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Milion na przydomowe oczyszczalnie!

gazeta bezpłatna

czałczyn
odbióR technicZny PRZebudowanej dRogi gminnej na odcinku 1249 mb.
inwestycja wyniosła 182 184,12 złotych

huta Jabłonowa
PRZebudowa dRogi na odcinku 230 mb.
kosZt inwestycji sięgnął 31 312,41 złotych

Jasień
odbióR technicZny PRZebudowanej dRogi gminnej na odcinku 998 mb.
kosZt inwestycji 154 800,44 złotych

Józefina
PRZebudowa dRogi na odcinku
600 mb. kosZt inwestycji sięgnął
81 949,19 złotych

łopuszno, ul. Żwirowa
PRZebudowa odcinka dRogi na ul. ŻwiRowej – 915mb,
a kosZt inwestycji wyniósł 133 728,68 złotych

Michala Góra
PRZebudowana dRoga w michalej góRZe na odcinku 500 mb.
kosZt inwestycji 76 330,46 złotych

piotrowiec
PRZebudowana dRoga w PiotRowcu na odcinku 400 mb.
kosZt inwestycji 52 510,77 złotych

Rudniki
Zadowoleni miesZkańcy miejscowości Rudniki Z Panią wójt
iReną maRcisZ na nowo Powstałej dRodZe, na odcinku 640 mb.
kosZt inwestycji wyniósł 111 128,85 złotych.

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer kwartalnika
Wieści Łopuszna. A w nim: relacje z wydarzeń z ostatnich miesięcy w Gminie Łopuszno, inwestycji, działań i planów na
przyszłość.
W naszej Małej Ojczyźnie dzieje się bardzo dużo. Od samego początku mojej kadencji postawiliśmy na rozwój infrastruktury zarówno drogowej, jak i technicznej. Już dziś możemy pochwalić się blisko 30 km przebudowanych i zmodernizowanych dróg, zarówno powiatowych jak i gminnych.
Naszym ogromnym sukcesem jest także pozyskanie środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków w Eustachowie oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w aglomeracji
Łopuszno. Mamy zagwarantowane blisko 11 milionów złotych dofinansowania w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
zaś cała inwestycja opiewa na koszt 20,5 mln zł. Dziś czekamy
na podpisanie stosownych pre-umów, aby móc przystąpić do
dalszego etapu realizacji obu inwestycji.
Ponadto celem uregulowania gospodarki ściekowej w gminie podpisaliśmy umowę o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Otrzymaliśmy prawie milion
złotych z PROW. Dzięki tym środkom wybudujemy 93 przydomówki w 16 miejscowościach oraz 2 oczyszczalnie lokalne dla mieszkańców Lasocina.
Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników dotyczących przebudowy naszego targowiska. Mamy nadzieję, że
już niedługo stanie się ono miejscem na miarę XXI.
Oprócz wielu twardych, infrastrukturalnych projektów, realizujemy także te wzbogacające wiedzę i umiejętności wśród
uczniów naszych łopuszańskich szkół.
Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez współpracy Radnych, Sołtysów, ale przede wszystkim Mieszkańców, za co serdecznie Wam dziękujemy.
Gmina Łopuszno słynie także z wielu wydarzeń patriotycznych, które chętnie upamiętniane są w wielu miejscowościach. Wracając pamięcią do wydarzeń II wojny światowej

rozgrywających się na terenie naszej Gminy w Skałce Polskiej,
Naramowie czy Dobrzeszowie, w szczególny sposób doceniamy, czym jest wolność i pokój.
II kwartał roku to wyjątkowy okres także dla uczniów naszych szkół i nauczycieli. To czas podsumowania całorocznej
pracy dzieci. Starania finalistów oraz laureatów konkursów z naszych szkół zostały docenione, wszyscy otrzymali stypendium Ireny Marcisz. Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, nauczycielom dziękujemy za wspaniałą i ciężką pracę!
Co więcej? Świętowaliśmy wiele wydarzeń kulturalnych,
które już dawno wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych.
Organizowaliśmy Dzień Matki, Dzień Dziecka, bawiliśmy się na
festynach w Gnieździskach i Rudzie Zajączkowskiej.
O tych i jeszcze innych wydarzeniach przeczytacie Państwo w poniższym numerze Wieści Łopuszna.
Zapraszam i życzę miłej lektury!
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
28 marca 2017 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy w Łopusznie. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Otwarcia obrad
dokonała Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie Zdzisława Zimna. Po powitaniu wszystkich zebranych poprosiła
o uczczenie minutą ciszy wieloletnich członków i przewodniczących Rady Gminy świętej pamięci Jana Witolda Ptaka i Bogumiła Dąbka. Po stwierdzeniu quorum, wymaganego przy
podejmowaniu prawomocnych uchwał, na sekretarza obrad
sesji radni wybrali radnego Marcina Wychowańca. Następnie
radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad
oraz również jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej
sesji. Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła
informację z działalności za okres między sesjami.
W kolejnym punkcie obrad Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informację z pracy między sesjami. Poinformowała, iż 18 lutego uczestniczyła we Mszy Świętej pogrzebowej za śp. Bogumiła Dąbka. Przypomniała, że przez 44 lata

pracował w Łopusznie. Od 1963 roku służył mieszkańcom jako
oddany lekarz. W tym samym dniu Łopuszański Klub Sportowy organizował bal karnawałowy. Pani Wójt przypomniała, iż
Rada Gminy w tym roku dofinansowała działalność klubu
w kwocie 40 tys. zł. Klub sportowy awansował do klasy A.
Pani Wójt odbyła również spotkanie z projektantem w sprawie
ustaleń budowy mieszkań socjalnych. Wobec braku możliwości pozyskania dofinansowania prace będą finansowane z budżetu gminy. Radni zdecydowali, że należy przenieść mieszkańców z dawnej porodówki i zagospodarować pomieszczenia m.in. po PUP. Pani Irena Marcisz prowadziła również rozmowy z władzami gminy Radoszyce odnośnie drogi w Przegrodach. Ze strony Łopuszna dokumenty są gotowe, jest
obietnica, że do końca marca przetarg będzie ogłoszony. Dokładamy starań, aby mieszkańcy Przegród po wielu latach nareszcie mieli drogę asfaltową.
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21 lutego odeszła p. Władysława Soboń, znana poetka ludowa. Pani Wójt uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych.
Pani Irena Marcisz odbyła wizytę na terenie Podewsia. Zaznaczyła, iż marzeniem mieszkańców, radnej i sołtysów jest
połączenie dwóch gmin drogą asfaltową (Łopuszno- Strawczyn). W związku z powyższym pani Wójt razem z radną Danutą Łukasik odbyły wizytę u Wójta Gminy Strawczyn. Rozmowy dotyczyły wspólnego finansowania remontu drogi. Czekamy na rozstrzygnięcie i decyzję Rady Gminy w Strawczynie.
Prowadziła również rozmowy z kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Łopusznie p. Dariuszem Germanem. Ustalenia dotyczyły zwiększenia pomieszczeń rehabilitacji, zatrudnienia rezydentów, zwiększenia godzin pracy rehabilitacji.
Następnie Pani Wójt poinformowała, iż ukazały się listy
rankingowe dotyczące oceny dokumentacji na przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Jesteśmy na bardzo wysokiej 4 pozycji. Kwota dofinansowania to prawie 800 tys. zł na budowę
przydomowych oczyszczalni i na zaprojektowanie. Prawdopodobnie w maju będzie podpisanie umowy, jeszcze w tym
roku ogłosilibyśmy przetarg na budowę 93 przydomowych
oczyszczalni i 2 dwóch dużych oczyszczalni w Lasocinie
przy bloku i świetlicy. Pani Wójt przypomniała, że mieszkańcy,
którzy wpłacili zaliczki na badania lokalizacji przydomowych
oczyszczalni, a później okazało się, że nie można tam zrobić
inwestycji, otrzymają zwrot wpłacanych 600 zł.
24 lutego miało miejsce walne zgromadzenie spółki wodnej. Pani Wójt przypomniała, iż sprawy związane z melioracją
nie podlegają Urzędowi Gminy. Zarejestrowana jest spółka
wodna, która w sposób formalny działa od roku. Zakres prac
wykonanych w 2016 roku jest zadowalający. Wyczyszczono
10 km rowów. Pani Wójt podziękowała prezesowi p. Maciejewskiemu oraz p. Lesiakowi, który z ramienia urzędu współpracuje ze spółką wodną, za dobrze wykonaną pracę.
26 lutego odbył się w Łopusznie Festiwal Piosenki organizowany przez GOK. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników. Pani Wójt podziękowała Pani Barbarze Pawelczyk za
organizację imprezy na wysokim poziomie. W jury zasiadał
p. Andrzej Wolski. Zwyciężczyni festiwalu, Diana Wijas, zakwalifikowała się na ogólnokrajowy festiwal „Wygraj Szansę”.
Pani Wójt z funduszu stypendialnego ufundowała nagrody,
przekazała 700 zł. Dzięki sponsorom każdy, kto uczestniczył
w przeglądzie, otrzymał pamiątkowy upominek.
Następnie Pani Wójt zwróciła uwagę, iż tak zwany Kościółek w Łopusznie jest w samoistnym posiadaniu gminy. Gmina jest zarządcą, ale nie jest właścicielem terenu. Gmina musi
poczynić starania, aby być właścicielem, aby w przyszłości
mogła wnioskować o pozyskiwanie funduszy na inwestycję
w tym terenie. Chcemy potraktować Kościółek jako priorytetowe zadanie w rewitalizacji. Byłoby to miejsce wyjątkowe dla
mieszkańców Łopuszna. Miejsce spacerów, rekreacji, jak również miejsce na uroczystości patriotyczne.
Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż otrzymaliśmy dokumenty na Czartoszowy w ramach komunalizacji, działki nie były
własnością gminy, regulacja trwała 1,5 roku. Przypomniała, iż
2 lata tej kadencji to czas regulacji prawnych gruntów, pracy ciężkiej, której nie widać, a która jest kosztowana i niezbędna. Podziękowanie sołtysom i radnym, którzy zbierali podpisy
mieszkańców potrzebne do przeprowadzenia komunalizacji.

4

Wieści Łopuszna

Ponadto gmina podjęła starania nieodpłatnego przejęcia
zbiornika w Jasieniu od Agencji Rynku Rolnego.
Wiele gmin wycofało się z programu Odnawialnych Źródeł
Energii. Nasza gmina nie rezygnuje, jest duże zainteresowanie mieszkańców, sprawnie przebiega gromadzenie audytów.
Wniosków jest ponad 300, już jest 95% przeprowadzonych audytów. Jeżeli ktoś jeszcze nie zgłosił się, a wyraża chęć, niech
się jeszcze zgłosi. Pani Wójt zaznaczyła, iż ważnym zadaniem
realizowanym przez dwa lata jest przygotowywana dokumentacja odnośnie budowy zbiorowej oczyszczalni ścieków. Złożony został wniosek, który opiewa na 20 mln zł. Jesteśmy po ocenie formalnej, a w trakcie oceny merytorycznej złożonych wniosków. To jest priorytetowa sprawa dla Gminy Łopuszno. Nie możemy do końca roku wydać więcej niż jest zaplanowane. Musimy mieć 20 mln zł na rozpoczęcie inwestycji.
W okresie między sesjami Pani Wójt uczestniczyła
w „Dniach Kobiet” organizowanych m.in. w Świetlicy Wiejskiej
w Rudnikach, Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu, w Snochowicach. Ponadto odbyła okresową naradę z sołtysami. Narada
odbyła się w świetlicy w Snochowicach. Przyjęto zasadę, że
narady będą w świetlicach, aby zaznaczyć, iż na terenie gminy
ich przybywa i są należycie zagospodarowane. Tematem narady było zapoznanie sołtysów ze sprawami bieżącymi gminy
oraz realizacja funduszu sołeckiego na 2017 rok. Rozmawiano
również o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez bobry. Wnioski o odszkodowanie mogą indywidualnie składać
mieszkańcy.
Następnie Pani Wójt zapowiedziała, iż 11 kwietnia będzie
otwarcie ofert na drogę 728. Jest szansa, że jeszcze w tym roku
inwestycja ruszy. Ponadto w 2017 roku przeprowadzone będą
dalsze realizacje dróg z dofinansowaniem z PROW. Radni na
swoim terenie wiedzą, gdzie drogi będą robione. Ponadto Pani
Irena Marcisz uczestniczyła w „Dniu Kobiet” zorganizowanym
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Podczas uroczystości zaprezentowało się „Stowarzyszenie Włoszczowa na Obcasach”, prezentując spektakl. Pani Wójt podziękowała radnym
i panu zastępcy, którzy byłi fundatorami kwiatów.
Następnie poinformowała, iż gmina weszła w projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, dzięki któremu w jednej ze szkół zostanie utworzona
nowoczesna pracownia ekologiczna. Pracownia będzie się
mieściła w szkole w Lasocinie. Uczniowie z pozostałych szkół
będą również z niej korzystać. Szkoły w Sarbicach i Grabownicy będą brały udział w programie „Umiem pływać”.
Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu pszczelarzy zorganizowanym w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. W imieniu
urzędu wręczyła grawertony, podziękowała za prowadzenie
zajęć dydaktycznych w szkołach. Przypomniała, iż został zakupiony pokazowy ul. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie p. Krzysztofa Kumańskiego Pani Wójt
złożyła podziękowanie za organizację 17 Gminnego Konkursu Ortograficznego. Dla zwycięzców konkursu p. Wójt ufundowała 3 tablety z własnego funduszu.
18 marca Pani Wójt uczestniczyła w walnym zebraniu OSP.
Poinformowała, iż strażacy zrezygnowali z wynagrodzenia
kierowców. To jest dobry przykład, zrobili to dlatego, że gmina dużo pieniędzy przekazała na OSP. Zachęcała do przekazania 1% podatku na OSP w Łopusznie. Pozyskane w ten sposób
fundusze strażacy chcą wydać na siłownię.
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Pani Wójt uczestniczyła w spotkaniu w Lasocinie, na którym przedstawiano obrzęd „darcia pierza”. Nagrodziła dzieci
biorące udział w inscenizacji. Uczestniczyła również w spotkaniu OSP w Dobrzeszowie.
Złożone zostały kolejne wnioski na szkoły. Szkoła w Gnieździskach - wniosek na przedszkole. Mieszkańcy będą mogli 20
dzieci oddać pod dobrą opiekę z nauką języka angielskiego,
rytmiką. Kolejny wniosek w Dobrzeszowie -planowany jest remont kuchni i placu zabaw. Następnie podziękowała za pracę
radnego p. Józefa Kozła, który przywiózł mieszkańców, którzy
zobowiązali się nieodpłatnie przekazać działkę na rzecz gminy pod budowę drogi. Imponująca jest również aktywność
sołtysa Jerzego Domagały, który pomagał w tej sprawie.
Złożyliśmy program na targowicę do PROW. Program rewitalizacji będzie przesunięty, wobec czego korzystamy z innego źródła finansowania. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew,
w zamian mamy program nasadzeń. Rada Gminy zmniejsza
zadłużenie prawie o milion, nie zaciągamy kredytów.
W okresie między sesjami odbyła się również narada Wójta z dyrektorami szkół i nauczycielami. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim reformy oświaty. Staramy się zapewnić
wszystkim nauczycielom pracę, będziemy wpływać, aby nauczyciele, którzy osiągnęli wiek emerytalny, odchodzili. Na zakończenie zaprosiła sołtysów i radnych na turniej piłki nożnej
organizowany w sobotę 1 kwietnia.
W kolejnym punkcie obrad informację o stanie dróg wojewódzkich na terenie gminy Łopuszno przedstawił Pan Sławomir Krześniak. Pan Wiesław Gałka przekazał radnym informacje na temat stanu dróg gminnych na terenie naszej gminy.
Przypomniał, które drogi w tym roku są planowane do remontu. Poinformował, jakie odcinki dróg będą realizowane przy
współfinansowaniu z PROW, a które ze środków gminnych.
Podczas sesji Radni przyjęli następujące uchwały:
* NR XXIV/206/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/207/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2017 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/208/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/209/2017 w sprawie Regulaminu trybu, sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/210/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii
dróg publicznych gminnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/211/2017 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Oleszno”. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.

