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Impresje Łopuszańskie z gwiazdą wieczoru
Zenonem Martyniukiem

Dożynki Gminne prawdziwym świętem rolników w podziękowaniu za urodzaj plonów

Wieńce dożynkowe wzorem lat ubiegłych oczarowywały swoim
pięknem

Sołectwa zaprezentowały swoje doskonałe
umiejętności kulinarne

Ważną rolę podczas Dożynek pełnili Starostowie

Najlepsi dostawcy mleka z terenu Gminy Łopuszno nagrodzeni

Organizatorzy Dożynek Gminnych z Senatorem RP
Krzysztofem Słoniem i Posłem na Sejm RP Mariuszem Goskiem

Wspaniała atmosfera dożynkowa udzielała się każdemu
uczestnikowi

Zaprzyjaźnieni Wójtowi Gmin Piekoszów i Słupia Konecka
z gościnną wizytą

Zwycięzca nagrody głównej podczas loterii dożynkowej

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna”, korzystam z okazji, aby tradycyjnie poinformować Państwa rzetelnie o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w III kwartale 2021 roku. Nie ustajemy w realizacji naszych priorytetowych zamierzeń, dążąc do
tego, aby wszelkie podejmowane działania podnosiły komfort Państwa życia na co dzień oraz wprawiały w zadowolenie i dumę z faktu rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest
gmina Łopuszno.
Był to także czas wzajemnych rozliczeń. Podczas XXX sesji
Rady Gminy w Łopusznie przeprowadzonej 19 lipca 2021 r.
– po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Łopuszno za 2020 rok, prezentującym pełne spektrum obszarów jej działalności, radni postanowili udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Łopuszno. Następnie podjęli kolejną
uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. To niezwykle satysfakcjonujące, iż wspólna praca na rzecz mieszkańców jest pozytywnie oceniana i przynosi wymierne korzyści.
Udzielone wotum zaufania oraz absolutorium stanowi dla mnie
sygnał, że gmina Łopuszno podąża we właściwym kierunku. Fakt
ten jest również doskonałym impulsem dla mnie do dalszej intensywnej pracy w służbie jej mieszkańców.
Z przyjemnością informuję o szczęśliwych, historycznych inwestycjach zrealizowanych dla naszej społeczności lokalnej.
Istotnie zmodernizowany został teren Gminnego Ośrodka
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, który podlegał działaniom rewitalizacyjnym. Wybudowany został letni kompleks basenowy składający się z dwóch niecek, instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Należy podkreślić, że nowo powstały kompleks został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi. Zadanie zostało współfinansowane ze środków
RPOWŚ na lata 2014 – 2020 RPSW.06.05.00 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
oraz z budżetu Gminy Łopuszno. Koszt całkowity zadania opiewa na kwotę ponad 2,2 miliona złotych.
3 lipca 2021 r. dokonano uroczystego otwarcia nowo powstałego kompleksu basenowego. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli mi znamienici goście, wśród których znaleźli się przyjaciele gminy Łopuszno: Senator RP Krzysztof Słoń,
Poseł na Sejm RP Mariusz Gosek oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik.
Drugim zadaniem zrealizowanym jednocześnie z budową
basenów było zdemontowanie zniszczonych domków, w ich
miejsce pojawiły się nowoczesne w swej bryle, murowane
budynki rekreacji indywidualnej (5 sztuk) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz zbiornik na nieczystości ciekłe. Będzie z nich można korzystać przez cały rok. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę blisko 1 miliona złotych.
15 września 2021 r. dokonany został odbiór domków letniskowych, a w uroczystości tej udział wziął Senator RP
Krzysztof Słoń, który niestrudzenie wspiera działania Samorządu Gminy Łopuszno.
Pragnę podkreślić, że 16 sierpnia 2021 r. zakończony został
projekt budowy 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno. Koszt całkowity zadania
wyniósł blisko 2 miliony 300 tysięcy złotych, z czego wartość
pozyskanego przez Gminę Łopuszno dofinansowania w ramach

Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020
to ponad 1 milion
złotych. Realizacja
zadania wpisała się
w działania służące
poprawie stanu gospodarki ściekowej
na terenie gminy
Łopuszno przeprowadzone w latach
2015 – 2021.
Gmina Łopuszno realizuje zadania dotyczące budowy
odcinków sieci wodociągowej na swoim terenie, jednocześnie utrzymując blisko 100 % poziom zwodociągowania całej gminy. W miejscach, gdzie powstają nowe budynki mieszkalne, na prośbę mieszkańców, są budowane nowe ich odcinki. Taka
sytuacja miała miejsce w sierpniu br., zakończone zostały roboty
dotyczące budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej – w Jedlu i w Łopusznie przy ulicy Kwiatowej.
Należy zaakcentować, że Samorząd Gminy Łopuszno sukcesywnie poprawia stan infrastruktury drogowej, chcąc zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa jej użytkowników. W ostatnim kwartale bieżącego roku nastąpiły uroczyste
odbiory inwestycji drogowych obejmujących przebudowę
dróg gminnych w miejscowościach: Łopuszno, Dobrzeszów
i Sarbice – o łącznej wartości wykonania przekraczającej 300
tysięcy złotych.
Z radością informuję również, że będzie jaśniej i oszczędniej na terenie gminy Łopuszno, albowiem 21 września 2021 r.
podpisana została umowa z firmą P.T.H.U JANSMAR Janus Andrzej z siedzibą w Grzymałkowie, o wartości blisko 900 tysięcy złotych, na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Snochowice, Piotrowiec i Gnieździska. Termin wykonania upływa 20 listopada bieżącego roku.
W najnowszym numerze „Wieści” możecie Państwo zapoznać się również z fotorelacją poświęconą inwestycjom
zrealizowanym z funduszu sołeckiego na koniec września
2021 r., które stanowią przykłady racjonalnego gospodarowania środkami w sołectwach gminy Łopuszno.
W III kwartale 2021 r. zorganizowaliśmy dwa najważniejsze wydarzenia kulturalne pozwalające zintegrować mieszkańców i gości gminy Łopuszno.
7 – 8 sierpnia 2021 r. odbyły się „Impresje Łopuszańskie”,
które zgromadziły rzeszę uczestników. Punktem kulminacyjnym imprezy był występ gwiazdy wieczoru Pana Zenona Martyniuka wraz z zespołem Akcent. Chciałabym podkreślić, że organizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc
wspaniałych ludzi dobrego serca, dzięki którym udało się zgromadzić kwotę potrzebną na sfinansowanie występu gwiazdy.
W imieniu wdzięcznych mieszkańców i gości gminy Łopuszno
przekazuję więc wszystkim Darczyńcom wyrazy najwyższego
uznania i szacunku za szlachetny gest z Państwa strony wyrażony udzielonym wsparciem pod każdą postacią.
Z kolei 12 września 2021 r. odbyły się Dożynki Gminne jako
święto dziękczynienia za urodzaj plonów i głoszące etos pracy ludzkiej i wspólnoty w tradycji poszanowania chleba. Wartość pracy rolników pięknie podkreślał św. Jan Paweł II – Wiel-
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
ki Papież w słowach: „oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały
chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec
i bronić”. Dziękuję serdecznie za dochowanie wierności przepięknej tradycji dożynkowej, która nakazuje dzielić się chlebem, będącym owocem współdziałania Stwórcy i człowieka.
Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia
z pomocą drugiemu człowiekowi. Niechaj chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej ukochanej Gminie i naszej umiłowanej Ojczyźnie. Należy zawsze pamiętać, że polska wieś,
polscy rolnicy zabezpieczają wyżywienie narodu i przyczyniają
się do zachowania tożsamości narodowej.
Nie sposób nie wspomnieć o uroczystościach zorganizowanych przez Gminę Łopuszno z myślą o wspaniałych mieszkańcach w naszej lokalnej społeczności.
15 lipca 2021 r. – z udziałem Senatora RP Krzysztofa Słonia, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik, Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz sołtysa sołectwa Antonielów Zbigniewa Bąka – przekazałam wyrazy najwyższego
uznania dla Szanownej Pani Aleksandry Sękowskiej, najstarszej mieszkanki gminy Łopuszno obchodzącej 11 lipca 2021 r.
zaszczytny jubileusz 100 – lecia urodzin. Pani Aleksandra Sękowska swoją codzienną postawą życiową daje wzór do naśladowania, jest źródłem życiowej mądrości oraz jej najprawdziwszym drogowskazem.
W dniach 26 – 27 lipca 2021 r. odbyły się uroczyste spotkania nowo narodzonych, podczas których zostali oni włączeni w poczet, tak bliskich mojemu sercu, mieszkańców gminy
Łopuszno. Spotkania przebiegły w atmosferze miłości, szacunku,
szczerości i wzajemnej życzliwości. Stały się doskonałą okazją wyrażenia wsparcia dla rodziców nowo narodzonych, wymiany doświadczeń i wsłuchania się w ich potrzeby.
Uroczystość z okazji 50 – lecia zawarcia związków małżeńskich odbyła się 29 sierpnia 2021 r. Wręczenia Jubilatom naszej gminy medali przyznanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę dokonałam z udziałem Starosty Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego. Przekazałam zasłużonym w mał-

żeństwie parom z serca płynące gratulacje, życzenia zdrowia oraz podziękowania za piękny wzór wspólnego życia w
zgodzie, z poszanowaniem wartości rodzinnych i wzajemnej
serdeczności. Uhonorowane pary stanowią doskonały wzór
do naśladowania dla całej społeczności gminy Łopuszno.
Z kolei 15 września 2021 r. przeprowadzone zostało spotkanie zatytułowane „U progu dorosłości”, podczas którego
18 – latkowie urodzeni w 2003 roku włączeni zostali uroczyście w poczet pełnoletnich mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Uhonorowani zostali także pamiątkowymi odznakami
z herbem gminy Łopuszno.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostały również uroczystości patriotyczne, upamiętniające zasłużonych w walce o wolność kraju mieszkańców gminy Łopuszno w: Fanisławicach, Ewelinowie i na łopuszańskim Kościółku, albowiem pamięć o przodkach kształtuje nasz lokalny patriotyzm.
Wsłuchując się w lokalne potrzeby społeczne oraz w trosce
o efektywne wsparcie podmiotów, stanowiących ważną część
społeczeństwa obywatelskiego i realizując roczny Program
Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi
a także innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (po przeprowadzeniu wymaganej prawem procedury) podjęłam decyzję o wyborze ofert i
udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Łopuszno w łącznej wysokości blisko 72 tysięcy złotych. W lipcu 2021 roku podpisane zostały umowy na realizację zaakceptowanych zadań
publicznych z wyłonionymi w drodze otwartego konkursu
ofert w/w siedmioma organizacjami prowadzącymi wieloaspektową działalność pro publico bono na terenie Gminy
Łopuszno.
Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego
samorządowego pisma lokalnego.
Z życzeniami zdrowia i spokoju
oraz wyrazami najwyższego szacunku
Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Z działalności Rady Gminy w Łopusznie

