor ok. 250 publikacji naukowych
w tym i o przeszłości Ziemi Świętokrzyskiej. Wspólnie min. z red.
Stanisławem Durlejem napisał opracowanie pt.: ,,Ruch ludowy
na Kielecczyźnie w latach 1944-1996’’, wspólnie z prof. dr hab Stefanem J. Pastuszką publikacje pt: ,, Dzieje Sienna 1389-2012’’ T.I-III Kielce -Sienno 2015, oraz :,,Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego im S. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim (1909-1996)’’,Ostro-

wiec Świętokrzyski 1996 ,także jest autorem wielu artykułów dotyczących tego Regionu Polski. Wraz z Prof S. J. Pastuszką, dr Izabella Bożyk przygotowuje publikację dotyczącą ,,Dziejów Łopuszna w latach 1385-2014’’ w części poświęconej przeszłości tej
miejscowości w latach 1945-2014. Publikacja ta zapewne ukaże
się pod koniec roku 2018 .’’
Na prośbę Redakcji ,,Wieści Łopuszańskich’’ i swojej bardzo prosimy o nadsyłanie uwag do artykułu poświęconego dziejom Parafii
Łopuszańskiej po II wojnie światowej , a także wspomnień, skanów
zdjęć dotyczących życia na Ziemi Łopuszańskiej w okresie istnienia
PRL, a także i te dotyczące czasów współczesnych. Za zgoda Państwa mogą one zostać wykorzystane w tej publikacji.
Z pozdrowieniami R.Turkowski

Turniej Sołectw

W dniu 24 marca 2018 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, odbyła się druga edycja Turnieju Sołectw w piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Łopuszno. Turniej tradycyjnie otworzyła Pani Wójt Irena Marcisz, nie
ukrywała, że liczy na zaciętą, ale jednocześnie zgodną z duchem fair play rywalizację.
W turniejowe szranki stanęło 5 drużyn reprezentujących
swoje sołectwa: Eustachów, Ruda Zajączkowska, Gnieździska,
Łopuszno, Grabownica.
Drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym, rozgrywkom towarzyszyły duże emocje. W tegorocznym turnieju, zawodników do walki zagrzewały cheerleaderki z Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej z Łopuszna, z Gnieździsk i Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno, przygotowane przez Panią Małgorzatę Soboń i Wioletę Supernat. Po bardzo emocjonujących
i zaciętych spotkaniach wyłoniono zwycięzców.
Najlepszy okazał się team z Eustachowa, na drugim miejscu
podium uplasowała się drużyna z Rudy Zajączkowskiej, trzecie miejsce przypadło drużynie z Łopuszna. Trzy pierwsze zespoły otrzymały piękne puchary, dyplomy i pamiątkowe medale, ufundowane przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę

Drużyna Eustachowa - zwycięzcy turnieju

Marcisz, każdy z uczestników otrzymał zaproszenie na spektakl kabaretowy, który odbędzie się 21 kwietnia w Kielcach, na
który z inicjatywy Pani Wójt Ireny Marcisz zostanie zorganizowany wspólny wyjazd wszystkich zawodników.

uczestnicy turnieju
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Szkółka Kolarska w Łopusznie

Miło nam poinformować, że z inicjatywy Pani Wójt Ireny
Marcisz powstała Szkółka Kolarska przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie. Należy do niej 15 uczniów sportowej klasy 5b.
Szkółka powstała w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa,
który zakłada popularyzację i wyławianie talentów tej wspaniałej dyscypliny sportowej, jak również naukę aktywnego
i zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży. Dzięki pieniądzom
wyłożonym przez Panią Wójt otrzymaliśmy 9 wspaniałych rowerów MTB, komplet strojów kolarskich i kaski. Docelowo rowerów ma być 15.
Uczniowie są zachwyceni jakością i profesjonalizmem
sprzętu i już nie mogą się doczekać pierwszego treningu. Jeśli pogoda pozwoli, to odbędzie się on już w następnym tygodniu. Warto dodać, że nie są to rowery szosowe, a MTB, czyli

tzw. górskie. Dzięki temu zawodnicy nie będą narażeni na niebezpieczeństwa drogowe, a trenując jazdę rowerową, poznają lasy najbliższej okolicy.
Tomasz Mazur