* NR XXIV/212/2017 w sprawie Gminnego programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2017 rok. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/213/2017 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
jednogłośnie.
* NR XXIV/214/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/215/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością głosów.
* NR XXIV/216/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piotrowiec. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania
uchwała została podjęta większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.
* NR XXIV/217/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, przyznania im określonej
liczby punktów oraz dokumentów potwierdzających te kryteria. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
* NR XXIV/218/2017 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
22 czerwca odbyła się XXV sesja Rady Gminy w Łopusznie.
Na sesji obecnych było 13 radnych. Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna. Po powitaniu
zebranych i stwierdzeniu quorum wymaganego do podejmowania prawomocnych uchwał, Przewodnicząca poprosiła o uczczenie minutą ciszy śp. Czesława Bujaka, który przez
wiele lat pełnił funkcję radnego, reprezentując mieszkańców
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Sarbic. Następnie radni jednogłośni wybrali radnego Jerzego
Adamca na sekretarza obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna złożyła informację z działalności między sesjami. Poinformowała, iż brała udział w wielu uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie gminy. Byłą obecna na sesji Rady Powiatu,
konferencji na temat zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łopusznie, Gminnym Dniu
Matki organizowanym w szkole w Łopusznie, „Dniu Działacza Kultury”, „Europikniku”. Ponadto uczestniczyła w odbiorze
nowo wyremontowanych dróg oraz w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Gminy z przedstawicielami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
w Łopusznie w sprawie otwarcia punktu konsultacyjnego w
Łopusznie. 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.
Następnie Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz złożyła
informację z pracy między sesjami. Zaznaczyła, że w okresie
tym najwięcej prac było prowadzonych przy remontach dróg.
Wyraziła opinię, że są to inwestycje oczekiwane przez mieszkańców, dlatego dokłada wszelkich starań, aby jak najwięcej
dróg wyremontować. Zaznaczyła, że wykonuje się rekordową
liczbę dróg. Przypomniała, że należy wykonać wiele prac, aby
drogę można było wyremontować, w związku z tym wielokrotnie odbywała wizyty u notariusza, aby odkupić teren pod
poszerzenie drogi lub wyprostować sprawy własnościowe.
Cały czas trwają prace mające na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów znajdujących się pod drogami, bez
tego gmina nie może prowadzić inwestycji. Mieszkańcy sami
interweniują, aby gmina przystąpiła do regulacji prawnej drogi, tak było np. w Rosochach. Pani Wójt nadmieniła, że w sprawie dróg ciągle prowadzone są rozmowy z zarządem dróg powiatowych oraz wojewódzkich, aby również te drogi na terenie naszej gminy były remontowane. Po rozmowach ze starostwem jest ustalone, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont drogi w Ewelinowie.
Pierwszego kwietnia odbył się „Turniej o puchar Wójta”
w piłce nożnej. W turnieju wystartowało 16 drużyn. Nagrody ufundowali radni Sławomir Staszczyk 300 zł, Sławomir Kramarczuk 300 zł, Andrzej Cieślicki i Barbara Fras 200 zł. Pani
Irena Marcisz ufundowała nagrody z prywatnego funduszu
w kwocie po 500 zł dla najlepszych bramkarzy oraz dla 3 zwycięskich drużyn wovczer na basen. Kierownicy jednostek, Mariusz Łuszczyński i Sławomir Stelmaszczyk sponsorowali poczęstunek. Pani Wójt dziękowała organizatorom i sponsorom.
Pani Wójt uczestniczyła w dniach otwartych w szkole
w Gnieździskach. Zaznaczyła, że szkoła wzorowo współpracuje z sołtysami i radnym. Prowadzone są negocjacje społeczne
z mieszkańcami ulicy Spacerowej, aby przy remoncie poszerzyć drogę. Prowadzone są również negocjacje z mieszkańcami Eustachowa w sprawie wykupu gruntu pod drogę. Droga pod lasem posiada szerokość 3 metry. Drogę trzeba zrobić o szerokości 7 m, stąd wykupuje się grunty od mieszkań-
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ców. Ponadto przy inwestycjach drogowych często organizowane są spotkania z mieszkańcami i geodetami na gruncie,
aby uściślić granice, gdyż nie wszystkie mapy są wystarczająco dokładne. Prowadzone były również negocjacje w sprawie
drogi w Piotrowcu pod Czubaczem. Rozmawiano z właścicielami gruntów pod zajeżdżoną drogą. Ponadto złożono pismo
do melioracji w sprawie wybudowania mostu w Snochowicach na rzece Łososina. Chcemy pomóc przedsiębiorcy, który otworzył tam agroturystykę, a ma problem z dojazdem na
posesję.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, przeprowadzano wyznaczenie drogi stanowiącej skrót z Grabownicy
do Eustachowa. Droga 728 od Łopuszna do Radoszyc, inwestycja o której marzymy i której bardzo potrzebują obie gminy, niestety się przedłuża. Odbyły się już 3 przetargi. Żaden
nie został rozstrzygnięty. Podjęto decyzję o przeprojektowaniu i podzieleniu inwestycji. Przy nowo powstałej drodze zaplanowana jest infrastruktura okołodrogowa, chodniki i ścieżka rowerowa. Dokonano odbioru 8 odcinków dróg. Mieszkańcy są zadowoleni, firma Dukt profesjonalnie wykonuje drogi.
Pani Wójt podpisała umowę na wspólną realizację drogi w
Przegrodach. Kolejne 4 przetargi na drogi są przygotowywane, już w przyszłym tygodniu będą ogłaszane. Pani Irena Marcisz zaznaczyła, że przez 2 lata zrobiono 30 km dróg na terenie gminy.
W okresie między sesjami Pani Wójt przeprowadzała 3 narady z dyrektorami szkół. Tematem rozmów była przede wszystkim reforma oświaty i zastosowanie w praktyce nowych przepisów prawa. Pani Wójt poinformowała również o podpisaniu
z „Fundacją z uśmiechem” umowy na dalsze korzystanie z budynku po byłej szkole w Józefinie. Zorganizowany tam zostanie ośrodek całodobowej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Pani Wójt przypomniała, iż ogromny problem to kwestia
kopalni w Gnieździskach. Właściciele kopalni wystąpili z wnioskiem o pogłębienie wyrobiska o 10 metrów. Obok znajduje
się ujęcie wody. Pogłębienie kopalni mogłoby spowodować
utratę wody. Gmina stara się zrobić wszystko, aby zabezpieczyć ujęcie i nie narazić się na utratę wody.
Pani Irena Marcisz zaznaczyła, iż w okresie między sesjami na terenie gminy organizowanych było dużo uroczystości
patriotycznych, jesteśmy dumni z poziomu tych uroczystości
i z liczby osób w nich uczestniczących. Następnie poinformo-
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wała, że dziś i jutro ważą się decyzje, czy Łopuszno otrzyma
dofinansowanie na kanalizację i oczyszczalnię. Mamy żłobek,
szkołę średnią, sprawnie działające instytucje kultury, jeden
mankament - nie mamy kanalizacji. Bardzo trudno zdobywa
się zgodę na lokalizację oczyszczalni ścieków.
Pod względem skanalizowania jesteśmy na szarym końcu.
Staramy się zrobić wszystko, aby ruszyć z tą inwestycją.
Pani Irena Marcisz poinformowała, iż podpisana została
umowa na dofinansowanie żłobka w kwocie 70 tys. zł z projektu Maluch, dzięki czemu zwiększamy liczbę dzieci w placówce.
Gmina stara się nieodpłatnie pozyskać stawy w Jasieniu od
Agencji Nieruchomości Rolnych. Agencja chce przekazać na
rzecz gminy budynek w Gnieździskach, radni będą ze sprawą
zaznajomieni i podejmą decyzję.
Pani Wójt poinformowała, iż uczestniczyła w zakończeniu
roku szkolnego maturzystów. Z prywatnego funduszu ufundowała nagrody dla uczniów.
Pod koniec kwietnia doszło do zalania mieszkania w Jedlu.
Przyczyną były silne opady deszczu. Podziękowała za szybką interwencje radnemu. Przekopano rów odprowadzający
wodę ze zbiornika wodnego znajdującego się tuż przy posesji
poszkodowanych mieszkańców.
Pani Wójt spotkała się z wnuczką p. Fatalskiego, który przeżył pacyfikację Skałki. Owocem spotkania były pozyskane materiały historyczne, które zostaną wykorzystane do przygotowywanej monografii Łopuszna.
Gmina Łopuszno wchodzi w zadania związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Zainteresowanie mieszkańców
jest duże.
W Łopusznie powstał punkt konsultacyjny w GOPS.
W czwartki można skorzystać m.in. z konsultacji z psychologiem. Do Łopuszna sprowadzili się Belgowie. Zamierzają prowadzić inwestycje na terenie zakładu „WIR”. Jest to szansa na
nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Zostało zlecone usuwanie drzew na działce obok targowiska, zostanie tam umiejscowiony parking. Przewidzianych jest 120 miejsc parkingowych.
Złożony jest wniosek na dofinansowanie inwestycji związanej
z utwardzeniem terenu na targowicy, czekamy na informację,
czy je otrzymamy.
Pani Wójt podziękowała wszystkim, którzy pomagali przy
organizacji uroczystego „Dnia Matki”. Podziękowała sponsorom. Uroczystość uświetnił swoim występem Wiktor Kowalski.
Podczas spotkania nagrodzone zostały matki, które urodziły
5 i 6 dzieci.
Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie po raz
kolejny zostały zorganizowane Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych. Mistrzostwa wygrała drużyna z Lasocina.
Pani Wójt podpisała umowę na dofinansowanie z PROW
na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dostaniemy ponad milion złotych na 93 oczyszczalnie z 16 miejscowości oraz
dwie zbiorowe w Lasocinie. Podziękowała pracownikom urzędu dzięki którym prawidłowo została sporządzona dokumentacja i złożono wniosek, który został wysoko oceniony.
Teraz trzeba przejść do trudnej realizacji zadania. Jeden
sprzeciw i po inwestycji.
Ponadto Pani Wójt:
- udziela ślubów cywilnych w urzędzie oraz w plenerze,
- uczestniczyła w obowiązkowym szkoleniu obronnym,

- uczestniczyła w święcie strażaka,
- była zaproszona na „Dzień otwartych dni w przedszkolu w
Łopusznie”,
- uczestniczyła we mszy z okazji Dnia Patrona szkoły w Łopusznie,
- była zaproszona do Żłobka w Łopusznie na „Dni Rodziny”,
- była zaproszona na Dzień Pracownika Kultury,
- uczestniczyła we mszy i obchodach jubileuszu księdza Ogonowskiego,
- brała udział w imprezie środowiskowej organizowanej w Rudzie Zajączkowskiej,
- przeprowadziła okresową naradę Wójta z sołtysami.
Na zakończenie Pani Wójt zaznaczyła, iż mimo tak wielu
prowadzonych inwestycji Rada Gminy nie zaciągnęła kredytu.
Ponadto systematycznie spłacane jest zadłużenie.
W kolejnych punktach obrad przedstawiciel komisariatu
w Strawczynie aspirant Jacek Zajęcki złożył informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łopuszno.
Następnie skarbnik Gminy Pani Teresa Poświat przedstawiła
sprawozdanie z realizacji budżetu gminy oraz zadań gospodarczych za 2016 rok.
Radni przystąpili do głosowania nad uchwałami:
- Nr XXV/219/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Łopuszno za 2016 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (13 obecnych). W wyniku głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXV/220/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łopuszno z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (13 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
(radni, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście
złożyli gratulacje Pani Wójt z tytułu otrzymania absolutorium).
- Nr XXV/221/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych
(11 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXV/222/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych (11 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXV/223/2017 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało
11 radnych (11 obecnych). W wyniku głosowania uchwała
została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXV/224/2017 w sprawie wskazania miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Łopuszno, ul. Rynek. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych
(11 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Nr XXV/225/2017 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (11 obecnych). W wyniku głosowania uchwała została
podjęta jednogłośnie.
- Nr XXV/226/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (11 obecnych).
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych Pani Wójt nagrodziła laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Nagrody finansowe
z prywatnego funduszu Ireny Marcisz otrzymali:

4. Małgorzata Resiak, uczennica Gimnazjum w Łopusznie, laureatka XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego- 300 zł.

1. Julia Chruściak, uczennica Gimnazjum w Łopusznie, laureatka XIV Konkursu Historycznego, finalistka XIV Konkursu
Języka Polskiego, finalistka XIV Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego oraz uczennica o najwyższej średniej ocen w szkole - 500 zł.

2. Klaudia Nowak, uczennica Gimnazjum w Łopusznie, laureatka XIV Konkursu Historycznego, finalistka XIV Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego -300 zł.

3. Jakub Dudek, uczeń Gimnazjum w Łopusznie, laureat XIV
Konkursu Historycznego - 300 zł.
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5. Kacper Pęczkiewicz, uczeń Gimnazjum w Łopusznie,
laureat XIV Konkursu Historycznego, finalista XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, finalista XXII Diecezjalnego
Konkursu Biblijnego - 300 zł
6. Kinga Rowińska, uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie za najwyższą średnią w szkole 200 zł.
7. Julia Gągorowska, uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej
w Gnieździskach za najwyższą średnią w szkole - 200 zł
8. Greta Chruściak, uczennica kl. III Gimnazjum w Gnieździskach za najwyższą średnią w szkole - 200 zł
9. Aleksandra Dudzińska, uczennica Szkoły Podstawowej
w Łopusznie za najwyższą średnią w szkole - 200 zł
Finaliści konkursów otrzymali drobne nagrody rzeczowe:
1. Jagoda Kondela, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej
w Gnieździskach – finalistka XIV Konkursu Humanistycznego
dla uczniów szkół podstawowych.
2. Antonina Szymkiewicz, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Gnieździskach – finalistka XIV Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych.
3. Piotr Janikowski, uczeń klasy II Gimnazjum w Gnieździskach – finalista XIV Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego.
4. Katarzyna Giemza, uczennica III klasy Gimnazjum
w Gnieździskach– finalistka XIV Konkursu z Języka Polskiego
dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego, finalistka XV Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego.
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5. Wiktoria Kudła, uczennica III klasy Gimnazjum w Gnieździskach– finalistka XIV Konkursu z Języka Polskiego dla
uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego.
6. Kinga Jabłońska, uczennica klasy I gimnazjum w Gnieździskach – finalistka XV Konkursu z Języka Angielskiego dla
uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego.
7. Kinga Rowińska, uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, finalistka konkursu Humanistycznego.
8. Łukasz Wojda, uczeń Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, finalista Konkursu Humanistycznego.

12. Paweł Miazga, (kl. III B) Gimnazjum w Łopusznie, finalista
XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego,
13. Jakub Trela, (kl. III C) Gimnazjum w Łopusznie, finalista
XV Konkursu Języka Angielskiego, finalista XIV Konkursu Matematycznego.
Pan Marek Zimny w imieniu rodziców i dzieci podziękował
Pani Wójt za pamięć o uczniach i nauczycielach oraz za tworzenie dobrej atmosfery w oświacie. Dziękował również za nagrody ufundowane dla uczniów.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna wyraziła uznanie dla uczniów za tak dobre wyniki w konkursach
przedmiotowych. Nadmieniła, iż radnych Rady Gminy rozpiera duma, kiedy patrzą na tak cudowną młodzież. Dodała, że są
dumni również z nauczycieli. Gdyby nie ich praca, nie byłoby
dziś tylu laureatów i finalistów.
Ewa Sztandera

9. Zuzanna Pięta, kl. IV a Szkoły Podstawowej w Łopusznie,
laureatka XXII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.
10. Aleksandra Bienias, kl. VI a Szkoły Podstawowej w Łopusznie, finalistka XIV Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego.
11. Paulina Głowala, (kl. III C) Gimnazjum w Łopusznie, laureatka XXII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.

Wielki sukces – budujemy oczyszczalnię !!!
Po wieloletnich staraniach nareszcie się udało!!! 5 lipca 2017 r.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwałą
Nr 2781/17 dokonał przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększył poziom środków przeznaczonych
do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 do kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
85 741 588,35 PLN oraz dokonał warunkowego wyboru do dofinansowania 18 projektów. Dzięki zwiększeniu alokacji Gmina
Łopuszno uplasowała się na następujących pozycjach:
Wniosek dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej otrzymał
54 pkt. i zajął 4. lokatę na liście rankingowej.
Wniosek dotyczący budowy oczyszczalni ścieków otrzymał
45 pkt. i zajął 14. pozycję na liście rankingowej.
Oba zadania inwestycyjne zostały skosztorysowane na
kwotę blisko 20,5 mln złotych, z czego uzyskaliśmy prawie
11 milionów złotych dofinansowania. Dzięki temu Gmina
Łopuszno, czekając na podpisanie stosownych pre –umów,
może już dziś chwalić się ogromnym osiągnięciem.
Pani Wójt Irena Marcisz poprzez realizację inwestycji
infrastrukturalnych pragnie zmienić warunki życia miesz-

kańców gminy. Bardzo ważną inwestycją jest uregulowanie gospodarki ściekowej w Łopusznie poprzez budowę oczyszczalni w najnowszej technologii mechaniczno – biologicznej wraz z budową sieci. W ramach zadania
planuje się także włączenie istniejących odcinków kanalizacji
sanitarnej oraz częściową przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej. Uregulowanie gospodarki ściekowej będzie miało
na celu pełną ochronę gleby przed szkodliwymi zanieczyszczeniami oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej
wpłynie na poprawę stanu środowiska, a przede wszystkim
stanu czystości wód powierzchniowych oraz głębinowych,
z których czerpiemy wodę pitną. Nastąpi poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska. Polepszy się także stan środowiska naturalnego. Dzięki wykonaniu inwestycji znacznie ograniczy się ilość odprowadzanych
do środowiska nieoczyszczonych ścieków.
Prace nad niezbędną dokumentacją projektową zaczęły się
już w 2015r. Początkowo powstała koncepcja sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni, która została zaakceptowana na początku 2016r.
Następnie firma projektowa przystąpiła do prac. Na dzień dzisiejszy mamy już pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków, sieć
kanalizacyjna jest jeszcze w trakcie opracowywania.
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Z wieloma trudami, w tym także z umiejscowieniem
oczyszczalni ścieków w Eustachowie, z problemami technicznymi Pani Wójt Gminy Irena Marcisz i pracownicy
Urzędu Gminy w Łopusznie poradzili sobie doskonale.
Dziś mamy już zagwarantowane środki zewnętrzne na realizację kompleksowego uregulowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Łopuszno.