19 lipca 2021 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 14 radnych.
Podczas sesji Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz przedstawiła informację o pracy pomiędzy sesjami. Podjęte zostały
również następujące uchwały:
• Nr XXX / 250 / 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno wotum zaufania;
• Nr XXX / 251 / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2020 rok,
• Nr XXX / 252 / 2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
• Nr XXX / 253 / 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łopusznie,
• Nr XXX / 254 / 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2021 – 2033,
• Nr XXX / 255 / 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2021 roku,
• Nr XXX / 256 / 2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV / 200 /
2020 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2020 roku
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w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łopuszno,
Nr XXX / 257 / 2021 w sprawie określenia wzorów: wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
Nr XXX / 258 / 2021 w sprawie odwołania i powołania redaktora
naczelnego czasopisma pt. „Wieści Łopuszna”,
Nr XXX / 259 / 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
Nr XXX / 260 / 2021 zmieniająca uchwałę Nr II / 6 / 2018 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie,
Nr XXX / 261 / 2021 zmieniająca uchwałę Nr II / 7 / 2018 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Łopusznie,
Nr XXX / 262 / 2021 zmieniająca uchwałę Nr II / 9 / 2018 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
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składu osobowego Komisji Samorządowej Rady Gminy w Łopusznie,
• Nr XXX / 263 / 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie.
Z kolei, 30 sierpnia 2021 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 15 radnych.
Podczas sesji Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz przedstawiła informację o pracy pomiędzy sesjami. Radni zostali zapoznani
z informacjami o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego oraz o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkołach. Podjęte również zostały następujące uchwały:
• Nr XXXI / 264 / 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2021 – 2033,
• Nr XXXI / 265 / 2021 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy 2021 roku,
• Nr XXXI / 266 / 2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII / 97 /
2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 roku

•
•
•

•
•
•

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
Nr XXXI / 267 / 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
Nr XXXI / 268 / 2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do celów komunalizacji mienia,
Nr XXXI / 269 / 2021 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 31/1 położonej w obrębie Józefina, na okres 1 roku oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
Nr XXXI / 270 / 2021 w sprawie zmiany wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno
na lata 2020 – 2024,
Nr XXXI / 271 / 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łopuszno,
Nr XXXI / 272 / 2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Rudniki – obszar I
na terenie gminy Łopuszno.
Redakcja

Wotum zaufania i absolutorium
dla Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz
19 lipca 2021 r. - podczas XXX sesji Rady Gminy w Łopusznie - po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Łopuszno za 2020 rok, prezentującym pełne spektrum obszarów działalności Gminy Łopuszno i stanowiącym jeden z dokumentów strategicznego planowania rozwoju jednostki samorządu terytorialnego – radni Rady Gminy w Łopusznie udzielili wotum zaufania
Wójtowi Gminy Łopuszno Irenie Marcisz, co zostało wyrażone
w Uchwale Nr XXX / 250 / 2021 podjętej na podstawie art. 28 aa ust.
9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.).
Następnie radni Rady Gminy w Łopusznie podjęli kolejną Uchwałę Nr XXX/252/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Łopuszno Irenie Marcisz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt
4 i art. 28a ust. 1 i 2 powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869  ze
zm.) po zapoznaniu się ze:
• sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;
• sprawozdaniem finansowym;
• opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;
• informacją o stanie mienia Gminy;
• stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Po przegłosowaniu obydwu ww. uchwał Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podziękowała radnym Rady Gminy
w Łopusznie za piękną współpracę w służbie mieszkańcom naszej „małej ojczyzny”. Podkreśliła, że to niezwykle satysfakcjonujące, iż wspólne działania na rzecz mieszkańców są pozytywnie
oceniane i przynoszą wymierne korzyści. Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium stanowi w jej ocenie sygnał, że gmina
Łopuszna podąża we właściwym kierunku rozwoju. Jest także
doskonałym impulsem do dalszej intensywnej pracy włodarza
gminy dla dobra jej mieszkańców.

Radni Rady Gminy w Łopusznie udzielili wotum zaufania
i absolutorium dla Pani Wójt tytułem wykonania budżetu za 2020 r.

Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
złożyli gratulacje Pani Wójt Irenie Marcisz
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Pani Irena Marcisz zaznaczyła, że efektywne zaspokajanie
zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej stanowi wyraz najwyższej troski organów samorządu gminnego. Podkreśliła, iż jest
to możliwe dzięki systematycznej współpracy z mieszkańcami
reprezentowanymi przez radnych Rady Gminy w Łopusznie, sołtysów oraz z instytucjami, organizacjami oraz przedsiębiorcami
podczas planowania i wdrażania pożytecznych inicjatyw.
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz przekazała szczególne podziękowania dla „Przyjaciół Gminy Łopuszno” w osobach: Senatora RP Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP Mariusza Goska, Członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Członków Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz radnych Rady Powiatu w Kielcach. Słowa uznania i podziękowania
skierowała do wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie i gminnych jednostek organizacyjnych.
Damian Rozmus

Symboliczne kwiaty wręczone w dowód uznania dla Pani Wójt
za podejmowane działania dla dobra mieszkańców

Gala Ekonomii Społecznej
z udziałem Władz Samorządu Gminy Łopuszno

27 września 2021 r. Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz Sekretarz Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka uczestniczyły w Gali Ekonomii Społecznej, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Podczas
uroczystości docenione zostały osoby, które mają wpływ na
poprawę jakości życia ludzi najbardziej potrzebujących. Galę
zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk
Milcarz oraz radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Sławomir Gierada.
Osoby i organizacje promujące postawy zgodne z ideą
odpowiedzialności społecznej i upowszechniające ekonomię społeczną w regionie świętokrzyskim zostały uhonorowane – właśnie - podczas uroczystej Gali Ekonomii
Społecznej. Docenieni zostali również laureaci konkursu dla
dziennikarzy „Ekonomia Społeczna w czasach pandemii” oraz
konkursu „100 Inicjatyw na 100 – lecie urodzin Jana Pawła II”.
- „Cieszę się, że możemy spotkać się w gronie osób, dla których najważniejszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Fakt, że Państwo dziś tak licznie tu przybyliście, świadczy
o wielkim poparciu działań związanych z promowaniem po-
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staw prospołecznych, o zaangażowaniu samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych w upowszechnianie ekonomii społecznej w naszym regionie. Z tego miejsca chciałbym
serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom i laureatom
konkursów za otwartą i odpowiedzialną postawę w szerzeniu
idei odpowiedzialności społecznej, za jasny i przejrzysty przekaz medialny w kreowaniu treści społecznych oraz za działania i inicjatywy bliskie naukom Papieża Jana Pawła II” – mówił
podczas uroczystego otwarcia gali Przewodniczący Sejmiku
Andrzej Pruś.
- „Dziś wręczamy statuetki i wyróżnienia w konkursie Lider
Ekonomii Społecznej, ale tak naprawdę, wszyscy Państwo jesteście liderami w tym, co robicie. Każdego dnia z ogromnym
zaangażowaniem wspieracie osoby potrzebujące, a my jako
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej chcemy Was w tym wspierać – mówiła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Renata Janik.
Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Damian Rozmus

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Kolejne drogi w gminie Łopuszno – dofinansowane!