„Karnawałowo w ŁKS Łopuszno”

W sobotę – 3 lutego 2018 roku Łopuszański Klub Sportowy
zakończył sezon piłkarski 2017/18 charytatywnym balem karnawałowym w restauracji „Markiz” w Łopusznie.
Zarząd klubu w osobach:
Krzysztof Soboń – prezes
Bonifacy Sornat – wiceprezes
Mirosław Picheta – sekretarz
Marcin Sztandera – członek
Weronika Miśta - członek
po raz kolejny zorganizował karnawałową zabawę, a dochody z niej przeznaczył na doposażenie ww. klubu.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się – senator PiS
Krzysztof Słoń z małżonką, radny sejmiku wojewódzkiego Tomasz Zbróg z małżonką, wójt gminy Łopuszno Irena
Marcisz, sekretarz gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka,
przedsiębiorcy różnych branży gminy Łopuszno i ościennych,
przyjaciele klubu.
Po powitaniu przez prezesa ŁKS uczestników balu wystąpił Wiktor Michał Kowalski – baryton (absolwent Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy), który
zaśpiewał Arię Księcia z bajki „Kopciuszek” oraz pieśń „Moja
Ojczyzna”. Na balu towarzyszyła mu Aleksandra Hejda – odtwórczyni roli błogosławionej Karoliny Kózkówny z filmu „Zerwany kłos”.
Po wystąpieniach gości rozpoczęła się zabawa trwająca do
późnych godzin nocnych. Wszyscy świetnie się bawili przy tanecznych dźwiękach, które zapewnił zespół muzyczny „Cover”.
W przerwach rozmawiano o bieżących sprawach, planach
Łopuszańskiego Klubu Sportowego. Zawodnicy ŁKS Łopuszno trenują piłkę nożną w trzech grupach wiekowych:
- sekcja „Junior młodszy” prowadzona przez Karola Sobonia,
która mimo, iż dopiero się uczy piłkarskiego fachu, w sezonie 2017/18 zajęła IV miejsce (na sześć zespołów) w II Grupie
Okręgowej. Maluchy grały ze starszymi od siebie drużynami;
dopiero w tym sezonie będą grać z rówieśnikami.
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- sekcja
młodzików
(roczniki: 2005, 2006,
2007) trenowana przez
Jacka Pichetę. Gra tutaj 27 dzieci – w tym 1
dziewczyna.
- sekcja seniorów, którą również trenuje Jacek Picheta. W minionym sezonie drużyna awansowała do A – klasy i w rundzie
jesiennej uplasowała się na II miejscu (na 16 drużyn). Marzeniem trenera i zawodników jest awans do grupy okręgowej
– i taki jest plan na najbliższy sezon piłkarski, który 31 marca
2018 roku o godzinie 14.00 rozpoczyna mecz towarzyski między ŁKS Łopuszno a ŁKS – Orlęta Kielce (na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie). Zapraszamy!
Szanowni Państwo – Kibice, Sympatycy klubu ŁKS Łopuszno - zbliżają się jedne z najważniejszych świąt w Kościele katolickim – Święta Wielkiej Nocy.
W imieniu Zarządu klubu ŁKS Łopuszno życzę Wam zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości
zmartwychwstałego Chrystusa. Oby towarzyszył Wam radosny, wiosenny nastrój podczas spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół.
Wesołego Alleluja!
Prezes ŁKS Łopuszno Krzysztof Soboń

SPRZEDAM
AKORDEON Weltmeister Stella 80 basów (czerwony)
z futerałem, stan b. dobry Cena 1500 zł
TRĄKBA koncertowa B prawie nieużywana z futerałem
cena 1200 zł
Telefon 664 589 472

Gminny Dzień Kobiet

Kiermasz Wielkanocny