„Dziękuję Mieszkańcom Gminy za zrozumienie, za pomoc, za to, że są moją motywacją do dalszego działania.
Dzięki Waszemu wsparciu dziś możemy zacząć kolejny
etap rozwoju Gminy Łopuszno” – powiedziała Pani Wójt
Irena Marcisz.
Patrycja Jas

Kolejne inwestycje drogowe
Budowa dróg to największa inwestycja tego roku. Pani
Wójt Irena Marcisz dokłada wszelkich starań, by polepszyć komfort poruszania się po Gminie Łopuszno. Przedsięwzięcie to ma także poprawić estetykę otoczenia, ale przede
wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo jazdy. Drogi remontowane są nieustannie, dzięki temu co jakiś czas można cieszyć się nową asfaltową nawierzchnią. Spełnienie oczekiwań
mieszkańców w zakresie remontów dróg jest również efektem dobrej współpracy Radnych Rady Gminy.
Alicja Siwek

nowo Powstała dRoga w jedlu na odcinku 879mb. kosZt
inwestycji – 83 770,81 Złotych

wyRemontowany odcinek dRogi w cZaRtosZowach. 950mb. 127
792,25 Złotych

antonielów k. cmentaRZa. nowo wybudowana dRoga na odcinku
223mb. kosZt 30 549,05 Złotych

antonielów. nowa jeZdnia na odcinku 762mb. kosZt inwestycji
wyniósł 169 384, 23 Złotych
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Cieszymy się z nowych dróg
2 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej drogi powiatowej Olszówka- Józefina na odcinku 1000 mb. Zawarte wcześniej porozumienie
w sprawie przebudowy łącznie trzech odcinków dróg (tj. Olszówka- Józefina, Huta Jabłonowa oraz Dobrzeszów) z Powiatem Kieleckim pozwoliło wszcząć postępowanie przetargowe,
w wyniku którego wyłoniony został wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Adrian Cieśla ze Starachowic. Zgodnie z porozumieniem Gmina Łopuszno partycypuje w kosztach w wysokości 50% , tj. 188000 zł. W wyniku owocnej współpracy z władzami powiatu: P. Michałem Godowskim, P. Piotrem Żołądkiem, P. Pawłem Gratką oraz P. Krzysztofem Smolarczykiem inwestycja ta została przeprowadzona niezwykle szybko i sprawnie. Finalizacja prac była także okazją do podziękowania za współpracę
przede wszystkim władzom powiatu, ale także sołtysom: Sławomirowi Pięcie oraz Krzysztofowi Podgórskiemu. Po poświęceniu nowego odcinka drogi przez Ks. Adama Nowaka nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Mieszkańcy Olszówki i Józefiny złożyli podziękowania Pani Wójt Irenie Mar-

cisz oraz wszystkim obecnym za usprawnienie komunikacyjne pomiędzy Olszówką a Józefiną. Zwieńczeniem wydarzenia
był uroczysty poczęstunek w gospodarstwie sołtysa - Pana
Sławomira Pięty.
Kolejną znaczącą inwestycją drogową było wykonanie drogi w Przegrodach. Mieszkańcy wraz z sołtysem od kilkudziesięciu lat starali się u władz gminy o wykonanie nawierzchni
asfaltowej. Starania i cierpliwość mieszkańców zostały nagrodzone. W wyniku współpracy dwóch gmin Łopuszno i Radoszyce zrealizowana została inwestycja o łącznej wartości
244 tys. zł. Kwotę tę zapłaciły obie gminy w wysokości 50 %
kosztów. Ponadto Gmina Łopuszno opracowała kompletną
dokumentację techniczną na przebudowę drogi (dotyczy to
odcinka o długości 952 m.) i przekazała ją Gminie Radoszyce.
Uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi odbyło się w obecności ks. z parafii Sarbice - Jacka Celucha, który dokonał poświęcenia drogi oraz Wójtów obu gmin: Radoszyc- Michała
Pękali oraz Łopuszna- Ireny Marcisz, sołtysa – Mariana Płyty oraz licznie przybyłych mieszkańców Przegród. Wszyscy
obecni zostali zaproszeni na poczęstunek na posesji sołtysa.

Otwarcie drogi powiatowej Łopuszno-Jasień-Rudniki
07.07.2017 r. o godz. 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie
przebudowanej drogi powiatowej biegnącej z Łopuszna przez
Jasień do Rudnik. W uroczystości uczestniczyli Starosta Kielecki Pan Michał Godowski, Członek Zarządu Województwa Pan
Piotr Żołądek, Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Zastępca Wójta Gminy Łopuszno Pan Wiesław Gałka, Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Pan Paweł Gratka,
Radni Rady Gminy Łopuszno, sołtysi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miejscowości, przez które przebiega wyremontowana droga. Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafii Łopuszno Ks. Kanonik Ireneusz Jakusik.
Przebudowany odcinek mierzy 3,9 km. Droga zyskała nową
nawierzchnię i pobocza, przebudowano część zjazdów, wykonano nowe i wyczyszczono istniejące rowy. Koszt inwestycji
to ponad 650 tys. zł, w całości pokryty został przez powiat ze środków własnych oraz pozyskanego dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
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Spełnione oczekiwania mieszkańców Krężołka
Wszystko trwało ponad 1,5 roku. Zaczęło się od podjęcia
decyzji przez Gminę Łopuszno o rozpoczęciu inwestycji
budowy drogi w miejscowości Krężołek. Mieszkańcy wsi
przyjęli pomysł jednogłośnie i z pełną aprobatą. Podkreślali, że już od dawna potrzebowali nawierzchni asfaltowej,
gdyż ta gruntowa nie była wystarczająco praktyczna. Niestety
mimo pozytywnych chęci obu stron, sprawa okazała się być
na tyle skomplikowana, że jej końca długo nie było widać.
Droga, o której mowa, była własnością dwóch mieszkańców wsi Krężołek. Mimo wyraźnych potrzeb pokrycia drogi
gruntowej asfaltem, nikt przez 20 lat nie chciał się podjąć tej
inwestycji. Z jakiego powodu? Ze względu na skomplikowany i wieloaspektowy przebieg sprawy. Było to jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć ostatnich lat. Jednak pani
Wójt Irena Marcisz zdecydowała, że pomoże mieszkańcom. Urząd Gminy postanowił wykupić owe działki. Gdy rozpoczęły się sprawy urzędowe, pojawił się pierwszy problem.
Konieczne było udokumentowanie rowów przydrożnych, które znajdowały się na omawianych terenach. Kiedy wszystko
zmierzało w dobrą stronę, okazało się, że kolejne materiały
wciąż nie mogą być przygotowane. Kilkukrotne próby sporządzenia aktów u notariuszy nie dawały zamierzonych efektów, ponieważ ciągle pojawiały się nowe przeszkody. Pierwotni właściciele dowiedzieli się, że nie mają uregulowanych stanów prawnych działek. W rezultacie Gmina nie mogła ich nabyć. By rozstrzygnąć tę zawiłą sprawę, zajął się nią Sąd Rejonowy we Włoszczowie.
Na uporządkowanie wszystkich niejasności oraz doprowadzenie kwestii prawnych do porządku Urząd Gminy wy-

dał blisko 15 tys. złotych. Wspierany był przez starostę
i notariusza. Dodatkowo właściciele gruntów nie zniechęcili się ciągłą i zagmatwaną biurokracją oraz byli w nieustannym kontakcie z władzami Gminy. Po wielu spotkaniach z geodetą, notariuszem oraz innymi urzędnikami doszło
do rozstrzygnięcia sprawy. Gmina Łopuszno pokryła całkowity koszt inwestycji, który wyniósł 137 670, 86 złotych.
Mieszkańcy cieszą się już z powstania nowej drogi na odcinku Czałczyn-Krężołek. Nowa jezdnia stanowi dla nich
skrót, dzięki któremu nie muszą pokonywać trasy przejeżdżając przez Sarbice I. Składają oni serdeczne podziękowania dla pani Wójt Ireny Marcisz świadczące o satysfakcji
i spełnionych oczekiwaniach ludzi. To dzięki jej staraniom
mogą wreszcie korzystać z upragnionej szosy.
Alicja Siwek

Punkt widokowy nad jeziorem Żabieniec
Przyjdź, obserwuj i odpoczywaj w zaciszu jeziora Żabieniec.
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” zrealizowała inicjatywę budowy punktu widokowego do obserwacji ptaków i przyrody nad jeziorem Żabieniec w miejscowości Jedle na terenie Gminy Łopuszno.
Budowę punktu widokowego zaplanowano w miejscu,
które jest często uczęszczane przez ludzi, a jednocześnie najbardziej zachwyca swoim naturalnym krajobrazem. Odwiedzający to miejsce mogą cieszyć się walorami pobliskiego jeziora. Pokryte jest ono największą w regionie świę-
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Projekt sfinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

tokrzyskim pływająca darnią. Torfowisko cechuje się dużą
bioróżnorodnością. Między innymi można wyróżnić pływacza zwyczajnego i rosiczkę okrągłolistną, które należą
do rzadkich gatunków roślin drapieżnych. W oddali zauważamy podmokły bór bagienny. Oprócz owadów, ryb i płazów
przy jeziorze swoją ostoję mają okazałe ptaki: żuraw, błotniak stawowy, łabędź niemy, jastrząb oraz bocian czarny.
Miłośnicy ptaków mają możliwość w niezakłócony sposób
obserwować swoich ulubieńców i inne zwierzęta. Pamiętano także o rowerzystach. Specjalnie dla nich przy punkcie widokowym wybudowano miejsce postojowe, w którym
można bezpiecznie pozostawić rower. Punkt obserwacyjny oprócz funkcji turystycznej posiada równie ważną – edukacyjną.
Obiekt przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych, turystów i mieszkańców naszej gminy – dla wszystkich, którzy
kochają przyrodę. Zapraszamy!
Małgorzata Barcicka

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Źródełko w Skałce Polskiej z nowym obliczem
Dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udało się nam pozyskać wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego
na odnowie – rewitalizacji źródełka w Skałce Polskiej.
Przedsięwzięcie polegało na przebudowie źródełka. Teren
na którym realizowana była inwestycja należy do Gminy Łopuszno. W ramach zadania zostało zrewitalizowane miejsce
wypływu wody ze źródła, aby zachować jej naturalne walory,
gdyż woda ta świetnie nadaje się do picia. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia, aby zachować jak najdłużej zachować
walory przyrodnicze i zapobiec dalszej degradacji przez człowieka teren źródła został ogrodzony. Wokół źródła utwardzono teren i zamontowano dwie ławki. Utwardzenie terenu polegało na wyłożeniu dojścia do miejsca czerpania wody oraz
na utwardzeniu samego wypływu wody.
Dzięki tej inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenie Ochrony Zasobów Wodnych „Łabędź” i pozyskanej kwocie 20 tys.

złotych udało się zrealizować całe zadanie. Dziś miejsce zyskało nowe, piękne oblicze.
Patrycja Jas

Milion złotych na przydomowe oczyszczalnie
22 czerwca br. Gmina Łopuszno podpisała umowy o dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących
uregulowania gospodarki ściekowej na swoim terenie.
W ramach realizacji dwóch projektów: budowa i współfinansowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 Gmina Łopuszno wybuduje 93 przydomowe oczyszczalnie i dwie lokal-

ne zbiorcze przydomowe oczyszczalnie ścieków. Najwięcej w miejscowościach Rudniki, Ewelinów i Antonielów.
Łącznie w 16 miejscowościach oczyszczalnie te poprawią stan
wód gruntowych i środowiska naturalnego.
Dodatkowo w Lasocinie powstaną dwie zbiorcze
oczyszczalnie ścieków 50 RLM oraz 30 RLM. Zlokalizowane one będą w taki sposób, aby zapewnić obsługę maksymalnej liczbie mieszkańców. Przewidujemy, iż jedna z nich będzie
zlokalizowana na działce gminnej, gdzie kiedyś funkcjonowała szkoła, zaś druga będzie obsługiwać mieszkańców bloku
wspólnoty mieszkaniowej.
Gmina na realizację dwóch przedsięwzięć pozyskała kwotę blisko 1 mln zł, całe zadanie skosztorysowane
jest na kwotę 1,4 mln. W najbliższym czasie Gmina zamierza
ogłosić przetarg nieograniczony, w wyniku którego zostanie
wyłoniony wykonawca, na którym będzie spoczywała budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków.
Realizowane zadania to tylko część większego planu,
który konsekwentnie zamierzamy wprowadzać w celu
kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej – komentuje włodarz Gminy – P. Irena Marcisz.
Patrycja Jas

Realizacja funduszu sołeckiego
Od początku roku Urząd Gminy Łopuszno realizuje fundusz
sołecki na rok 2017. W ramach poszczególnych i dość różnorodnych zadań zaczęły się już pierwsze prace. Dziś na ukończeniu
są prace remontowe wewnątrz świetlicy w Rudnikach, która
zyskała nowe łazienki, a także wyłożono tam płytkami podłogę
w głównej sali. W Czałczynie dobiega końca remont największego pomieszczenia, polegający na częściowym wyburzeniu
ścianki, rozbiórce podestu scenicznego, wykonaniu wylewek
oraz wyłożeniu całej powierzchni podłogi płytkami. Fanisławice niedługo zyskają nowe oświetlenie drogowe. Zlecono
stosowne prace zarówno geodezyjne jak i projektowe. Fanisławiczki w najbliższym czasie doczekają się utwardzonego po-

bocza na długości 160m. W Jedlu i w Krężołku położono nawierzchnie asfaltowe na wnioskowanych odcinkach dróg gminnych. W Antonielowie wykupiono grunt pod drogę gminną
od Państwa Tumiłowiczów. Zlecono także prace projektowe
celem wykonania dokumentacji technicznej na drogę gminną
w Nowku. Ponadto ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy ulicy Spacerowej w Łopusznie. Jednocześnie informujemy, iż Zakładowi Gospodarki Komunalnej zostały zlecone prace
w: Wielebnowie, Snochowicach, Sarbicach Pierwszych, Olszówce, Dobrzeszowie, Nowku, Józefinie.
Patrycja Jas
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Ciąg dalszy regulacji prawnych nieruchomości gminnych
Rok 2017 jest rokiem inwestycji drogowych. Aby jednak możliwe było ich realizowanie, konieczna jest regulacja
prawna nieruchomości gminnych. Regulacja prawna dotyczy
przede wszystkim działek będących drogami, komunalizacja
pozwoli na ich remonty. Do tej pory udało nam się otrzymać
pozytywne decyzje od Starosty Powiatowego w Kielcach
uznające za mienie gminne działkę w Sarbicach Pierwszych, na której stała strażnica, drogi w Piotrowcu, Czartoszowach i Dobrzeszowie. Obecnie jesteśmy na pierwszym
etapie regulacji nieruchomości położonych w Jasieniu, Łopusznie- tzw. „Kościółek”, Lasocinie, Gnieździskach, Antonielowie, Grabownicy, Ewelinowie i Marianowie.
Jedną z bardzo istotnych inwestycji jest remont drogi na
odcinku ul. Włoszczowska- Łopuszno oraz ul. Leśna – Eustachów Duży. Aby ją zrealizować, należy przeprowadzić
wykup gruntu od 24 właścicieli, których nieruchomości
przyległe są do drogi. Droga była zajeżdżona po prywatnych gruntach i tylko dzięki zgodzie właścicieli udało się przeprowadzić podział i wykup gruntów. Planowany koszt całej
inwestycji będzie wynosił 420 tys. złotych. W tym miejscu bar-

właściciele nieRuchomości od któRych gmina wykuPi cZęść gRuntu
Pod dRogę w eustachowie PodcZas wytycZeń geodeZyjnych

dzo serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim właścicielom działek. Bez jednomyślnej zgody nie byłoby możliwe
podjęcie kroków w celu realizacji założonych planów.
Klaudia Jachimczyk

Maluch plus 2017
Żłobek Gminny w Łopusznie od początku funkcjonowania
stara się pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł
zewnętrznych, aby odciążyć budżet gminy.
Ostatnio udało nam się pozyskać dotację celową na funkcjonowanie miejsc opieki w wysokości 78 649, 80zł. Środki te
przekazano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3 „Maluch plus2017”.

Co dzieje się w Żłobku Gminnym
Żłobek Gminny w Łopusznie funkcjonuje od grudnia 2015 roku.
Placówka cieszy się ogromną popularnością w okolicy. Zaufaniem
obdarza nas wielu rodziców. Obecnie mamy komplet 47 dzieci
oraz listę rezerwową, na której wciąż przybywa chętnych.
Zmotywowani sukcesem Żłobka staramy się o to, aby naszym maluchom było tu jak najlepiej. Wykwalifikowana kadra codziennie prowadzi zajęcia edukacyjne dostosowane
do potrzeb i możliwości maluchów. Organizujemy także
wiele zajęć dodatkowych m.in. język angielski, rytmikę,
logopedię.
Aby urozmaicić pobyt najmłodszych w naszej placówce,
korzystamy z Kalendarza Świąt Nietypowych. Udało nam się
już bawić w małych kucharzy z okazji Dnia Naleśnika, przygotować i wypić smaczny i zdrowy sok z okazji Dnia Marchewki, zjeść pyszne owoce z fontanny czekoladowej z okazji
Dnia Czekolady oraz z okazji Światowego Dnia Dogoterapii
gościć sympatyczną suczkę Suzi wraz z przemiłymi paniami

14

Wieści Łopuszna

terapeutkami. Wizyta psa tak bardzo spodobała się dzieciom,
że postanowiliśmy zapraszać labradora cyklicznie.