16 września 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz i Skarbnik Gminy Łopuszno Teresa Poświat podpisały z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i Członkiem Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego Markiem Jońcą umowę
o przyznaniu dofinansowania do dróg dojazdowych i do gruntów rolnych w sołectwie
Sarbice na kwotę blisko 20 tysięcy złotych.
Wnioski dotyczące budowy, odbudowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 65 gmin z województwa świętokrzyskiego i jeden powiat. Środki
pochodzą z funduszu odrolnienia gruntów
rolnych i leśnych.
Antoni Lesiak

Dotacja z Powiatu Kieleckiego
We wrześniu 2021 r. zostały zakończone zadania polegające na konserwacji urządzeń melioracji wodnych – szczegółowych (rowów melioracyjnych) na terenie gminy Łopuszno.
Przedmiotowe prace zostały zrealizowane dzięki otrzymanej dotacji przez Powiat Kielecki w łącznej kwocie 5.000,00 zł.
W ramach przyznanej dotacji wykonano 1000 mb konser-

wacji rowu melioracyjnego nr R-1, RB-1, RB-2 w miejscowości Snochowice. Zakres wykonanych prac polegał na
mechanicznym odmuleniu dna rowu, profilowaniu, wykaszaniu i odkrzaczaniu skarp oraz poboczy. Koszt wykonanych prac wyniósł 5.000,00 zł.
Antoni Lesiak

Przebudowa dróg gminnych

W III kwartale 2021 roku zakończono przebudowę dróg
gminnych na terenie Gminy Łopuszno w miejscowościach:
Łopuszno, Dobrzeszów i Sarbicach. Wartość wykonywanych
robót dla poszczególnych części:
Część 1 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w Sarbicach
dz. nr ewid. 53, 307 na dł. 990,00mb”
Całkowity koszt wykonania zadania: 207 364,26 zł brutto

Część 2 - „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid.
113/2 obr. Dobrzeszów na dł. 192mb”
Całko wity koszt wykonania zadania: 62 014,14 zł brutto
Część 3 - „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid.
422/32 w Łopusznie na dł. 36,5 m, szer. 5,0 m”
Całkowity koszt wykonania zadania: 34 594,49 zł brutto.
Patrycja Jas

Na zdjęciu Pani Wójt z mieszkańcami i pracownikiem Urzędu Gminy

Komisja podczas prac odbiorowych wraz z przedstawicielem
Poczty Polskiej

Wieści Łopuszna
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Uroczysty odbiór domków na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie

Gmina Łopuszno zmodernizowała teren Gminnego
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, który
podlegał działaniom rewitalizacyjnym. We wrześniu 2021 r.
dokonano odbioru technicznego całej inwestycji. Gośćmi honorowymi byli Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno, Krzysztof
Słoń – Senator RP, Łukasz Woźniak – Rady Powiatu Kieleckiego,
Andrzej Cieślicki – Przewodniczący Rady Gminy oraz Barbara
Fras – Radna Rady Gminy i Sołtys Łopuszna.
W ramach inwestycji wyburzono stare, drewniane, zniszczone domki, w miejsce których pojawiły się nowoczesne w swej
bryle, murowane budynki rekreacji indywidualnej. Wykonano
również niezbędną infrastrukturę techniczną. Plac został utwardzony, wykonano nowe ciągi piesze oraz parking dla samochodów osobowych.
Budynki zostały wyposażone kompleksowo w meble, sprzęt
AGD i RTV. Każdy budynek posiada aneks kuchenny, łazienkę,
salon / pokój dzienny i sypialnię. Na dachu budynków zostały
zamontowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 20kW.
Dodatkowo budynki są ogrzewane, co przyczynia się do korzystania z nich przez cały rok. Wykonawcą całego zadania była
firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI” Grzegorz Bafia,
z siedzibą w Kielcach.
Koszt całkowity zadania opiewa na kwotę blisko 1 mln
złotych.
Nie można zapomnieć, iż rok 2021 to czas kompleksowych
prac na Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym.
Przebudowano baseny letnie, które cieszą się ogromną popularnością. Baseny kosztowały 2,2 mln złotych. W przyszłym roku zostanie zmodernizowany budynek biurowy
oraz powstanie nowoczesny skatepark. Przyszłoroczny budżet na oba zadania opiewa na kwotę ponad 600 tys. zł
Zapraszamy serdecznie do gościnnego Łopuszna !
Patrycja Jas

Budowa sieci wodociągowej w Jedlu i Łopusznie ukończona

Gmina Łopuszno sukcesywnie realizuje zadania dotyczące budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej na
swoim terenie, jednocześnie utrzymując blisko 100% poziom zwodociągowania całej gminy. W miejscach, gdzie

8

Wieści Łopuszna

powstają nowe budynki mieszkalne, na prośbę mieszkańców są budowane nowe ich odcinki. Taka sytuacja miała
również miejsce w br. W sierpniu br. zostały zakończone
roboty dotyczące budowy dwóch odcinków sieci wodo-

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
ciągowej w Jedlu i w Łopusznie przy ulicy Kwiatowej.
W Jedlu zakres robót
polegał na wykonaniu sieci wodociągowej z rur PCV
PN10 o średnicy Ø90 mm
i długości 271,55 mm.  Koszt
wykonanych prac w msc. Jedle wyniósł 41.000,00 zł.
W Łopusznie, wykonano
sieć z rur PCV PN10 o średnicy Ø90 mm i długości
198,8m.  Całkowity koszt wykonanych prac na tym odcinOdbiór wodociągu w Łopusznie
ku wyniósł 33.000,00 zł.
ul. Kwiatowa
Wykonawcą robót w systemie zaprojektuj i wybuduj był Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalne w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie.
W czynnościach odbiorowych uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy w Łopusznie: Pani Barbara Fras, Pani Bożena
Sochacka, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Cieślicki
oraz Pani Lidia Sobczyk (sołtys sołectwa Jedle).