Z ŻYCIA GMINY
Wyjątkowo obchodziliśmy w tym roku Dzień Kobiet.
Chłopcy tradycyjnie odwiedzili Urząd Gminy w Łopusznie,
gdzie obdarowali upominkami Panią Wójt Irenę Marcisz oraz
wszystkie Panie tam pracujące. Nie obyło się również bez prezentów dla Pani Dyrektor Eweliny Bernat, wszystkich cioć oraz
naszych najmłodszych kobietek. Tegoroczną niespodzianką
były zajęcia zumby przygotowane specjalnie dla mam. Aktywność tak bardzo przypadła im do gustu, że do dziś spotykają się one na wspólnych ćwiczeniach.
Pierwszy Dzień Wiosny zgodnie z tradycją uczciliśmy spaleniem wcześniej wykonanej Marzanny. Następnie, aby w pełni poczuć wiosnę, postanowiliśmy zorganizować sobie mały
ogródek. Nasze maluchy chętnie zabrały się do sadzenia ziół,
a potem z radością podlewały i oczekiwały efektów swojej
pracy. Inną wiosenną atrakcją był Tydzień Kolorów, podczas
którego maluchy miały zorganizowane zabawy tematyczne,
mające na celu poznanie i zapamiętanie danej barwy. Ostatniego dnia wspólnie wykonaliśmy sałatkę z wcześniej zebranych owoców o różnych kolorach.
Gościliśmy również Panie Policjantki z Mobilnym Miasteczkiem Umiejętności Drogowych, dzięki któremu nasi
najmłodsi mogli nauczyć się zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Dużą przyjemność sprawiła dzieciom wizyta Klauna
i Wróżki, którzy poprowadzili dla nas wspaniałe animacje.
Najmłodszym najbardziej przypadły do gustu zwierzątka
z balonów oraz malowanie twarzy.
Ważnym dla nas świętem był Dzień Dziecka. Z tej okazji mieliśmy wyjątkowych gości: Panią Irenę Marcisz- Wójta Gminy Łopuszno, Pana Michała Godowskiego- Starostę
Kieleckiego, Pana Zenona Janusa- Wicestaroste Kieleckiego
oraz Panią Teresę Dzik - Kierownik ds. Oświaty, którzy przybyli z cukierkami i prezentami. Tego dnia odbyły się także wesołe zabawy i gry na placu zabaw oraz słodki poczęstunek.
Dzieci z najstarszej grupy wystąpiły także na Gminnych
Obchodach Dnia Dziecka, gdzie zachwyciły wszystkich
wspaniałym krakowiakiem.
Rodzina jest dla nas ogromną wartością, dlatego wciąż
dbamy o tworzenie okazji do wspólnych spotkań. Jedna z takich możliwości to wciąż trwająca u nas akcja Rodzice Czytają Dzieciom.
Inną sposobnością jest organizowany przez nas corocznie
Dzień Rodziny. Pracownicy Żłobka przygotowali zabawną

inscenizacje „Kaczki Dziwaczki”, z kolei dzieci wystąpiły dla
swoich rodziców oraz wręczyły im wcześniej przygotowane
przez siebie upominki. Ponadto na gości czekał słodki stół, pokaz dużych baniek mydlanych, zabawy i tańce przy muzyce,
pyszne lody oraz obiad.
Wśród tak wielu atrakcji znajdujemy czas na codzienne wyjścia na świeże powietrze. Gry i zabawy na placu zabaw, spacery z wężem oraz przejażdżki w sześcioosobowym wózku to
jest to, co nasi najmłodsi lubią najbardziej.
Korzystając z pięknej aury wybraliśmy się pewnego dnia na
lody. Dzieci wspaniale poradziły sobie z tak długim spacerem.
Nagrodą dla nich był czas spędzony na ławeczkach skwerku oraz zimny deser. Podczas przechadzki wywoływaliśmy
uśmiech na twarzach przechodniów.
Bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas priorytetem,
dlatego wciąż poszerzamy wiedzę i doskonalimy umiejętności naszych pracowników. Żłobkowa kadra ponownie wzięła
udział w szkoleniu z pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zorganizowaliśmy także profesjonalne ćwiczenia ewakuacyjne pod okiem policji i straży.
Wychodząc naprzeciw pytaniom rodziców pragnących zapisać do nas swoje pociechy, zorganizowaliśmy Dzień Otwarty. Przybyli mieli okazji obejrzeć placówkę, zapoznać się z jej
funkcjonowaniem oraz zapytać opiekunek o nurtujące ich
kwestie. Ten weekend zaowocował wieloma deklaracjami zainteresowanych.
Pragniemy nadmienić, że zgodnie ze statutem nabór prowadzony jest przez cały rok. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Ewelina Bernat
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Tu na razie jest ściernisko,
ale będzie szkoła na miarę XXI wieku
Mowa o nowej szkole, która będzie mieściła się na ulicy
Kasztanowej. 1 czerwca podpisano wstępną umowę na budowę nowej siedziby szkoły dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. W wydarzeniu wzięli udział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta
Kielecki Michał Godowski, Wicestarosta Kielecki Zenon Janus,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Dyrektor placówki Teresa Pasowska oraz Wójt Łopuszna
Irena Marcisz.
Koszty związane z budową obliczono na ponad 15 mln
500 tys. złotych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego uzyskano aż 11 mln
504 tys. złotych dofinansowania. Jest to największy projekt
edukacyjny w naszym województwie z udziałem środków
unijnych – podkreślił Adam Jarubas.
Władze szkoły w Łopusznie zawsze mogły szczycić się dużą
liczbą uczniów oraz ich wysokimi osiągnięciami. Teraz będą
dumni z nowej siedziby. Budynek będzie składać się z trzech
kondygnacji. Zajmie 7 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Pomieści do 500 uczniów. A co najważniejsze, będzie wyposażony

w profesjonalną halę sportową. Dzięki temu młodzież
udoskonali umiejętności sportowe.
Starosta Kielecki Michał Godowski wyraził nadzieję, że
nowy obiekt będzie dostępny już pod koniec 2019 roku,
mimo że obecnie na działce nadal rośnie zboże.
Alicja Siwek

Ogłoszenie

Gmina Łopuszno informuje, że realizacja zadania pn. „Realizacja gminnego Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na lata
2012-2032 w roku 2017” została dofinansowana na podstawie umowy nr 222/17 z dnia 19 maja 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
16
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Na kwotę dotacji składają się:
Środki z WFOŚ i GW w Kielcach – 35 %kosztów
kwalifikowanych zadania,
Środki NFOŚiGW w Warszawie – 50 %kosztów kwalifikowanych zadania,
Środki Gminy Łopuszno – 15 % kosztów kwalifikowanych
zadania.

Z ŻYCIA GMINY

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH GMINA ŁOPUSZNO 2017 ROK
Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – 1 x / m-c
Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej
2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:
Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów Duży, Marianów Mały, Michala 10.VII, 14.VIII, 11.IX, 9.X, 13.XI, 11.XII
Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska
2 CZWARTEK MIESIĄCA
Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle, Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul.
Imielnia, Naramów, Nowa Skałka, Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,
3 ŚRODA MIESIĄCA
Czałczyn, Grabownica, Józefina, Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce
3 PIĄTEK MIESIĄCA
Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice,
4 PIĄTEK MIESIĄCA:
Eustachów Mały, Łopuszno

13.VII, 10.VIII, 14.IX, 12.X, 9.XI, 14.XII
19.VII, 16.VIII, 20.IX, 18.X, 15.XI, 20.XII
21.VII, 18.VIII, 15.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII
28.VII, 25.VIII, 22.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII

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

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁOPUSZNO
P.U.K. „TAMAX” uprzejmie informuje, że w dniu 31 SIERPNIA 2017 (czwartek) odbędzie się odbiór ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble, wersalki,
stoły, krzesła, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
opony od samochodów osobowych, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
UWAGA! Odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Opony od samochodów ciężarowych i pojazdów rolniczych, odpady pochodzące z działalności
gospodarczej oraz odpady w ilości
przemysłowej nie będą zabierane.
UWAGA: Prosimy o wystawienie
odpadów przed posesje w dniu 31
sierpnia 2017 r. do godziny 7:00

Remont dróg tłuczniowo - żwirowych
W marcu 2017 roku Gmina Łopuszno podjęła działania
mające na celu poprawę stanu technicznego dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowo - żwirowych. W okresie od
marca do czerwca 2017 roku Gmina Łopuszno wyremontowała następujące odcinki dróg gminnych: Antonielów - 3990 mb,
Grabownica Rosochy - 1800 mb, Eustachów Duży - Grabownica - 1700 mb, Czałczyn - Krężołek - 500 mb, Ruda Zajączkowska - 750 mb, Snochowice - 1900 mb, Snochowice - Olszówka
1000 mb, Łopuszno - 1500 mb, Dobrzeszów - Podgóra - 200
mb, Podewsie - Kuźniaki - 600 mb, Podewsie - 1100 mb, So-

jawa - Dobrzeszów - 1600 mb, Naramów - łącznik - 400 mb,
Zasłońce - 700 mb - 700 mb, Nowek - 1400 mb, Ludwików Barycz - 700 mb, Rudniki - Huta Jabłonowa - 1500 mb, Huta
Jabłonowa - Błagodać - 400 mb, Józefina - Zaolszynie - 400
mb, Sojawa - 800 mb, Józefina - Zagórki - 700 mb, Olszówka - 300 mb, Marianów - 400 mb, Eustachów Duży - 200 mb.
Prace remontowe polegały na uzupełnieniu ubytków nawierzchni dróg kruszywem. Prace drogowe na w/w drogach wykonał Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Antonielowie.
Antoni Lesiak

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Agnieszka Palacz, Ewa Sztandera, Patrycja Jas, Jolanta Barwińska.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Prace melioracyjne w gminie Łopuszno
Na terenie Gminy Łopuszno występuje 178 km rowów melioracyjnych otwartych. Większość z nich wymaga przeprowadzenia konserwacji, która umożliwiłaby prawidłowe ich funkcjonowanie. Głównie czyszczenie rowów melioracyjnych finansowane jest z uiszczanych składek członkowskich członków Gminnej
Spółki Wodnej. W połowie czerwca 2017 roku Gminna Spółka
Wodna podjęła działania mające na celu wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w Ewelinowie na odcinku 800 mb.
Koszt wykonanych prac wyniósł 2960,00 zł.

W czerwcu 2017 roku Gmina Łopuszno dzięki udzielonej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kielcach w kwocie 5000,00
zł wykonała czyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Antonielów na odcinku 800 mb oraz w Skałce Polskiej
na odcinku 480 mb. Przeprowadzone prace melioracyjne
polegały na wycince zakrzaczeń, wykaszaniu skarp, wykaszaniu, hakowaniu dna rowu, odmulaniu przepustów. Koszt wykonanych prac wyniósł 4736,00 zł.
Antoni Lesiak

Energia ze słońca – pieniądze z dotacji
EkoEnergia Polska Sp. z o.o. to regionalna firma, której było przeprowadzenie wizji lokalnych u mieszkańców
Gminy Łopuszno - zainteresowanych instalacjami odnawialnych źródeł energii. W obecnym etapie firma opracowuje dokumentację związaną ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
– PROJEKTY PARASOLOWE. W ramach tego projektu wstępnie
zakwalifikowało się:
- 231 gospodarstw domowych chcących pozyskać energię elektryczną z energii słonecznej z wykorzystaniem
instalacji fotowoltaicznej, składającej się głównie z paneli
fotowoltaicznych montowanych na konstrukcji na dachach
budynków mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie, inwerterów, które generowany przez moduły fotowoltaiczne
prąd stały zmieniają w prąd przemienny,
- 20 gospodarstw domowych chcących pozyskać energię
cieplną z energii słonecznej z wykorzystaniem kolektorów
słonecznych, montowanych na konstrukcji na dachach budynków, mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie, słu-

żących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej magazynowanej w zbiornikach,
- 135 gospodarstw domowych chcących pozyskać energię
aerotermalną z wykorzystaniem pompy ciepła w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową oraz
- 10 gospodarstw domowych chcących pozyskać energię
aerotermalną z wykorzystaniem pompy ciepła w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową oraz centralnego ogrzewania
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla gmin,
będzie obowiązywał do dnia 20 października 2017 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień
2018 r.
EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

W Piotrowcu wprowadzono nazwy ulic
Dynamiczny rozwój miejscowości Piotrowiec, przejawiający się powstaniem nowych zabudowań spowodował konieczność wprowadzanie zmian w numeracji porządkowej nieruchomości. Zachowanie prawidłowej numeracji porządkowej
umożliwi właściwą i jednoznaczną identyfikację nieruchomości. Jest to konieczne m.in. w celu skutecznego dojazdu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej czy poczty. Zmiany
dotyczą przenumerowania istniejących budynków. Z wnioskiem o nadanie nazw ulicom wystąpili mieszkańcy Piotrowca na czele z Panią Danutą Łukasik – radną miejscowości Piotrowiec i Panią Anną Gad – sołtysem wsi Piotrowiec.
28 marca 2017 roku Rada Gminy w Łopusznie podjęła
uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Piotrowiec. Piotrowiec posiada teraz 6 ulic o nazwach:
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ul. Kielecka, ul. Nowowiejska, ul. Starowiejska, ul. Czubacz, ul. Wesoła, ul. Spacerowa.
Aby zniwelować niedogodności formalne związane
z wprowadzeniem nazw ulic tj. wymianą dokumentów, władze Gminy Łopuszno zwróciły się do Starostwa Powiatowego
w Kielcach o ustosunkowanie się do problemu związanego
z poniesieniem kosztów przez osoby dokonujące wymiany
dokumentów. Prośba ta została uwzględniona. Starostwo
wskazało na fakt, iż zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
i ustawą o kierującymi pojazdami, mieszkańcy mogą posługiwać się dotychczasowymi dokumentami, dopóki nie utracą one ważności.
Klaudia Jachimczyk
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Chcesz wyciąć drzewo? Najpierw zgłoś!
7 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące
wycinki drzew. Drzewa wciąż można wycinać, ale osoby fizyczne muszą zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę.
Jeśli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi
będzie przekraczał wymiary:
t DNXQS[ZQBELVUPQPMJ  XJFS[C LMPOV KFTJPOPMJTUOFHP
oraz klonu srebrzystego;
t DNXQS[ZQBELVLBT[UBOPXDB[XZD[BKOFHP SPCJOJJBLBcjowej oraz platanu klonolistnego;
t DNXQS[ZQBELVQP[PTUBZDIHBUVOLØXES[FX 
t QMBOPXBOǌXZDJOLǗUS[FCBCǗE[JF[HPTJǎXHNJOJF
W takich przypadkach procedura wygląda następująco:
- dokonanie zgłoszenia przez właściciela nieruchomości,
- oględziny drzewa przeprowadzone przez urzędnika w ciągu
21 dni od dnia zgłoszenia,

- termin 14 dni (od daty oględzin), w czasie którego samorząd będzie miał możliwość wydania ewentualnego zakazu.
Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda),
wówczas będzie można dokonać wycinki.
Zgodnie z prawem urząd będzie mógł nie zgodzić się na
wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa
pomnikowego.
Ponadto nowelizacja zakłada, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana
na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie
musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.
Jolanta Barwińska

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”
Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie wystąpiła do Instytutu Książki z wnioskiem o dofinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Program został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych . Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształciły się w centra integrujące lokalną społeczność i odpowiadały oczekiwaniom różnych grup wiekowych.
29 maja otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, że nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym otrzymamy dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych na
kwotę 22 380,00zł. Pozwoli nam to na podniesienie standardu naszej placówki. Projekt zakłada zakup: drukarki laserowej, projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego,
laptopa, zestawu komputerowego, programu antywirusowe-

go, kamery internetowej, UPS-a,
czytnika kodów,
firewalla, myszki
bezprzewodowej,
klawiatury. Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwi użytkownikom
korzystanie z zasobów cyfrowych, bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie ich online.
Mamy nadzieję, że sprzęt komputerowy kupiony w ramach
projektu podniesie jakość usług świadczonych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną .
Zadanie jest w trakcie realizacji.
Małgorzata Gawęda

Karaoke w bibliotece
8 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej odbył się
konkurs karaoke dla dzieci. W repertuarze były znane utwory dla najmłodszych, w tym poezji dziecięcej Brzechwy, Tuwima, Konopnickiej. Konkurs miał na celu integrację dzieci poprzez wspólną zabawę, propagowanie śpiewania jako dobrej
rozrywki, kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa, a przede wszystkim szlifowanie czytania.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klasy II SP wraz z panią Wandą Nowak oraz uczniowie klasy III SP z panią Renatą Doroszko.
Ocenie jury podlegała: interpretacja utworu, czystość wykonania, poprawność czytania oraz umiejętności wokalne.
Nasz konkurs karaoke to nie była typowa rywalizacja
uczestników, ale świetny relaks , dużo śmiechu , dlatego praw-

dziwe jest stwierdzenie, że biblioteka to super miejsce do zabawy i na spotkania. Chcemy, aby wycieczki do biblioteki stały
się dla dzieci atrakcją.
Nie było wygranych i przegranych, wszyscy się fajnie bawili,
a to przecież najważniejsze, aby dzieci, nasi przyszli poważni
czytelnicy odbierali bibliotekę jako miejsce, które warto odwiedzać. Trzeba podejmować różne działania, aby czytanie kojarzyło się dzieciom z radością i przyjemnością, nigdy z przymusem, karą czy nudą.
Stwarzajmy dzieciom możliwość kontaktu z biblioteką
i książką i rozwijajmy ich zapał do książek, bo czytanie jest
podstawową umiejętnością każdego człowieka.
Małgorzata Gawęda
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Współpraca gwarantuje sukces!
27.04.2017 r. Pani Wójt Irena Marcisz spotkała się z nauczycielami ze wszystkich Szkół z terenu Gminy Łopuszno. Zebranych było ponad 100 osób. Celem spotkania było
omówienie obaw związanych z wprowadzeniem reformy likwidacji gimnazjów. Nauczyciele boją się masowych zwolnień. Podczas zebrania każdy przedstawił swoje poglądy na
temat reformy oświaty.
W trakcie rozmowy doszło do porozumienia, które deklaruje, że nauczyciele nie muszą się martwić o swoje stanowiska.
Razem z Panią Wójt znaleziono rozwiązanie zaistniałego
problemu. Nauczyciele są zadowoleni ze współpracy jaką
podjęła z nimi Pani Irena Marcisz.
Alicja Siwek

„Zajęcza chatka”- przedstawienie dla najmłodszych
Maj jest miesiącem promocji czytelnictwa i bibliotek. Jedna
z imprez w związku z tym przeznaczona była dla najmłodszych.
22 maja do Gminnej Biblioteki Publicznej przyjechali aktorzy z Teatru Małych Form Art-Re z Krakowa z przedstawieniem
„Zajęcza chatka”.
Publiczność dziecięca dopisała. Gościliśmy dzieci z oddziałów przedszkolnych z Łopuszna wraz z opiekunkami.
Bajeczka ukazywała wartość przyjaźni. Przedstawienie miało charakter interaktywny. Aktorzy zachęcali dzieci do wspólnej zabawy, a bajeczka opowiadała o zajączku, któremu chytry i podstępny lis zabrała domek. Zajączkowi z pomocą przychodziły różne zwierzęta: miś, krówka, piesek. Niestety nic nie
wskórały. Dopiero z pomocą koguta udało się zajączkowi odzyskać swoją własność.

Kolorowa scenografia, barwne kostiumy sprawiły, że przedstawienie przypadło dzieciom do gustu i pewnie na długo pozostanie w pamięci.
Małgorzata Gawęda

Narada z sołtysami
13 czerwca 2017 roku odbyła się kolejna narada Wójta z sołtysami. Na zaproszenie sołtys sołectwa Piotrowiec p. Anny
Gad oraz radnej Danuty Łukasik narada wyjątkowo odbywała się nie w Urzędzie Gminy tylko w Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu.
Podczas narady Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz tradycyjnie zapoznała sołtysów z bieżącymi sprawami gminy.
Szczególną uwagę zwróciła na kwestie przeprowadzanych
oraz planowanych remontów dróg na terenie poszczególnych sołectw. Zaznaczyła, iż od początku kadencji na terenie naszej gminy udało się wyremontować i przebudować
około 30 km dróg, co znacząco poprawiło komfort życia
mieszkańców. Następnie Pani Irena Marcisz przekazała sołtysom informację, na jakim etapie są przygotowania do budowy
kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków. Apelowała do zebranych o pomoc przy
realizacji planowanych zadań. Podczas narady tradycyjnie
dyskutowano o realizacji funduszu sołeckiego. Sołtysi otrzymali informacje na temat oferty wakacyjnej jednostek kultury
na terenie gminy oraz zostali zapoznani z harmonogramem
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najbliższych imprez tj. „Impresji Łopuszańskich” oraz „Dożynek”. Podczas narady sołtysi mieli możliwość zgłaszania do
Pani Wójt najpotrzebniejszych inwestycji do przeprowadzenia w poszczególnych sołectwach.
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Młodzież będzie rządzić!
Podczas sesji, która odbyła się w 22 czerwca 2017 r. Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Gminy Łopuszno. Podobne inicjatywy rozwijają się już
na terenie sąsiednich gmin.
Na czym polega takie przedsięwzięcie? Zadaniem młodzieży będzie wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
poprzez m.in.: organizowanie debat w sprawach społeczności
lokalnej; wyrażanie opinii w sprawach potrzeb społeczności
lokalnej w szczególności dotyczących młodzieży; organizacja

spotkań, których celem będzie aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. Młodzi radni będą mogli tworzyć
listy potrzeb młodzieży dotyczące formy i rodzaju zajęć pozalekcyjnych, sposobu organizacji czasu wolnego w ferie lub
wakacje, a także infrastruktury sportowej i oświatowej.
Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno będzie liczyć 11 radnych, a jej kadencja potrwa rok. Jesteśmy ciekawi, jakie inwestycje powstaną za sprawą jej członków.
Alicja Siwek

Pierwszy raz
W dniu 20.04.2017 r. powołano Gminną Radę działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie. Rada będzie pracować przez okres 3 lat. W jej skład wchodzi 8 członków: 2 Przedstawicieli Rady Gminy w Łopusznie: Danuta Łukasik oraz Bożena Sochacka, przedstawiciele organizacji pozarządowych:
P. Krzysztof Kumański, P. Mariusz Łuszczyński, P. Lucyna
Paszowska, P. Czesław Kolasa oraz przedstawiciele Wójta
Gminy: Wiesław Gałka oraz Jolanta Barwińska.
30 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku, na którym wybrano wła-

dze nowo utworzonego organu. Przewodniczącym został P.
Wiesław Gałka, wiceprzewodniczącym- P. Czesław Kolasa, sekretarzem- P. Jolanta Barwińska.
Najważniejszymi zadaniami Gminnej Rady będzie wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu. Rada Pożytku Publicznego będzie ściśle współpracowała
z Rada Gminy w Łopusznie.
Jolanta Barwińska

Psycholog, Pedagog i Mediator w Łopusznie
Porady psychologa, pedagoga i mediatora, a wszystko to zupełnie bezpłatnie. Na terenie Gminy Łopuszno ruszył Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców. Porozumienie w tej sprawie zostało
zawarte 23 maja 2017 pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego Pana Michała Godowskiego a Gminą Łopuszno reprezentowaną przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz.
Otwarty Punkt Konsultacyjny, który powstał dzięki współpracy dwóch samorządów – Powiatu Kieleckiego oraz Gminy
Łopuszno, mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łopusznie, ul Strażacka 12. W ramach działalności punktu przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych, pomoc
dla osób przeżywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom
i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich, prowadzenie mediacji rodzinnej, profilaktykę dla mieszkańców, m.in. ukierunkowaną na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktykę zachowań agresywnych
wśród dzieci i młodzieży.
Z porad psychologa i pedagoga można korzystać w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16:00- 18:00. Z mediacji rodzinnych można skorzystać w każdą czwartą środę miesiąca w godz. 16:00- 18:00. Z pomocy specjalistów
mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Łopuszno
znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.
W punkcie konsultacyjnym świadczona będzie specjalistyczna pomoc dla rodzin i klientów indywidualnych
w zakresie:

PodPisanie umowy na PRowadZenie Punktu
konsultacyjnego w łoPusZnie

- poradnictwa i wsparcia psychologicznego w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych,
- pomocy psychologicznej dla osób przeżywających kryzysy
życiowe, trudności przystosowawcze lub borykającymi się
z innymi trudnościami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej,
- diagnozy pojawiających się trudności w funkcjonowaniu
dzieci i młodzieży,
- pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole,
- porad i pomocy dla dzieci i młodzieży posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, pomocy rodzicom/opiekunom prawnym w rozwijaniu kompetencji
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rodzicielskich umiejętności, w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
rozmów motywujących i wspierających,
pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, w sytuacjach kryzysowych w grupie rówieśniczej, po traumie,
wszelkich stresach, wyciszanie konfliktów małżeńskich,
prowadzenia mediacji rodzinnej,
profilaktyki dla mieszkańców m.in. ukierunkowanej na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyki zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, prelekcji na
temat mediacji i inne,

Porad i konsultacji udzielać będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
Psycholog- Pani Marcelina Jończyk- Król.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

Pedagog- Pani Justyna Kasperek
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy pedagoga
szkolnego zna potrzeby i problemy dzieci. Specjalizuje się
w pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w kontaktach
rówieśniczych i środowiskowych. Prowadzi konsultacje dla rodzin mających problemy wychowawcze i trudności z utrzymaniem odpowiedniej motywacji do nauki dzieci i młodzieży.
Mediator- Pani Teresa Jakubowska
Konsultant ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem PCPR
w Kielcach. Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej, udziela wsparcia dla osób będących w przemocy lub zagrożonych przemocą. Poprzez mediacje rozwiązuje konflikty
rodzinne, małżeńskie, problemy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe. Zajmuje się profilaktyką.
Barbara Serafin

Konkurs literacki „Moje Łopuszno i okolice”
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA zaprasza do udziału
w konkursie literackim „Moje Łopuszno i okolice”.
Termin składania prac został przedłużony do 15 września
2017 roku.
Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie
www.gbplopuszno.pl.

GOPS w Łopusznie – partnerem projektu „Myśląc o rodzinie”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie jest
partnerem projektu pod nazwą ,,Myśląc o rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach.
Okres realizacji projektu: 01.05.2016r. – 31.12.2018r.
Wartość projektu: 1 481 148,00 zł. Wartość dofinansowania: 1 365 438, 00 zł.
Odbiorcami projektu są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby funkcjonujące w ramach
rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej; ich otoczenie w tym rodziny i dzieci.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie objął
wsparciem – w ramach projektu – pięć rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Mogą one skorzystać z następujących form pomocy:
- konsultacje małżeńskie oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich,
- warsztaty manualne dla dzieci i rodziców,
- przeprowadzenie wsparcia Metodą Indukcji Behawioralnej,
- grupy wsparcia,
- wyjazdowe warsztaty integracyjne obejmujące diagnozę
i wzmocnienie odporności na kryzysy i trudności życiowe.
Podopieczni GOPS w Łopusznie minimum raz w miesiącu uczestniczą w konsultacjach z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą do spraw uzależnień. Zwraca-
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ne są im koszty przejazdu do Kielc, gdzie odbywają się spotkania. W czasie zajęć terapeutycznych rodziców dzieci korzystają z bawialni, której koszty pobytu pokrywane są w ramach
środków projektowych. Projekt „Myśląc o rodzinie” przewiduje także korepetycje dla dzieci i młodzieży szkolnej, co
z pewnością pomoże im wyrównać braki edukacyjne.
26 maja 2017 r. uczestnicy projektu wzięli udział w Pikniku Rodzinnym w Lisowie – w „Leśnym Zaciszu”. Atrakcji było
wiele: malowanie twarzy, robienie bransoletek, nauka pisania
gęsim piórem, konkursy, gry i zabawy. Uczestnicy spotkania
mogli także bezpłatnie skorzystać z placu zabaw, słodkości
oraz zwiedzania zoo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska zorganizowane przez policję oraz straż pożarną. Rodziny integrowały się przy wspólnym grillu z innymi uczestnikami tego przedsięwzięcia
W ramach projektu w okresie 1-8 sierpnia 2017 roku odbędzie się wyjazd integracyjny do Kościeliska („Dom Harnaś”) dla rodzin objętych wsparciem. W ramach projektu
zapewniony jest transport, nocleg, wyżywienie, zajęcia ze
specjalistami oraz liczne atrakcje.
Mamy nadzieję, że to dopiero początek tak dobrej współpracy z PCPR w Kielcach i będziemy mogli partnerować jeszcze niejednemu projektowi niosącemu wsparcie osobom potrzebującym w naszej gminie.
Barbara Gołębiowska- Prędota
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Nowe okresy zasiłkowe
Od 1 sierpnia 2017r. rodzice będą mogli składać wnioski
o przyznanie świadczeń wychowawczych na dzieci z programu 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018, który rozpocznie się 1 października bieżącego roku.
Jednocześnie od dnia 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października
2017r. do 30 września 2018r.
Wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy
2017/2018 rozpoczynający się od 1 listopada 2017r. będą
przyjmowane od 1 września 2017r.
Aby sprawdzić, czy kryterium dochodowe jest spełnione,
brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który świadczenia są przyznawane (tzw. rok bazowy) – tj. 2016,
z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych po
roku bazowym.

Informujemy:
Nie są wymagane zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o dochodach (ośrodek sam pozyskuje te informacje), za wyjątkiem dochodów pochodzących z działalności gospodarczej na zasadach karty podatkowej i ryczałtu .
Osoby, które korzystały z ulgi prorodzinnej na dzieci z rozliczenia za 2015 rok proszone są o przedstawienie informacji
o jej wysokości.
Osoby składające wnioski na nowy okres zasiłkowy proszone są o dostarczenie informacji z ZUS i KRUS o wysokości
odprowadzonych składek zdrowotnych od pobranych świadczeń emerytalno-rentowych za rok 2016.
Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników
zobowiązane są do dostarczenia informacji z KRUS o: zasiłkach chorobowych, macierzyńskich pobranych w 2016 roku.
M. Bugno

Rządowy program
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, zwany dalej Programem, został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz.
1024 i z 2014 r. poz. 671). Program jest wsparciem finansowym
gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” podejmowane są działania, które mają:
t [BQFXOJǎQPNPDX[BLSFTJFEPȈZXJBOJB XGPSNJFQPTJLV 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych),
t QPQSBXJǎQP[JPNȈZDJBPTØCJSPE[JOPOJTLJDIEPDIPEBDI
t PHSBOJD[ZǎOJFEPȈZXJFOJFQPQS[F[VQPXT[FDIOJBOJF[ESPwego stylu żywienia.
Grupa docelowa Programu:
t E[JFDJEPTJØENFHPSPLVȈZDJB
t VD[OJPXJFEPD[BTVVLPǩD[FOJBT[LPZQPOBEHJNOB[KBMOFK
t PTPCZ J SPE[JOZ [OBKEVKǌDF TJǗ X USVEOZDI TZUVBDKBDI 
w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore
lub niepełnosprawne.
Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150% sumy kwot
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla
osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie oraz dzieci
i młodzieży jest kryterium dochodowe.
Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:

- osoby w rodzinie – 514 zł (150% – 771 zł) przypadającą
na każdego członka rodziny,
- osoby samotnej – 634 zł (150% – 951 zł) zł.
Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach, przedszkolach
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym
ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co
6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o przyznanie świadczenia (w formie podania
zawierającego dane dotyczące dzieci tj. imię i nazwisko, wiek oraz klasa i szkoła, do której uczęszcza
i inne).
2. Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny
dokument tożsamości.
3. Załączniki do wniosku:
- udokumentowanie wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie
z zakładu pracy, odcinek emerytury/renty lub decyzja
o przyznaniu zasiłku stałego),
- w przypadku choroby lub niepełnosprawności – udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności),
- inne dokumenty istotne w sprawie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Łopusznie lub pod numerem tel. /41 39 14 282/.
E. Stachura, W. Kramarczuk
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50-lecie Służby Bożej Ks. Kanonika Władysława Ogonowskiego
Ks. Władysław Ogonowski pochodzący z Jasienia obchodził w tym roku 50-lecie Służby Bożej oraz 80 -lecie
urodzin. Podwójny jubileusz był okazją, aby podziękować za
działalność duszpasterską naszego krajana.
Ks. Kan. Władysław Ogonowski swoją służbę duszpasterską związał z Gminą Pilica. Jako proboszcz położył duże zasługi w pracach gospodarczych i organizacyjnych na rzecz parafii
Kidów w Gminie Pilica. Był proboszczem najdłużej sprawującym posługę w tej parafii. Za zasługi dla gminy został uznany
Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Pilica.
W rodzinnej parafii Łopuszno 11 czerwca tego toku uroczyście obchodzono 50- lecie kapłaństwa oraz 80- lecie urodzin
Księdza Kanonika. Z tej okazji w kościele p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Łopusznie odprawiono dziękczynną Mszę.
Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć władz Gminy Łopuszno- Pani Wójt Ireny Marcisz, Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica –Pana Artura Janosika wraz z Panią Przewodniczącą Rady Gminy. Przybyli również przedstawiciele miejscowości Jasień, kółek różańcowych, Przyjaciół

Seminarium, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
oraz liczni parafianie. Wszyscy złożyli Jubilatowi życzenia
długich lat życia w zdrowiu oraz wyrazili słowa podziękowania za dotychczasową Służbę Bożą.
Jolanta Barwińska

Gmina Łopuszno w roślinnej szacie
W celu stworzenia „mody” na zazielenianie ogólnodostępnych terenów zrealizowano program ukwiecania Gminy Łopuszno. Celem powyższego miało być stworzenie charak-

terystycznych enklaw roślinności, która będzie kojarzona
właśnie z naszą Gminą. Dodatkowym atutem było stworzenie
pożytecznego środowiska dla pszczół.

i miejsce – Żłobek gminny w łoPusZnie

i miejsce – gminny ośRodek sPoRtowo-wyPocZynkowy w
łoPusZnie
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ii miejsce –gminny ośRodek kultuRy

iii miejsce –świetlica wiejska w Rudnikach

Do konkursu przystąpiło wiele instytucji publicznych, między innymi: Gminny Ośrodek Kultury; Świetlica Wiejska w
Piotrowcu, Snochowicach i Lasocinie; Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie; Zakład Gospodarki Komunalnej w Antonielowie, a także Szkoła Podstawowa w Grabownicy i Dobrzeszowie. Realizacja zamierzonego celu skutecznie doprowadziła do poprawy estetyki naszego otoczenia. Pomysłowo wykorzystano rozwiązania dekoracyjne,
które wpłynęły na wygląd budynków. Ponadto, dzięki tej inwestycji Gmina Łopuszno przyczyniła się do realizacji ogólno-

polskiej akcji „Pomagamy Pszczołom”. Program został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach kwotą
4000 złotych. Jednostkom biorącym udział w konkursie łącznie przekazano około 140 drzew i krzewów miododajnych.
Komisja w składzie Pani Elżbieta Barańskiea, Pani Iwona Janik oraz Pani Klaudia Jachimczyk wybrała zwycięzców. I miejsce ex aeqeo zajął Żłobek Gminny oraz gminny Ośrodek
Sportowo-Wypocznynkowy.
Alicja Siwek

Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom
„Nigdy nie zapominaj
najpiękniejszych dni twojego życia!
Wracaj do nich, ilekroć w twym życiu
wszystko zaczyna się walić.”
Phil Brosmans