Komisja odbiorowa w Jedlu

W przyszłym roku gmina Łopuszno planuje budowę sieci
w miejscowościach Podewsie, Snochowice oraz Ruda Zajączkowska.
Patrycja Jas

Budowa oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Łopuszno
W dniu 21 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Łopusznie odbyło się podpisanie umowy z firmą P.T.H.U JANSMAR Janus Andrzej, Grzymałków ul. Majowa 41, 26 – 080
Mniów, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Janusa na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Snochowice, Piotrowiec, Gnieździska. Termin wykonania do 20 listopada bieżącego roku. Łączny koszt budowy oświetlenia
ulicznego 86 100,00 zł brutto.
Patrycja Jas
Zdjęcie przedstawia Panią Wójt Irenę Marcisz, pracowników
Urzędu Gminy oraz właściciela firny JANSMAR

Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

W sierpniu 2021 roku odbyło się podpisanie umowy z firmą Albud na realizację zadania pod nazwą „Utwardzenie
powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 456/9 w Łopusznie” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie. Zadanie polega na położeniu nawierzchni bitumicznej przy Szkole Podstawowej w Łopusznie celem
komfortowego i bezpiecznego poruszania się dzieci korzystających z autobusów szkolnych. Koszt realizacji zadania wynosi blisko 280 000,00 zł.
Patrycja Jas

Zdjęcie przedstawia Panią Wójt Irenę Marcisz, pracowników
Urzędu Gminy oraz przedstawiciela spółki Albud
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Łopuszno
16 sierpnia 2021 r. został zakończony projekt budowy
100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Łopuszno. Koszt całkowity zadania wyniósł ponad
2,2 miliona złotych.
Na podstawie umowy Nr 00058-65150-UM1300129/19
z 27 kwietnia 2020 r. o przyznaniu pomocy gmina Łopuszno otrzyma ponad 1 milion złotych dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Z budżetu gminy
Łopuszno dofinansowano zadanie w kwocie blisko 700 tysięcy złotych, udział mieszkańców wynosi 300 tysięcy złotych.
Realizacja zadania wpisuje się w poprawę stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy Łopuszno – realizowaną
w latach 2015 – 2021.
Gospodarka ściekowa prowadzona na terenie gminy Łopuszno wymaga dużych nakładów po to, aby standard cywilizacyjny umożliwiał pozbywania się ścieków w sposób legalny i nie stanowił problemu w dzisiejszych czasach. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, realizuje się projekty regulujące problem oczyszczania ścieków. Miejscowości wyposażane są w systemy kanalizacyjne zakończone
oczyszczalnią, ale także w indywidualne systemy oczyszczania
ścieków na terenach o tzw. rozproszonej zabudowie, gdzie instalacja sieci kanalizacyjnej zakończonej oczyszczalnią zbiorczą
jest niemożliwa – przede wszystkim – ze względu na zbyt wyso-

kie koszty inwestycji. Dotyczy to miejscowości gminy Łopuszno: Antonielów, Barycz, Ewelinów, Fanisławice
Hucisko, Fanisławice Przymiarki,
Huta Jabłonowa,
Krężołek, Lasocin,
Naramów, Michala Góra, Olszówka, Rudniki, Nowa
Skałka,
Skałka
Polska, Jasień, Jedle poza zwartą Szczęśliwi w deszczu
zabudową, Marianów, Piotrowiec
poza zwartą zabudową, Czartoszowy poza zwartą
zabudową i Grabownica
poza
zwartą zabudową.
Przy wsparciu środków unijnych, środków z budżetu gminy i udziale mieszkańca w kwocie
3000 zł (14% udziału
w całkowitych kosztach za przydomową oczyszczalnię Sołtys Jasienia P. Dorota Jedlińska składa
ścieków) wyposa- podziękowania Pani Wójt Irenie Marcisz
żyliśmy 212 gospodarstw w instalację do przydomowego
oczyszczania ścieków.
Iwona Janik

Konstruktywna narada z sołtysami

17 sierpnia 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie odbyła się narada Wójta Gminy Łopuszno z sołtysami z terenu naszej Małej Ojczyzny. W naradzie
uczestniczyli: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beata Starzyk, przedstawiciele KRUS w Kielcach oraz pracownicy Urzędu Gminy w
Łopusznie.
Podczas narady Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz przedstawiła najważniejsze inwestycje realizowane na terenie gminy
Łopuszno. Zapoznano również sołtysów z bieżącymi sprawami
gminy. Dyrektor GOK w Łopusznie Beata Starzyk zapoznała sołtysów z planem organizacji dożynek gminnych, zaś przedstawiciele Oddziału Terenowego KRUS w Kielcach przedstawili materiał filmowy dotyczący wypadków rolników przy pracy w gospodarstwie rolnym, a następnie omówione zostały zagadnienia związane z utworzeniem nowego profilu rehabilitacji lecz10
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niczej dla osób po przebytej chorobie COVID – 19. Podczas narady sołtysi wzięli udział w konkursie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Wylosowani zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
Redakcja

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Fundusz sołecki i jego inwestycje w gminie Łopuszno

Na terenie Gminy Łopuszno trwa realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Na koniec września 2021 r. w poszczególnych sołectwach zrealizowanymi inwestycjami ze
środków funduszu sołeckiego są:

Sołectwo Łopuszno

Doposażenie członków OSP Łopuszno w mundury bojowe. Całkowity koszt
realizacji zadania: 47 998,73 zł

Sołectwo Eustachów:

Zakup i montaż placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej w Eustachowie Dużym. Całkowity koszt realizacji zadania:
27.780,00 zł.

Zakupione mundury służyć będą druhom
OSP w Łopusznie

Najmłodsi mieszkańcy sołectwa
Eustachów wraz z radną Rady
Gminy w Łopusznie Justyną Walas i
przedstawicielką Rady Sołeckiej

Sołectwo Lasocin:

Zakup i montaż piłkochwytów
przy boisku do piłki nożnej w Lasocinie. Całkowity koszt realizacji zadania:
13.700,00 zł.

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy
Łopuszno Irenę Marcisz z sołtysem
sołectwa Lasocin Mirosławem Śliwką
i przedstawicielami Urzędu Gminy w
Łopusznie

Sołectwo Fanisławiczki:

Zakup i montaż placu zabaw na dz.
ewid. nr: 555, 557, obręb 0011 Fanisławice. Całkowity koszt realizacji zadania:
17.209,00 zł.

Należy podkreślić, iż są w trakcie realizacji zadania wykonywane w ramach
funduszu sołeckiego w sołectwach:
Fanisławice:
- wytyczenie drogi w msc. Fanisławice –
Hucisko
Jasień:
- wytyczenie i wyznaczenie geodezyjne
drogi na dz. ewid. nr: 182 obręb Jasień
Marianów:
- wytyczenie geodezyjne drogi gminnej
na dz. ewid. nr: 349, obręb 0023 Marianów
Olszówka:
- czyszczenie rowu wraz z ułożeniem koryt betonowych przy drodze gminnej
w msc. Olszówka
Piotrowiec:
- budowa linii oświetlenia ulicznego
w msc. Piotrowiec ul. Spacerowa etap I
Podewsie:
- opracowanie dokumentacji dotyczącej
budowy wodociągu w msc. Podewsie
Snochowice:
- budowa linii oświetlenia ulicznego w
Snochowicach na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 786 w kierunku ul.
Sojawa etap I
Inwestycje zrealizowane z funduszu
sołeckiego są niezaprzeczalnie przykładami racjonalnego gospodarowania środkami w sołectwach gminy Łopuszno.
Ewelina Obarzanek

Szczęśliwi korzystający z placu zabaw w Fanisławiczkach
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Informacja z narady dyrektorów szkół

W sierpniu 2021 r. odbyła się narada dyrektorów szkół,
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno.
Zasadniczym celem spotkania, mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne, było przedstawienie przez dyrektorów przygotowania do rozpoczęcia nauki w roku szkolnym
2021/2022. Jak wynikało z wypowiedzi poszczególnych dyrektorów i kierowników szkół, wszystkie placówki oświatowe wywiązały się wzorowo, jeśli chodzi o przygotowanie pod
względem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych związanych
z COVID – 19. Dyrektorzy podkreślali, że wszystkie wykonane
prace zarówno w budynkach oraz w ich otoczeniu nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia, które uzyskali od Ireny
Marcisz Wójta Gminy Łopuszno oraz Rady Gminy w Łopusznie
– z Przewodniczącym Andrzejem Cieślickim na czele i na ich
ręce składają serdeczne podziękowania.
Kolejnymi zagadnieniami na naradzie były: przedstawienie
przez dyrektorów wstępnego stanu uczniów, który może jeszcze ulec zmianie w wyniku ciągłej rotacji, zapewnienie dowozu uczniów do szkół i stanu kadry pedagogicznej oraz osób
zatrudnionych przy obsłudze placówek oświatowych.
Stan uczniów na dzień 25.08.2020r. przedstawiał się następująco:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie: 610 dzieci ( w tym uczniów:
kl. I-VIII – 466 oraz dzieci w wieku przedszkolnym poniżej
„0” i „0” - 144).
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach: 229 dzieci (w tym uczniów: kl. I-VIII – 162 oraz dzieci
w wieku przedszkolnym poniżej „0” i „0” - 67).
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie: 126 dzieci ( w tym
uczniów: kl. I-VIII – 90 oraz dzieci w wieku przedszkolnym poniżej „0” i „0”- 36).
Filia w Grabownicy: 25 dzieci ( w tym uczniów: kl. I-III – 11
oraz dzieci w wieku przedszkolnym poniżej „0” i „0”- 14).
Filia w Sarbicach: 25 dzieci ( w tym uczniów: kl. I-III – 9 oraz
dzieci w wieku przedszkolnym poniżej „0” i „0”- 16).
Ogółem jest: uczniów - 738, dzieci w wieku przedszkolnym - 277 , łącznie wszystkich dzieci jest : 1015. Liczba dzieci
zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego.
Pani Ewelina Bernat - dyrektor Gminnego Żłobka w Łopusznie podała stan podopiecznych w swojej placówce, w której

obecnie opieką otoczone jest 56 dzieci, natomiast na liście
rezerwowej jest jeszcze 11 chętnych osób.
Wszystkie szkoły ogłosiły przetargi lub zapytanie ofertowe na dowóz uczniów, dzieci będą mieć zapewniony dowóz z
opiekunem. Uczniowie oczekujący na lekcje bądź na odwozy
będą mieć zorganizowane zajęcia świetlicowe, podczas których mogą liczyć na pomoc nauczycieli przy odrabianiu lekcji
czy rozwijaniu swoich zainteresowań.
Stan kadry pedagogicznej w szkołach w porównaniu do
roku ubiegłego pozostał na takim samym poziomie.
Liczba osób przy obsłudze szkół pozostanie na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.
W szkołach prowadzonych przez Gminę Łopuszno szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną objęte są dzieci
i uczniowie posiadający opinie oraz orzeczenia wydane przez
specjalistyczne poradnie. Orzeczenia wydawane są najczęściej na cały etap edukacyjny, opinie zaś - w zależności od
dysfunkcji ucznia - na rok lub dłużej.
W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu ósmoklasisty w
Gminie Łopuszno przystąpiło   ogółem 77 uczniów. Egzamin
ósmoklasisty  został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021
roku. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy ósmoklasistów
były wyjątkowo trudne, ponieważ prawie cały rok szkolny
uczniowie przyswajali wiedzę i umiejętności podczas nauczania zdalnego. Brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami
utrudniał proces edukacji. Mimo to uczniowie podjęli wyzwanie, aby egzamin na zakończenie szkoły podstawowej napisać
jak najlepiej.
Wyniki egzaminów szkół w porównaniu do przedziałów staninowych w skali od 1 do 9
j. angielski
(stanin)
Szkoła Podstawowa 2 (bardzo niw Dobrzeszowie
ski)
Szkoła Podstawowa
5 (średni)
w Gnieździskach
Szkoła Podstawowa
5(średni)
w Łopusznie