18 czerwca 2017 roku w Gnieździskach po raz dwudziesty
odbył się festyn rodzinny, który licznie zgromadził społeczność naszej i okolicznych miejscowości. Niedzielne piknikowe
spotkanie było okazją do wzmocnienia rodzinnych więzi, integracji oraz możliwością aktywnego i miłego spędzenia wolnego czasu.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła msza święta. Około godziny 1630 pani Małgorzata Trela – dyrektor Zespołu Szkół w
Gnieździskach, radny Krzysztof Błachucki, sołtys wsi Gnieździska Michał Kowalski, jego żona Agnieszka Kowalska, przewodnicząca wiejskiego stowarzyszenia „Aktywne kobiety Gnieździsk” – czyli organizatorzy tegorocznej imprezy – powitali
gości i oficjalnie rozpoczęli imprezę. Miłe słowa do zgromadzonych gości skierowała także Wójt Gminy Łopuszno Pani
Irena Marcisz.
W programie festynu nie zabrakło licznych popisów artystycznych w wykonaniu uzdolnionych niewątpliwie uczniów
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naszej szkoły. W bogatej ofercie znalazły się również: występy
ludowych artystów, kiermasz ciast, sprzedaż grillowanych smakołyków, stoiska gastronomiczne, trampoliny, dmuchana zjeżdżalnia i wiele innych atrakcji. Tradycyjnie podczas imprezy
swój występ dała nauczycielsko – uczniowska grupa teatralna
AMADERA w przedstawieniu pt. Królewna Śnieżka, które przeniosło publiczność w niezwykły czarodziejski świat baśni.
W energetycznej Zumbie zaprezentowały się uczennice
z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkółu Nr 5 w Łopuszne, z występem muzyczno – wokalnym na scenie pojawił się także ich zespół muzyczny Tacy a nie inni.
Podczas imprezy panowała miła i pogodna atmosfera. Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania jego twórców, dzieci,
młodzieży oraz rodziców uczestniczących w zabawie.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia,
dziękujemy uczniom za wspólną dobrą zabawę, dziękujemy Rodzicom za aktywną współpracę i po prostu za obec-

ność, wsparcie i humor. Dziękujemy wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację tego święta! Do zobaczenia na następnym festynie. Już dziś zapraszamy.
Małgorzata Trela

Doceniamy Nasze Mamy
26 maja to dzień wyjątkowy dla każdego z nas, bo każdy z nas chce wyrazić wdzięczność najważniejszej osobie
w swoim życiu - Matce. Za trud wychowania, bezwarunkową
miłość, cierpliwość… Od kilku lat uroczyście świętujemy ten
ważny dzień z inicjatywy władz samorządowych.
W tym roku specjalnie dla Mam zaśpiewał Wiktor Kowalski- utalentowany śpiewak operowy pochodzący z Gnieździsk. Wystąpili także najmłodsi wychowankowie żłobka oraz
uczniowie ze szkół. Wszystkie Matki otrzymały kwiaty z rąk
obecnych na sali przedstawicieli władz samorządowych oraz
sponsorów P. Piotra Żołądka- członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, P. Michała Godowskiego- Starosty
Kieleckiego, P. Wiesława Gałki- Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno oraz P. Krzysztofa Sobonia i P. Krzysztofa Smolarczyka – Radnych Powiatu Kieleckiego.
Szczególnie wyjątkowo zostały uhonorowane Matki Rodzin
Wielodzietnych – otrzymały dyplomy oraz upominki. Wszyscy
przybyli zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Jolanta Barwińska

Moja Komenda
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki
której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym
rejonem zamieszkania.
Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego
dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić, wystarczy wpisać np.
własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której
jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także
po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych
działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do
Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

26

Wieści Łopuszna

Z ŻYCIA GMINY

DZIEŃ DZIECKA 2017 W GMINIE ŁOPUSZNO
Dzieci z gminy Łopuszno obchodziły swoje święto w niedzielę 04 czerwca 2017 r. Uroczyste obchody zaczęły się
od serdecznych życzeń złożonych przez Panią Wójt Irenę
Marcisz i Radnego Powiatowego pana Krzysztofa Smolarczyka.
Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy
i Gminny Ośrodek Kulturyw Łopusznie zorganizowali dla nich
wiele atrakcji. Były kolorowe zjeżdżalnie, trampolina, basen
z piłeczkami, eurobangee, dmuchańce, malowanie twarzy,
balonowe zoo. Program artystyczny, stoiska i kąciki zabaw
przygotowane przez ART SMILE były bezpłatne dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie. Ponadto na płycie boiska odbywały się różne zawody sportowo-rekreacyjne przygotowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II. Dzieci mogły do woli biegać i skakać pod okiem rodziców
i organizatorów. Dla każdego uczestnika festynu organizatorzy przygotowali drobne upominki.
Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki i jego wyposażenie. Dla najmłodszych nieodpłatnie, pan Marcin Fornalski z firmy BHP Team pokazywał udzielania pierwszej pomocy.
Bardzo ciekawą atrakcją okazało się stoisko z Zespołu Szkół
nr 5 w Łopusznie, przy którym uczennice wraz z opiekunem
panią Magdą Rowińską malowały twarze i włosy dzieci.
Dużym zainteresowaniem uczestników pikniku, zarówno
dzieci jak ich rodziców, cieszył się pokaz karate przygotowany
przez zawodników Klubu Karate Morawica prowadzony przez
pana Andrzeja Horna.
Na scenie od godz. 15.00 trwały prezentacje wokalne i taneczne dzieci ze Żłobka Gminnego i ze szkół z terenu gminy
Łopuszno- Dobrzeszowa, Sarbic, Lasocina, a także uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Fanisławic. Przedszkolaki z ZS Gnieździska przedstawiły spektakl pt. „Złota
rybka” i „Baśń o ziemnych ludkach”, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie teatralnym pod hasłem „Wiosna, ach
to ty” w Piekoszowie. Ponadto wychowankowie pani Iwony Wisznarewskiej z kl. IIIc z ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
pięknie wykonali krakowiaka, którego choreografię opracowała pani Małgorzata Soboń – pracownik GOK.
Po raz pierwszy miał miejsce pokaz mody dziecięcej.
Małe modelki i modele prezentowali się w strojach udostępnionych przez łopuszańskie sklepy odzieżowe – Be Acive- B.
Picheta, Saba – Ciepielewska, Kubuś- J. Petrus, Kuferek- A. Perz.
Nastąpiło także wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Recytatorskiego poezji Marii Konopnickiej, organizowanego w maju przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
Dla najmłodszych dzieci przygotowane były różne animacje prowadzone przez klaunów Harego i Trolla, którzy zapraszali do różnych gier, zabaw i konkursów. Oczywiście nie obyło się bez ogromnych baniek mydlanych. Dzięki sponsorom
dzieci zostały obdarowane słodkościami.
Justyna Marszalik
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Laureaci i finaliści – chluba ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
„Zaczęło się od książek historycznych […], tak mi się spodobały, że historia stała się moją pasją”.(Kacper)
„Geografia zawsze mnie fascynowała, dlatego wzięłam udział
w konkursie”. (Małgosia)
„Chciałam sprawdzić, jak dobrze znam język polski”. (Julka)
To tylko niektóre wypowiedzi tegorocznych laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, którymi okazali się
uczniowie naszego gimnazjum. Do III etapu zakwalifikowali
się aż z 6 przedmiotów, osiągając noty znacząco wykraczające poza wyznaczone progi procentowe.
W finale świetnie się zaprezentowali; zdobyli tytuł laureata
lub niewiele im zabrakło do tego, aby go zdobyć – i pozostali
przy równie zaszczytnym mianie finalisty.
A oto i oni, laureaci konkursów przedmiotowych:
W XIV Konkursie Historycznym triumfowali: Julia Chruściak (kl. III A), Klaudia Nowak (kl. III A), Jakub Dudek (kl.
III A) i Kacper Pęczkiewicz (kl. IC). Nauczycielem, który przygotowywał tę wspaniałą czwórkę, był Pan Marek Zimny. Małgorzata Resiak (kl. II A) została laureatką XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego. Uczennicę przygotowywał Pan
Krzysztof Zimny.
Z kolei w XXII Diecezjalnym Konkursie Biblijnym doczekaliśmy się dwóch laureatek. Na poziomie gimnazjalnym została nią Paulina Głowala (kl. III C), przygotowywana przez Panią Jolantę Szczerek, a na poziomie szkół podstawowych
Zuzanna Pięta (kl. IV a), podopieczna Pani Joanny Nygi –
Miśty.
Wyjątkowo liczne w tym roku szkolnym jest grono finalistów:
W XIV Konkursie Języka Polskiego finalistką została Julia
Chruściak (kl. III A). Uczennicę przygotowywała Pani Katarzyna Włodarczyk. W XIV Wojewódzkim Konkursie Geograficznym: Kacper Pęczkiewicz (kl. I C) i Paweł Miazga (kl.
III B), których przygotowywał Pan Krzysztof Zimny. W Konkursie Języka Angielskiego Jakub Trela (kl. III C), podopieczny Pani Moniki Kasprzyk.
Pani Justyna Siedlecka, nauczycielka biologii może pochwalić się dwiema finalistkami XIV Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego. Są to Julia Chruściak (kl. III A) i Klaudia Nowak (kl. III A). A Pani Monika Obierzyńska jest dumna z finalisty XIV Konkursu Matematycznego, Jakuba Treli (kl. III C).
W XXII Diecezjalnym Konkursie Biblijnym startował także
podopieczny Pani Jolanty Szczerek - Kacper Pęczkiewicz
(kl. I C), który został jego finalistą.

W Szkole Podstawowej z kolei Aleksandra Bienias (kl.
VI a) została finalistką XIV Konkursu Humanistycznego. Finalistkę przygotowywali: Pani Beata Iwanek, Pani Iwona Rydz,
Pan Andrzej Łapot.
Nauczyciele i podopieczni włożyli wiele wysiłku w to, aby
wyniki uzyskane w tegorocznych konkursach przedmiotowych przez uczniów ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie przyniosły chlubę nie tylko placówce, ale całej gminie.
Gratulacje i ogromne brawa dla nauczycieli oraz laureatów
i finalistów!
Dyrektor Krzysztof Kumański

Cyfrowobezpieczni.pl
Korzystanie z narzędzi technologii komunikacyjnej i informacyjnej przez nieletnich niesie ze sobą ryzyko doświadczenia zjawiska cyberprzemocy w różnorakich jej postaciach. Dlatego też niezmiernie ważne są wiedza i kształtowanie świadomości uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
28

Wieści Łopuszna

Z takim właśnie zamiarem nasza szkoła przystąpiła do
ogólnopolskiego programu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, którego organizatorem jest stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Projekt współfinansuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej, będzie on realizowany do
31 grudnia 2018r.
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W ramach projektu podejmowane będą różne działania,
które z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa uczniów korzystających z Internetu i nowoczesnych
urządzeń cyfrowych.
10 maja w naszej placówce odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego dla uczniów Szkoły Podstawowej, natomiast 17 maja dla uczniów Gimnazjum. Spotkanie i warsztaty
dotyczące podstawowych problemów cyberbezpieczeństwa
uczniów przeprowadziła edukator projektu pani Jolanta Żaczek. Pani edukator spotkała się uczniami klas IV-VI. Zaprezentowała film „Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi” oraz
omówiła podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa uczniów.
Uczniowie gimnazjum oglądali filmy „Bezpieczeństwo finansowe w Sieci” oraz „Seksting i granice własnej prywatności”. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których
poruszano problemy bezpiecznego zachowania się w sieci.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Mieli okazję do
wyrażania swoich opinii oraz zadawania pytań.
Na zakończenie odbyło się spotkanie pani edukator z nauczycielami, podczas którego przedstawiona została tematyka cyberzagrożeń występujących wśród uczniów oraz sposoby zapobiegania im.
Pani edukator zaprezentowała zasoby edukacyjne strony
www.cyfrowobezpieczni.pl oraz zachęciła do korzystania z nich.
17 maja 2017r. wizytę rodziców w murach szkoły wykorzystaliśmy do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeń-

stwa cyfrowego. Szkolenie przeprowadził pan Stanisław Piwowarczyk – koordynator projektu.
Rodzice obejrzeli stosowny materiał filmowy. Dowiedzieli
się, na jakie zagrożenia są narażone ich dzieci i jak im przeciwdziałać. Otrzymali broszury „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie ?” przekazane przez edukatora projektu p. Jolantę Żaczek.
Stanisław Piwowarczyk – koordynator projektu

WIZYTA STUDENTEK Z CHIN I INDII W NASZEJ SZKOLE
Od 29 maja do 2 czerwca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
gościły dwie studentki z odległych i egzotycznych krajów. Yu
Qing z Chin i Sakszi Asrani z Indii. Przyjechały do Polski w ramach projektu edukacyjnego AIESEC. Obie pochodzą z metropolii pełnych hałasu i zgiełku. Nasza miejscowość, otoczona łąkami i lasami, zrobiła ogromne wrażenie na Yu i Sakszi. Zachwyciły się panującą tu ciszą i spokojem. Spodobały się im domy
z ogródkami i zwierzęta pasące się na łąkach. Studentki zostały entuzjastycznie przyjęte przez uczniów naszej szkoły. Yu
i Sakszi prowadziły zajęcia w języku angielskim w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Zwłaszcza informacje na temat szkoły, czasu wolnego, mody, zainteresowań, muzyki i życia codziennego
nastolatków w Chinach i Indii. Dla uczniów gimnazjum Yu i Sakszi przedstawiły prezentacje multimedialne na temat swoich
krajów. Uczniowie posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym zadbali o zorganizowanie czasu wolnego dla Yu i Sakszi. Studentki wspólnie z uczniami gimnazjum
zwiedziły okolice Łopuszna, zapoznały się z ciekawymi miejscami i zabytkami w najbliższym otoczeniu. Wśród atrakcji znalazły
się spotkania towarzyskie, wycieczka rowerowa. Wszyscy przeżyliśmy niezapomniane chwile.
AIESEC realizuje w naszej szkole projekty oparte na kształtowaniu kreatywnego rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży, szerzeniu postaw tolerancji, świadomości kulturowej
oraz nabywania umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Główne założenia tej inicjatywy , program zajęć oraz sposób realizacji sprzyja rozwijaniu umiejętności liderskich, pracy
w zespole oraz zdolności aktywnego uczenia się.
Warsztaty edukacyjne trwają jeden tydzień, prowadzone
są w języku angielskim, a praktykanci zapewniają atrakcyjne
zajęcia. Za sferę logistyczną pobytu studentów odpowiedzialni są nauczyciele języka angielskiego.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczą
w warsztatach o różnorodnej tematyce związanej z nauką języka obcego, kulturą, historią, geografią, wiedzą o społeczeństwie.
Poprzez udział w takich zajęciach uczniowie :
- rozwijają własne zainteresowania,
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- rozwijają umiejętności pracy w grupie oraz zdolności aktywnego uczenia się,
- pogłębiają wiedzę o innej kulturze,
- rozwijają umiejętności językowe, przełamują bariery w posługiwaniu się językiem angielskim i wzmacniają pewność
siebie,
- uświadamiają sobie, jak ważne jest inwestowanie we własny
rozwój,
- mają motywację do dalszej nauki.
Współpraca z AIESEC kształtuje w młodzieży postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, jednocześnie służy do podnoszenia skuteczności kształcenia w szkole.

We Wrocławiu z krasnalami
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie 19 i 20 czerwca wzięli udział w wycieczce do Wrocławia.
W pierwszym dniu odwiedzili Wrocławskie ZOO z jego
główną atrakcją na czele, czyli Afrykarium, następnie udali
się do Ogrodu Japońskiego, a zwiedzanie zakończyli spektaklem tańczących fontann przy akompaniamencie muzyki
klasycznej na Pergoli przy Hali Stulecia.

W drugim dniu przyszła kolej na zwiedzanie Starego Miasta, Ostrowa Tumskiego, archikatedry św. Jana Chrzciciela, kościoła św. Elżbiety, Uniwersytetu Wrocławskiego z zabytkową
Aulą Leopoldina oraz Wieżą Matematyczną. Na wieżę zaprowadziły uczniów Schody Cesarskie. Pomieszczenia wieży stanowią dzisiaj przestrzeń ekspozycyjną Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, a taras widokowy umożliwił podziwianie
pięknej panoramy miasta.
Uwieńczeniem całego dnia była Panorama Racławickawielki obraz (15m na 114m), który dzięki połączeniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalnej perspektywy) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście) przeniósł uczniów w inną rzeczywistość. Panorama
Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie
dzieło tego rodzaju.
Podczas całego zwiedzania towarzyszyły gimnazjalistom
wrocławskie krasnale, które odnajdywali w zaułkach, uliczkach i najważniejszych punktach miasta. Około godziny 16stej zmęczeni, ale zadowoleni wyruszyli w drogę powrotną.
Opiekunowie: Monika Obierzyńska, Justyna Siedlecka,
Andrzej Cieślicki

Dzień Działacza Kultury
Uroczyste obchodny Dnia Działacza Kultury w Gminie Łopuszno odbyły się 31 maja 2017r. Wydarzenie to miało miejsce
w sali Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Na spotkanie zaproszeni zostali członkowie amatorskiego ruchu kulturalnego: Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno,
Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska, Zespoły Śpiewacze i Obrzędowe działające przy Kołach Gospodyń Wiejskich w Lasocinie
i Snochowicach, a także osoby zaangażowane w upowszechnianie kultury. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy instytucji kultury podległych Urzędowi Gminy w Łopusznie, realizujących zadania z dziedziny kultury, kultury fizycznej i sportu.
Zgormadzonych, swoją obecnością zaszczyciła Wójt Gminy
Łopuszno-Irena Marcisz, która wszystkim wręczyła listy gratulacyjne oraz upominki, życząc, aby Ich działalność i starania
przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników podej-
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mowanych przez nich działań. Do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie-Zdzisława Zimna.
Angelika Palacz
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Jesteśmy z Was dumni
W dniu 29 kwietnia 2017 r. podczas zakończenia roku szkolnego w ZSP nr 5 w Łopusznie pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów. Uczniowie ze szczególnymi osiągnięciami w nauce wraz
ze świadectwami otrzymali także nagrody rzeczowe. Pani Wójt Irena Marcisz wręczyła Karolowi
Nowackiemu kwotę 300 złotych oraz Krzysztofowi Maciejewskiemu i Agnieszce Wiśniewskiej
tablety o wartości 200 złotych ufundowane ze
środków własnych. Gratulujemy maturzystom,
którzy rozpoczynają nowy etap w życiu i życzymy
dalszych sukcesów.
Alicja Siwek