Nazwa szkoły

matematyka
(stanin)
2 (bardzo niski)

j. polski
(stanin)
2 (bardzo niski)

5 (średni)

7 (wysoki)

5 (średni)

5 (średni)

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w % 2021r
Lp

Nazwa szkoły

Nazwa przedmiotu

12

Kraj

61
43
60
61
43
60

63
47
60
63
47
60

65
47
59
65
47
59
65
47
59

66
47
60
66
47
60
66
47
60

56

64

61

63

j. niemiecki
matematyka
j. polski

1
57
57

45
60

43
60

47
60

SP Gnieździska matematyka

SP Łopuszno

Województwo

j. angielski

j. angielski

3.

Powiat

13

j. polski

2.

Gmina

j. polski

SP Dobrzeszów matematyka
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7
7
7
13

Szkoła

40
29
47
59
45
69

j. angielski

1.
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty
przez ucznia czy szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą
badaną populację. Skala ta opracowana jest na podstawie rozkładu normalnego wyników poprzez uporządkowanie wyników surowych od wyniku najniższego do najwyższego. Przedziały te ponumerowano od 1. do 9. i nazwano staninami, zatem w kolejnych staninach mieszczą się coraz wyższe wyniki.
Średnie procentowe wyniki uczniów ósmej klasy z poszczególnych przedmiotów, w porównaniu do średniego procentowego wyniku w gminie, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim i w kraju, przedstawiają się następująco:
analizując wyniki egzaminów ośmioklasistów, należy stwierdzić, iż najlepiej z języka polskiego, wypadła Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, która usytuowała się w staninie 7 (wysokim), lepiej od uczniów z gminy, powiatu i kraju o dziewięć procent, a od uczniów województwa o dziesięć procent. Najlepszy wynik z języka angielskiego osiągnęła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ło-

pusznie, która usytuowała się w staninie 5 (średnim) lepiej od
uczniów z gminy o 3 procent i powiatu o 1 procent. Pozostały
przedmiot w tych dwóch szkołach jest na podobnym poziomie. Najsłabiej pod względem wyników wypadła Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, która musi popracować z uczniami, aby w przyszłym roku szkolnym osiągnąć lepsze efekty.
W porównaniu do wyników krajowych wojewódzkich czy powiatowych szkoły z naszej gminy wypadły zadawalająco.
Wójt Irena Marcisz na zakończenie narady dyrektorów
szkół podziękowała wszystkim za szczegółowe informacje,
które skrupulatnie odzwierciedlały wzorowe przygotowanie
placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
Wyraziła swoje uznanie za pracę nauczyciela, która w czasach
zagrożenia epidemiologicznego stała się jeszcze bardziej odpowiedzialna. Życzyła wszystkim energii, motywacji i pasji, które mają moc zmiany procesu dydaktycznego w fascynującą i pełną wyzwań przygodę, a każdego nauczyciela w mistrza i przewodnika.
Jolanta Krzesimowska

,,Czyste Świętokrzyskie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach ogłosił konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”. Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych
z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie tematyki związanej z prawidłowym gospodarowaniem odpadami
oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, zagospodarowanie odpadów
powstałych w gospodarstwie domowym przez ich segregację i utylizację przez firmy do tego przeznaczone. Z terenu
Gminy Łopuszno pracę przygotowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie. Film został doceniony

przez organizatorów konkursu, dzięki czemu Gmina Łopuszno pozyskała środki w kwocie 4800zł na usunięcie
dzikich wysypisk śmieci. W ramach pozyskanych środków częściowo uprzątnięto zmielone części samochodowe na terenie lasów w Żwirowni w Snochowicach. Kolejnym etapem konkursu było pozyskanie dofinansowania
dla szkoły na wyposażenie klasy, w której prowadzone są
zajęcia z zakresu edukacji ekologiczno – przyrodniczej na
potrzeby dydaktyki nauk przyrodniczych. Aktualnie podpisana została umowa na przedmiotowe zadanie na kwotę 4000zł. Planowany jest zakup projektora multimedialnego.
Aneta Dyl

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej
Gmina Łopuszno złożyła wniosek w ramach programu:
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszony przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pierwszym etapem było pozyskanie informacji od rolników z terenu gminy o ilościach folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big
bag. Pozyskanie powyższych informacji pozwoliło na złożenie
przedmiotowego wniosku.
Program ma na celu m.in. odpowiednie zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje

on sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu
na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich
zagospodarowaniem.
Przypomnieć należy, iż projekt będzie realizowany, jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, a zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, przy założeniu, że Gmina Łopuszno
podpisze umowę z Wykonawcą, który odbierze odpady w cenie do 500 zł/Mg.
Aneta Dyl
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Realizacja zadań publicznych przez podmioty
działające w sferze pożytku publicznego
dofinansowanych z budżetu Gminy Łopuszno w 2021 r.