Strażacy na medal!
3 maja 2017r. odbył się Dzień Strażaka. Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych strażaków. Brązowym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa zostali nagrodzeni Damian Jarząb oraz Michał Kozieł. Katarzyna Uranek, Piotr Palacz,
Wojciech Gałęzowski, Dawid Rudziński cieszyli się z uhonorowania ich Odznaką Wzorowego Strażaka. Kolejnym
wyróżnionym był pan Kazimierz Kumański. Otrzymał on
Pamiątkową Statuetkę oraz List Gratulacyjny za dotychczasowe zasługi. Był on wieloletnim prezesem Zarządu
Gminnego i prezesem OSP Łopuszno. Podczas uroczystości pani wójt Irena Marcisz wręczyła tablet dla pani Marii
Piętki w podziękowaniu za prowadzenie OSP Łopuszno.
Alicja Siwek

Kocham Cię, Boże!
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży po raz VIII zorganizowało Piknik Rodzinny w Łopusznie! Młodzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w Łopusznie 25 czerwca
2017 roku na placu parafialnym zorganizowała Piknik Rodzin-

ny, który zgromadził nie tylko samych parafian, ich rodziny i
znajomych, ale również wielu ludzi z powiatu i okolic. Wspólny czas spędzony z inicjatywy i pod sztandarem KSM-u był
sposobnością do podsumowania dorocznej działalności społecznej i duszpasterskiej Stowarzyszenia za rok 2016/2017 oraz
okazją do podziękowania wspólnocie parafialnej Łopuszna za
współpracę w wielu inicjatywach podejmowanych w służbie
Bogu i Ludziom dla dobra Kościoła i Ojczyzny.
W związku z przeżywanymi w minionym roku duszpasterskim Światowymi Dniami Młodzieży, które zachęcają do żywej
odpowiedzi na Miłosierną Miłość Boga, nazwą przewodnią
pikniku było hasło ,,Kocham Cię, Boże!” W obecnym roku,
kierując się wzorem św. brata Alberta, wszelkie fundusze i cegiełki uzyskane w czasie trwania pikniku zostały przekazane
na fundację „Kasisi” założoną przez Pana Szymona Hołownię.
Pan Szymon nie mógł być obecny, ale na potrzeby pikniku
przygotował przekaz audio, wyrażając uznanie dla działalności KSM-u i dziękując za wsparcie dla dzieci z Domu Dziec-
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ka w Zambii. Podczas pikniku odbyła się loteria, był słodki
poczęstunek, grill, kiermasz książek i inne atrakcje.
Duże zainteresowanie wzbudził turniej pt. „Kocham
Cię, Boże”, w którym rywalizowała drużyna nauczycieli
Zespołu Szkół w Łopusznie i drużyna Urzędu Gminy w Łopusznie. Ponadto odbył się „Festiwal Talentów” dla dzieci.
Po rozstrzygnięciu festiwalu i loterii zespół teatralny KSM-u
zaprezentował pantomimę ewangelizacyjną.
Tegoroczny Piknik zakończył Koncert Uwielbienia, jako wyraz wdzięczności Ksm-owiczów wobec Boga oraz Ludzi, którzy w różny sposób utożsamiają się z KSM. Koncert poprowadził zespół muzyczny z Kielc związany z cyklicznym już wydarzeniem Uwielbienie na Rynku. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz Parafii podziękował wszystkim za udział i obecność w
kolejnym już pikniku rodzinnym. Po błogosławieństwie wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski.
Ks. Dariusz Węgrzyn

Aby pamięć trwała…
II kwartał roku to czas obfitujący w uroczystości patriotyczne związane z naszą Gminą. Pamięć o historii
naszego regionu jest niezwykle ważna dla mieszkańców
Gminy. Wracając pamięcią do czasów wydarzeń II wojny światowej, w wyniku których śmierć pochłonęła tysiące ofiar, w szczególny sposób doceniamy, czym jest
wolność i pokój. Jest to również lekcja patriotyzmu dla
młodszych pokoleń.
W tym roku mija 74. rocznica pacyfikacji wsi Naramów.
27 kwietnia 1943 roku w bestialski sposób zostały zamordowane 24 osoby. Niemiecka akcja represyjna została zrealizowana wbrew zasadom prowadzenia działań wojennych oraz
międzynarodowych konwencji prawnych dotyczących postępowania z ludnością cywilną w czasie wojny i okupacji. Jak co
roku mieszkańcy Naramowa i okolicznych miejscowości, władze Gminy Łopuszno z Panią Wójt Ireną Marcisz i przewodniczącą Rady Gminy Panią Zdzisławą Zimną, radni Rady Gminy w Łopusznie oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych spotkali się, aby oddać hołd pomordowanym.
Przybyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w
Kielcach – P. Józef Szczepańczyk, poczty sztandarowe: organizacji kombatanckich, Zarządu Gminnego PSL, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łopusznie.

Uroczystą mszę polową celebrował proboszcz parafii
Łopuszno ks. Dziekan Ireneusz Jakusik, odczytano apel
poległych, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej oraz KGW z Lasocina. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na poczęstunek.
Uroczystości patriotyczne upamiętniające ofiary II wojny
światowej odbyły się również 30 kwietnia w parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Dobrzeszowie. Mszę święta w intencji poległych celebrował ksiądz Jarosław Strojny. Po nabożeństwie
wszyscy obecni udali się na grób Józefa Garusa, żołnierza,
który zginął w pierwszych dniach II wojny światowej i został pochowany w lesie pod Nowkiem. Oddano hołd, składając kwiaty i znicze. Pamięć poległych uczcili przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Pani Wójt Gminy Łopuszno-Irena Marcisz, Przewodnicząca Rady Gminy- Pani Zdzisława Zimna, Członek Zarządu Rady Powiatu w Kielcach
- Pan Józef Szczepańczyk, radny Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego- Pan Tomasz Zbróg, radni gminy, sołtysi a także poczty sztandarowe.

O zachowanie pamięci o bohaterach, którzy oddali swoje
życie za wolność dbają także mieszkańcy Skałki Polskiej, którzy co roku gromadzą się przed Pomnikiem Zamordowanych
rodzin podczas pacyfikacji wsi. Uroczystość rozpoczęła się
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mszą świętą celebrowaną przez ks. Ireneusza Wiktorowicza
proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mninie. Oddaniem hołdu i wyrazu pamięci pomordowanym było odczytanie apelu pamięci, po którym oddano salwę honorową. Okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkól z Łopuszna oraz
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie. W uroczystości
wzięły udział władze Gminy Łopuszno- Pani Wójt Irena Marcisz, Pan z-ca Wójta Wiesław Gałka, Pani Przewodnicząca
Rady Gminy- Zdzisława Zimna, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, delegacje pocztów sztandarowych, kombatantów oraz szkół. Wśród zaproszonych gości obecni byli
również Pan Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego- Tomasz Zbróg, Radny Rady Powiatu- Pan Krzysztof Soboń. Rangę wydarzenia podkreślił udział Pana Majora
Zbigniewa Mielczarka- członka Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Niepełnosprawnych, Pani Aliny Szwach – Prezesa Zarządu Okręgu ŚZAK w Kielcach oraz Pana Karola
Fijałkowskiego-Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

Wszystkie uroczystości odbyły się przy licznym udziale
mieszkańców, co jest wyrazem tego, iż jesteśmy świadomi wydarzeń historycznych rozgrywających się na naszym terenie,
dbamy o zachowanie ich pamięci i jesteśmy dumni z naszych
bohaterów.
Zuzanna Woś

Ważne, by pamiętać
10 kwietnia 2017 roku w ZSP Nr 5 w Łopusznie odbyły
się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 7. rocznicę tragedii Smoleńskiej.
Oficjalna część spotkania tradycyjnie rozpoczęła się Mszą
Św. pod przewodnictwem ks. Dariusza Węgrzyna. Następnie
wydarzenie miało miejsce na terenie ZSP Nr 5, gdzie przy pomniku ofiar Katynia przemówiła Pani Dyrektor Teresa Pasowska. W obchodach, oprócz Pani wójt Ireny Marcisz uczestniczyli członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-

jowej (ŚZŻAK), Radni powiatu kieleckiego, Radni gminy Łopuszno, dyrektorzy szkół z terenu gminy Łopuszno oraz kombatanci. Ważnym momentem było wykonanie Hymnu na
trąbce przez Michała Puchalskiego oraz złożenie wieńców.
Spotkanie zakończyło się częścią artystyczną wykonaną
przez młodzież oraz rozdaniem nagród dla zwycięzców
konkursy fotograficznego pt.: „Historia w obiektywie”.

Spotkanie po latach
Tradycją stało się, że w ostatnią sobotę czerwca absolwenci z rocznika 1965 r. organizują zjazd. Uroczyste obchody w tym roku odbyły się w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie. Gościnny Ośrodek przyjął uczestników spotkania szampańsko, karmiąc do syta. Były
śpiewy solo, w grupach i chóralnie, nawet z udziałem własnej
orkiestry, były tańce w grupach i w parach, też z lat szkolnych.
Nie obyło się oczywiście bez licznych pamiątkowych zdjęć.

Było też trochę czasu na rozmowy, często niedokończone,
wspomnienia i wystąpieni
Niespodzianką dla części przybyłych absolwentów było
obdarowanie Jubilatów („70’’-latków) upominkami i kwiatami,
przy toastach i szampanie wzniesionych przez młodszych kol.
absolwentów. Był też czas na wspomnienia o tych, co odeszli
na zawsze, było też uczczenie ich pamięci minutą ciszy.
Z zaproszonych gości obecnością zaszczyciła nas Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz. W swym wystąpieniu
wyraziła uznanie dla przybyłych na zjazd, za kultywowanie tradycji szkoły‚ „w pałacu’’. Poinformowała obecnych
o planach budowy nowego „ogólniaka’’ na miarę XXI wieku,
obok wysłużonego już zabytkowego obiektu pałacowego.
Uczestnicy spotkania żywo interesowali się nowymi
„wieściami’’ z Łopuszna, wymieniali też informacje o własnych drogach życiowych. Dominowały jednak wspomnienia z lat szkolnych. Zgodnie powtarzano, że powrót pamięcią
do szkoły to obraz najpiękniejszych lat życia. Między dawną
a obecną chwilą jest cała przeszłość, którą każdy z absolwentów nosi w swej pamięci.
Tadeusz Góral
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PROJEKT ,,UMIEM PŁYWAĆ” 2017
W okresie od 03.04.2017r. do 23.06.2017r. trzydziestoosobowa grupa uczniów ze szkół filialnych w Lasocinie i Grabownicy pod opieką Pani Wioletty Bajkowskiej i Pani Beaty Palacz uczestniczyła w programie powszechnej nauki pływania
,,Umiem pływać” I edycji 2017 roku.
Projekt ten był dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego i budżetu Gminy Łopuszno. Jego celem
było nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności
pływania oraz upowszechnianie i rozwijanie aktywności
fizycznej uczniów.
Zajęcia odbywały się na pływalni NEMO we Włoszczowie dwa razy w tygodniu po 45 min. Łącznie 20 godzin spędzonych pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów.
W czasie ich trwania uczniowie nabywali kolejne umiejętności i poznawali techniki pływackie. Zawsze chętnie i z wielkim
zaangażowaniem wykonywali polecenia instruktorów, którzy
stosowali ciekawe metody pracy i wykorzystywali różne przybory służące do nauki pływania. Starali się również wygospodarowywać czas na zabawy i gry w wodzie. W trakcie realizacji
projektu dzieci uczestniczyły także w szkoleniu, które dotyczyło zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu
akwenów.
Uczniowie bardzo chętnie wyjeżdżali na pływalnię. Frekwencja była zawsze bardzo wysoka. Duże zaangażowanie
wykazywali także rodzice, którzy często towarzyszyli swoim
pociechom w wyjazdach. Wspólnie spędzany czas sprzyjał integracji uczniów obu szkół.

Udział dzieci z naszych placówek w projekcie był możliwy
dzięki zaangażowaniu wielu osób. Uczniowie, rodzice i opiekunowie składają szczególne podziękowania przede
wszystkim Pani Wójt Irenie Marcisz za współfinansowanie
projektu z budżetu gminy.
Wyrazy wdzięczności skierowane są także do Panów
Jerzego Adamca i Sławomira Staszczyka – radnych Rady
Gminy Łopuszno, do kierownictwa i instruktorów pływalni oraz do Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach za współpracę i podjęte działania umożliwiające realizację projektu.
Beata Palacz

Wspaniała wycieczka do Odessy
Po raz kolejny GOK w Łopusznie zorganizował wycieczkę kulturową do Odessy. Grupa wyjechała z Łopuszna 12 czerwca 2017r. W Odessie byliśmy 13 czerwca w godzinach porannych. Zamówiony autokar zawiózł nas z kolejowego dworca głównego do kompleksu wypoczynkowego położonego nad samym Morzem Czarnym, wśród przepięknych, wielobarwnych róż i zieleni trawników. W programie
wycieczki było zwiedzanie również okolicznych miejscowości
znanych z ciekawych atrakcji turystycznych. Jednym z takich
miejsc jest Twierdza Akermańska w Białogrodzie Dniestrowskim. Mury twierdzy tej przeniosły nas w czasy zamierzchłych
wydarzeń. I w tym miejscu w zadumie chciałoby się rzec za
Mickiewiczem:
Stójmy! — Jak cicho! — Słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,
Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiéj ciszy — tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!
I pojechaliśmy dalej … Szabo -miejscowość słynąca z wytwórni win i koniaków to punkt obowiązkowy każdej grupy
turystów. Zaopatrzeni w obowiązkowe „atrybuty turystyczne”, zatrzymaliśmy się w kolejnym, ciekawym turystycznie
miejscu nadmorskim-Zatoce. To znany ukraiński kurort z pięknymi plażami pełnymi muszelek i czystym piaskiem.
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Kolejny cel naszej wycieczki to wieczór w Teatrze Opery i
Baletu, przepięknym gmachu zbudowanym na wzór Opery Wiedeńskiej.
Zwiedziliśmy również największą w Odessie prawosławną świątynię (mieści ona ponad 9 tys. wiernych) - Sobór
Przemienienia Pańskiego.
Główną ulicą Odessy jest ul. Deribasowska. Przy niej znajduje się wiele atrakcji turystycznych i stąd rozpoczynaliśmy
kilkudniowe przygody z Odessą.
W parku miejskim, znajdującym się przy ul. Deribasowskiej,
uczestniczyliśmy w oficjalnym otwarciu Festiwalu Kultury Litewskiej. Byliśmy świadkami wspaniałego koncertu wykonanego przez burmistrza Kłajpedy - litewskiego miasta położonego u wybrzeży Morza Bałtyckiego.
Zwiedzanie portu morskiego i rejs statkiem po morzu to
też nietuzinkowa atrakcja zaplanowana na kolejne popołudnie w Odessie.
Odessa była i jest miastem wielokulturowym, liczącym
ponad milion mieszkańców. Spacerując spokojnymi alejami,
uroczymi uliczkami, pełnymi dostojnych platanów, odkrywamy tajemnicze zaułki, nagłe zwężenia ulic, wąskie przejścia ze
schodami i starymi murami, ukazującymi czarne malunki kotów lub postaci z odległych lat. I czujesz, że w tych murach
i zaułkach panują jeszcze duchy dawnych istot, postaci literackich, wśród nich przestępców i rzezimieszków z „Opowiadań

KULTURA I OŚWIATA
odeskich”. Odessa i jej okolice to niesamowicie zróżnicowane
doznania duchowe, przyrodnicze i kulturowe.
Jeden z ostatnich dni spędziliśmy w odległym o 250
km od Odessy miasteczku Wilkowo. To ostatnia miejscowość u ujścia Dunaju do Morza Czarnego. To region unikalny
zarówno pod względem historycznym, jak i etniczno – kulturowym. Ukraina się zmienia. Zauważyliśmy to na przestrzeni
jednego roku. Kto wie, co będzie z osadą Wilkowo za kilkanaście lat.
Zintegrowani i pełni pozytywnych emocji wracaliśmy do
Polski pociągiem nocnym z Odessy do Lwowa, gdzie o godz.
9.00 dnia następnego, czyli 23 czerwca 2017 r. czekał na nas
polski autokar.
Barbara Pawelczyk

XIV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji M. Konopnickiej
16.05.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie odbył się XIV Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III i IV-VI ze szkół z terenu Gminy Łopuszno.
Komisja w składzie: Elżbieta Barańska- przewodnicząca komisji, Zuzanna Woś oraz Małgorzata Soboń oceniła 31 recytatorów i wyłoniła laureatów. W kategorii pierwszej tj. klasy I-III pierwsze miejsce zajął Marcel Szymkiewicz z ZS im. Jana
Pawła II w Łopusznie, drugie Aleksandra Wertka z ZS im. Jana
Pawła II w Łopusznie-filia w Lasocinie, trzecie miejsce Weronika Biała z SP w Dobrzeszowie –filia w Sarbicach. Wyróżnienia
otrzymali Patryk Czapla, Filip Pniewski oraz Izabela Jabłońska.
W kategorii drugiej tj. klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Magdalena Biały z ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie, drugie miejsce otrzymał Kacper Banaśkiewicz z SP w Dobrzeszowie, natomiast miejsce trzecie przypadło Anicie Drążkiewicz z
ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. W kategorii tej wyróżnienie
otrzymała Natalia Kramarczuk.

Pięciu laureatów dostało nominację na Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu. Decyzją jury
Filip Pniewski otrzymał trzecią nagrodę natomiast Magdalena
Biały- wyróżnienie.
Małgorzata Soboń

II Świętokrzyski Festiwal Smaków
W sobotę i niedzielę 30 kwietnia i 1 maja na terenie Parku
Etnograficznego w Tokarni odbył się II Festiwal Smaków Świętokrzyskich. Organizatorzy tego wydarzenia to: Muzeum Wsi
Kieleckiej i Echo Dnia.
Gminę Łopuszno na festiwalu tym reprezentowały: KGW
Snochowice i Lasocin oraz Lokalne Imperium Babskie działające przy Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. Panie jak zwykle przygotowały na tę okoliczność doskonałe wypieki, nalewki oraz regionalne potrawy jak kapusta źmioczano z Lasocina (dla nabywców przepis wierszem opisany) czy goły snochowickie.
Podczas Festiwalu nabyć można było REGIONALNĄ KSIĄŻKĘ KUCHARSKĄ „ŚWIĘTOKRZYSKIE SMAKI”, w której znajdują
się sprawdzone przepisy na regionalne potrawy ze wszystkich
powiatów województwa świętokrzyskiego. Książka zawiera
330 przepisów, wszystkie przygotowane przez koła gospodyń
wiejskich, m.in. przez panie z Lasocina i Snochowic.
Barbara Pawelczyk
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Zabawa integracyjna w Rudzie Zajączkowskiej
Z inicjatywą organizacji festynu wyszedł radny P. Kazimierz Bernat. Hasło padło na żyzny grunt i mieszkańcy Rudy
Zajączkowskiej ochoczo zabrali się do organizacji. Były występy artystyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, występy ludowe, a lokalni artyści zaprezentowali swoją twórczość. Ks. Wiktor Walocha z parafii w Wiernej p.w.
Najświętszego Serca Jezusa odprawił uroczystą Mszę Św.
i poświęcił boisko oddane do użytku kilka lat temu.
Serwowano bigos, kiełbaski z grilla, ciasta oraz lokalne
smakołyki. Prócz tego mnóstwo atrakcji dla najmłodszych:
zjeżdżalnie, wata cukrowa. Festyn zakończono dyskoteką pod
gwiazdami. Nad całością przygotowań czuwał prowodyr całego ,,zamieszania’’ Kazimierz Bernat. Duży wkład w przygotowania mieli mieszkańcy, którzy swój wolny czas poświęcili,
aby dopiąć wszystko na ostatni guzik.
Uroczystość była okazją, aby wyrazić słowa podziękowania osobom, które przyczyniły się do rozwoju miejscowości:
P. Markowi Gos- wiceprezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, P. Wójt Gminy Łopuszno - Irenie Marcisz, Prezesowi PSL w Łopusznie - P. Czesławowi
Kolasie, sołtysowi Rudy Zajączkowskiej – Pawłowi Kolasie oraz radnym: Kazimierzowi Bernatowi, Krzysztofowi
Smolarczykowi. Wszystkim wymienionym wręczono statuetki ,,Serce za serce’’, które były wyrazem serdecznego podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz Rudy Zającz-

kowskiej. W szczególny sposób podziękowano także Staroście Kieleckiemu – P. Michałowi Godowskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego- Adamowi Jarubasowi, członkowi Zarządu Województwa- Piotrowi Żołądkowi oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg- Pawłowi Gratce.
Serdeczne wyrazy podziękowania kierujemy do
wszystkich sponsorów zaangażowanych w zorganizowanie festynu. Mamy nadzieję, iż festyn środowiskowy w Rudzie
Zajączkowskiej będzie od tej pory coroczną tradycją.
Jolanta Barwińska

Po górach, dolinach rozlega się dzwon... - „Konkurs Majówkowy”
Miesiąc maj w polskiej tradycji od wieków poświęcony
był Matce Bożej. Mówi się nawet, że to „miesiąc maryjny’’.
Zwykle wczesnym wieczorem obok przydrożnych kapliczek
poświęconych Maryi gromadzą się okoliczni mieszkańcy, by
wspólnie odprawić majówkę. Zawsze w tym czasie kapliczki
są przystrajane kwiatami. Kobiety najpierw odmawiają modlitwy, potem przychodzi kolej na pieśni maryjne.
Władze Gminy Łopuszno w trosce o tę piękną, lecz zanikającą tradycję postanowiły ogłosić ,,Konkurs Majówkowy’’.
Jak się okazało, spotkania majówkowe przy kapliczkach organizują zwłaszcza mieszkańcy Rudy Zajączkowskiej, Gnieździsk oraz Fanisławic. W związku z powyższym Pani Wójt –
Irena Marcisz wręczyła podczas festynu w Rudzie Zajączkowskiej każdej z uczestniczek ,,Majówki przy kapliczce’’ figurki Maryi. Z miejscowości Gnieździska figurki takie

otrzymały Panie: Wanda Robak, Barbara Gwizda, Krystyna Hajduk, Irena Bała, Lucyna Stefańczyk, Zdzisława Kowalczyk, Elżbieta Giemza, Marianna Jakubowska, Anna
Staciwa, Zofia Błachucka. Aktywne pod względem organizacji majówek były również mieszkanki Fanisławic: Barbara
Dudek, Anna Chruściak, Bogumiła Mróz, Alicja Jakubowska, Anna Drozdowska, Joanna Kwiatkowska, Genowefa
Chyłkowska, Agnieszka Stefańczyk oraz Irena Piotrowska. Z kolei z Rudy Zajączkowskiej chętnie modliły się przy
kapliczkach Panie: Halina Szymkiewicz, Elżbieta Walczak,
Henryka Sobczyk, Zdzisława Kropisz, Zofia Hajduk, Henryka Bernat oraz Regina Wijas.
Miejmy nadzieję, że dzięki takim aktywnym mieszkankom
naszej gminy tradycja majówek przy kapliczkach nie zaginie,
a co roku nowe pokolenia będą przychodzić na majówki.
Jolanta Barwińska

Wycieczka do kina
30 czerwca 2017r. odbyła się wycieczka dla dzieci do kina
Helios na premierę filmu ,, Gru, Dru i Minionki”. Wycieczka
ta była nagrodą za wspaniałe wykonanie krakowiaka przez
uczniów klasy III c Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie- wychowanków pani Iwony Wisznarewskiej. Układ choreograficzny do wspomnianego tańca przygotowała Pani Małgorzata Soboń- instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Wycieczka była również nagrodą dla dzieci, które
brały udział w pokazie mody dziecięcej podczas Gminnych
Obchodów Dnia Dziecka 4 czerwca 2017r.
Małgorzata Soboń
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Piknik sportowy
W dniu 18 czerwca 2017 r. odbył się piknik sportowy
Łopuszańskiego Klubu Sportowego. Zorganizowany został z okazji zakończenia sezonu piłkarskiego. Była to doskonała okazja do wspólnego świętowania piłkarzy i kibiców.

W programie imprezy znalazły się: mecz piłki nożnej ŁKS – Płomień Wólka Kłucka, konkursy z nagrodami, wesołe miasteczko
i wiele innych atrakcji.

NAJLEPSI z najlepszych!
Reprezentacja uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie jest najlepszym zespołem piłkarzy ręcznych
w swojej kategorii wiekowej w województwie świętokrzyskim.
Udowodniła to 10 czerwca 2017r. podczas turnieju w Hali Legionów w Kielcach w ramach programu „Dziecięca Piłka Ręczna”.
W wielkim finale spotkało się 16 drużyn, które wcześniej
wywalczyły awans do finału wojewódzkiego wygrywając turnieje powiatowe. Naszą szkołę reprezentowali: Mikołaj Kaller (kapitan), Marysia Dudzińska, Patrycja Kałuża, Maciej
Łapot, Oliwier Stefański, Łukasz Stolarczyk, Wiktor Sypniewski, Hubert Marszalik, Michał Kałuża, Wiktor Czerwiński, Miłosz Biały i Bartosz Mędrecki.
W I rundzie turnieju mecze rozgrywane były w trzech grupach. Nasza drużyna swoje mecze rozegrała z zespołem ze
Starachowic, Połańca oraz Pawłowic. Wszystkie spotkania
zdecydowanie wygrali i tym samym do dalszych rozgrywek
wyszli z grupy z pierwszego miejsca. W rundzie ćwierćfinałowej nasi zawodnicy wysoko pokonali zespół z Chmielnika

(11:3), a w półfinale po zaciętej walce pokonali w dogrywce
tzw. „złotą bramką” drużynę z Chęcin (6:5). W meczu finałowym, który nasz zespół rozegrał fenomenalnie rozgromił zespół z Kielc (11:5).
Po spotkaniu finałowym, w którym nasi uczniowie dokonali
czegoś fantastycznego, wydawałoby się wręcz niemożliwego
gratulacje osobiście złożył im i dekoracji dokonał gość honorowy turnieju były piłkarz i trener piłkarzy ręcznych, a obecnie europoseł Pan Bogdan Wenta. Drużyna otrzymała piękny puchar, a zawodnicy pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe. Najlepszym zawodnikiem drużyny został wybrany Oliwier Stefański, który zdobył najwięcej bramek dla naszego
zespołu. Otrzymał pamiątkową statuetkę. W bramce wspaniale spisywał się również Maciej Łapot. Cała drużyna zasługuje
na najwyższe słowa uznania. Za ogromną walkę, zaangażowanie, za ogromne serce włożone w każde rozegrane spotkanie
DZIĘKUJEMY!
Miłym akcentem dla nas było również ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród w konkursie plastycznym, który
towarzyszył temu turniejowi. Uczennica kl. 3b Sylwia Miśta zajęła I miejsce. Swoją pracę wykonała
pod kierunkiem Pani Beaty Jasikowskiej. W nagrodę otrzymała statuetkę i nagrody rzeczowe, a szkoła drukarkę.
Wielkie słowa uznania należą się również tym
uczniom z naszej szkoły, którzy w czasie tej imprezy pod czujnym okiem Pań: Iwony Wisznarewskiej
i Wioletty Supernat wystąpili w roli kibiców. Za
ogromny doping podczas wszystkich rozegranych
spotkań, który krok po kroku przybliżał nas do zwycięstwa DZIĘKUJEMY!
Renata Kumańska
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Ludowe Zespoły Sportowe rozegrały igrzyska!
11 czerwca 2017 roku tradycyjnie na obiektach Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbyły się Letnie Igrzyska Zrzeszenia LZS Województwa Świętokrzyskiego. Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Jerzy Kula, który gorąco
powitał uczestników i przybyłych gości m.in. Panią Wójt Irenę Marcisz, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
Pana Leszka Wnętrzaka, Sekretarza Rady Wojewódzkiej
LZS Jana Mazura, członka Rady Wojewódzkiej LZS Pana
Andrzeja Ordysińskiego, Kierownika Gminnego Ośrodka
Sportowo-Wypoczynkowego Pana Sławomira Stelmaszczyka, Panią Barbarę Chudą oraz Dyrektora ZS w Łopusznie Pana Krzysztofa Kumańskiego.
W igrzyskach wzięło udział ponad 200 osób. Łącznie było 20
drużyn z różnych gmin województwa świętokrzyskiego. Podczas igrzysk rozegrano następujące konkurencje: piłkę ręczną,
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, sztafetę sprawnościową,
trójbój samorządowy, podnoszenie odważnika i przeciąganie
liny. Oprócz rywalizacji była też wspólna zabawa sportow-

ców amatorów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Należy pochwalić reprezentację mężczyzn z Lasocina
reprezentującą Gminę Łopuszno, która podobnie jak w
roku ubiegłym zajęła PIERWSZE miejsce w piłce nożnej.
Gratulujemy!
Sławomir Stelmaszczyk

Kolejny SUKCES najmłodszych!
12 czerwca 2017 r. w hali sportowej w Chęcinach odbyła
się III Świętokrzyska Mini-Olimpiada w Turnieju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych.
W finale wojewódzkim spotkało się w bezpośredniej rywalizacji 9 najlepszych dziecięcych zespołów wyłonionych w turniejach powiatowych. Były to szkoły: z Kielc, Ostrowca, Stadnickiej Woli, Małogoszcza, Pińczowa, Skarżyska, Rytwian, Łagowa i Łopuszna.
Naszą szkołę reprezentowali: rocznik 2009 - N. Bernat, A.
Knap, I. Maciejewska, O. Stolarczyk, G. Łapot, W. Brzdąk,
G. Piec, I. Iwański, M. Jedynak, M. Kramarczuk, F. Malaga,
A. Marszałek i N. Łukasik.
Rocznik 2008 – P. Maciejewska, M. Pniewska, K. Ginter,
N. Petrus, O. Sztuka, P. Janus, M. Biały, P. Czapla, B. Mędrecki, J. Perz i Sz. Podgórski.
Rocznik 2007 - M. Dudzińska, M. Ginter, P. Kałuża, U. Maciejewska, W. Palacz, Z. Wojda, W. Czerwiński, K. Łapot,
M. Kaller, Ł. Stolarczyk, O. Stefański i W. Sypniewski.
Uczniowie, pod czujnym okiem sędziów, rywalizowali w czterech konkurencjach. Od początku do samego końca
zawodów walka była bardzo zacięta i wyrównana. Po pierw-
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szych dwóch konkurencjach (nakładanie kółek ringo na pachołek i bieg z pałeczką sztafetową) nasi uczniowie wysunęli
się na prowadzenie. Zwłaszcza w biegu z pałeczką sztafetową
spisali się fenomenalnie. Wygrali tę konkurencję we wszystkich trzech rocznikach i zdobyli maksymalną liczbę punktów
- po 10. Niestety, w następnej konkurencji, jaką był rzut kółkiem ringo na materac, nasi uczniowie wypadli bardzo słabo.
Wszystkie dzieci rzucały poniżej swoich możliwości, uzyskały niewielką liczbę punktów i tym samym spadliśmy na dalszą pozycję. Straty zaczęliśmy odrabiać w ostatniej konkurencji, jaką było przejście pod płotkiem i przeniesienie piłki lekarskiej.
Ostatecznie w klasyfikacji końcowej uczniowie ze SP w Łopusznie zdobyli 69 punktów i zajęli wysokie III miejsce.
Przed nami uplasował się zespół z Kielc (73 punkty), a miejsce
I zdobyła szkoła z Ostrowca (74 punkty).
Nasi najmłodsi uczniowie spisali się znakomicie. Walczyli
dzielnie od początku do samego końca. Zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami i dyplomami, a szkoła otrzymała okazały puchar i czek w wysokości 600 złotych na zakup
sprzętu sportowego. Dzieci otrzymały również kolorowe czapeczki.
W tym roku turniej gier i zabaw rozgrywany był po raz trzeci. Nasi uczniowie biorą w nim udział od samego początku.
W pierwszym roku zajęliśmy miejsce IV, w ubiegłym II, obecnie III. Może w przyszłym roku czas na I pozycję?
Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego Paniom: Małgorzacie Gwóźdź i Renacie Kumańskiej oraz
Panu Karolowi Soboniowi za przygotowanie uczniów do
tych zawodów.
Wszystkim dzieciom za ich wspaniały występ składamy
serdeczne gratulacje!
Renata Kumańska
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Biegli po medale
30 maja 2017r. na stadionie
lekkoatletycznym w Strawczynie
odbył się Finał Wojewódzki w
Czwórboju LA. W rywalizacji brały udział drużyny ze szkół podstawowych z całego województwa,
wyłonione podczas zawodów
miejskich i powiatowych. Były to
szkoły z Nowin, Tumlina, Kazimierzy Wielkiej, Staszowa, Buska Zdroju, Chybic, Szkoła nr 33 z Kielc oraz
z Łopuszna. Nasze dziewczęta
bardzo dobrze spisały się w
konkurencjach biegowych oraz
w skoku w dal, uzyskując łącznie
1131 pkt. Wynik ten uplasował
naszą drużynę na III miejscu w
województwie świętokrzyskim.
Najwięcej punktów wśród naszych zawodniczek wywalczyła Julia Telicka 257, druga była Patrycja Ogonowska z 243pkt.
Podczas uroczystej dekoracji dziewczęta otrzymały pamiątkowe medale oraz wspaniały puchar.
A oto skład naszej drużyny: Julia Telicka, Patrycja Ogonowska, Karolina Konieczna, Alicja Palacz, Sylwia Ślęzak,
Aleksandra Kasprzyk oraz Kamila Łapot. Opiekun Wioletta Supernat19.06.2017r. uczniowie Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie brali udział w Finale Wojewódzkim w
Sztafetowych Biegach Rozstawnych pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Na stadionie sportowym
w Strawczynie rywalizowało kilkadziesiąt sztafet z całego województwa.
Bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w sztafecie szwedzkiej 100,200, 300, 400m,
zdobywając tytuł wicemistrzyń województwa (z wynikiem
2,46,46) w składzie Sylwia Ślęzak, Karolina Konieczna, Julia
Telicka i Patrycja Ogonowska (opiekun Wioletta Supernat).
W tej samej sztafecie chłopcy w świetnym stylu wywalczyli
srebrne medale (z wynikiem 2, 38,53)w składzie: Konrad Karliński, Piotr Czupryński, Mateusz Marszalik oraz Konrad
Sztandera (opiekun Tomasz Mazur).
Sztafeta dziewcząt 4 X 100m zajęła VI miejsce (wynik 61,50).

Świetne wyniki osiągnęli również uczniowie naszego
Gimnazjum, zdobywając II miejsce w sztafecie szwedzkiej
100,200, 300, 400m (z wynikiem 2,19,20 ) w składzie: Mateusz
Rówiński, Krystian Pluta, Mateusz Wosiński, Jakub Ogonowski (opiekun Karol Soboń).
Natomiast dziewczęta w składzie: Zuzanna Łukasik, Beata Hajduk, Marta Kowalczyk wywalczyły brązowe medale.
(wynik 2, 45,28) (opiekun Wioletta Supernat).
Sztafeta chłopców 4 X 100m zajęła V miejsce.(wynik 53,07).
Podczas uroczystej dekoracji nasi uczniowie otrzymali
w nagrodę pamiątkowe medale i dyplomy.
Dariusz Supernat

Wieści Łopuszna

39