W trosce o efektywne wsparcie podmiotów, stanowiących ważną część społeczeństwa obywatelskiego, podejmujących działalność w sferze pożytku publicznego Wójt Gminy
Łopuszno Irena Marcisz wykonując uchwałę Nr XXV / 204 / 2020
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia
4 grudnia 2020 roku, poz. 4374), wydała zarządzenie Nr 28
/ 2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie
realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2021
roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również
ochrony i promocji zdrowia.
Szczegółowa treść informacji konkursowej stanowiącej załącznik do przywołanego zarządzenia w celu zachowania: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji, jak również jawności prowadzonego
konkursu ofert – umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Łopusznie.
Po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne Wójt Gminy Łopuszno zapoznała się z opinią komisji konkursowej powołanej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert konkursowych i podjęła ostateczną decyzję o wyborze ofert i
udzieleniu poniższych dotacji z budżetu Gminy Łopuszno
w łącznej wysokości 71.950,00 złotych. Wyżej wymieniona dotacja została podzielana:
1) w odniesieniu do zadania konkursowego nr 1, tj.: organizacji inicjatyw o charakterze sportowo – rekreacyj-

nym wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród Mieszkańców Gminy Łopuszno dofinansowanie otrzymały:
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Zryw Czarni”
w wysokości 30.000,00 złotych na realizację zadania publicznego polegającego na uczestnictwie Gminnego Klubu Sportowego w rozgrywkach piłkarskich klasy B ligi świętokrzyskiej
ŚZPN w Kielcach;
Stowarzyszenie Nasze Czartoszowy w wysokości
3.740,00 złotych na realizację zadania publicznego zatytułowanego „Czartoszowy jakie cudne”;

Wsparcie zadania Stowarzyszenia Nasze Czartoszowy
pn. Czartoszowy jakie cudne

2) w odniesieniu do zadania konkursowego nr 2, tj.: organizacji inicjatyw wspierających podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród Mieszkańców Gminy Łopuszno dofinansowanie otrzymały:
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej w wysokości 7.500,00 zł na wydanie publikacji pt.: „Przydrożne kapliczki,
krzyże i figury niepowtarzalnym dziedzictwem Gminy Łopuszno”;

Powierzenie Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej
wydania publikacji o przydrożnych kapliczkach

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Zryw Łopuszno
z sukcesami uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich klasy B
ligi świętokrzyskiej
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Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie w wysokości 5.005,00 zł na przeprowadzenie warsztatów: tanecznych, z regionalizmu oraz wokalnych, których
trwałym efektem będzie powstanie płyty promującej Gminę
Łopuszno;

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Wójt Gm. i Skarbnik podpisują w dn. 20.07.2021 r. umowę
z Zarządem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Łopusznie

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie
w wysokości 10.000,00 zł na zakup i naprawę instrumentów
muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Łopusznie;

Stowarzyszenie Kobiety Łopuszna z dofinansowaniem na
realizację projektu pn. Tajemnice lasów łopuszańskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie w wysokości
6.705,00 zł na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, w
następstwie którego powstanie mapa graficzna atrakcyjnych
miejsc na terenie Gminy Łopuszno.

Podpisanie w dn. 20.07.2021 r. umowy z reprezentantkami Koła
Gospodyń Wiejskich w Lasocinie
Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Łopusznie pozyskała
dofinansowanie na zakup i remont instrumentów

Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” w wysokości
9.000,00 zł na realizację zadania publicznego polegającego
na opracowaniu tablic informujących o miejscach wartych
odwiedzenia wzdłuż szlaku historycznego na terenie Gminy
Łopuszno, również wydanie folderu podsumowującego realizację projektu;

W lipcu 2021 r. podpisane zostały stosowne umowy
na realizację zaakceptowanych zadań publicznych z wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert w/w siedmioma organizacjami prowadzącymi wieloaspektową
działalność pro publico bono na terenie Gminy Łopuszno.
Damian Rozmus

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców priorytetem Samorządu Gminy
„Zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest niczym” (Artur Schopenhauer)
Troska o zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanowi jeden z najwyższych priorytetów Samorządu Gminy Łopuszno. Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz,
wzorem lat ubiegłych, umożliwiła jej mieszkankom udział
w bezpłatnych badaniach mammografii cyfrowej i cytologii płynnej. Przeprowadzone zostały w nowoczesnym
cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
w Kielcach, który w dniach: 1 – 2 września 2021 roku od
1000 – 1600 zaparkowany został obok Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łopusznie przy ulicy Strażackiej 5.
Podczas proponowanych badań panie w wieku 50 – 69 lat
mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii, natomiast kobiety w wieku 25 – 59 lat - z bezpłatnej cytologii.

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz gorąco zachęca do regularnego korzystania z możliwości wykonania istotnych badań, albowiem pozwolą one uniknąć często tragicznych skutków choroby lub szybko i efektywnie zareagować na nią.
A przecież” „w zdrowym ciele, zdrowy duch” – jak mówi przysłowie.
Damian Rozmus
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„LETNI KOMPLEKS BASENOWY W ŁOPUSZNIE – OTWARTY”
3 lipca 2021  Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz dokonała uroczystego otwarcia letniego kompleksu basenowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie. Uroczystość ta odbyła się z udziałem znamienitych gości: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik, Posła na Sejm RP Mariusza Goska oraz Członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasza Jamki, Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotra Kisiela, Sekretarza Gminy Łopuszno Małgorzaty Barcickiej wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Łopusznie, zastępcy Burmistrza Miasta
i Gminy Radoszyce Grzegorza Pakuły, Wójta Gminy Słupia Konecka Roberta Wielgopolana, zastępcy Wójta Gminy Mniów
Michała Milcarza, dyrektora Centrum Sportowo Rekreacyjnego
w Strawczynku Łukasza Woźniaka, prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego – Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji
– Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział Końskie - Macieja Kiełkowskiego, instruktora ratownictwa wodnego z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach Michała Szymczyka, proboszcza parafii Łopuszno księdza kanonika Karola Stacha, wikariusza parafii Łopuszno ks. Krzysztofa
Patrzałka, radnych Rady Gminy Łopuszno, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników szkół z terenu gminy Łopuszno, Pani Małgorzaty Jarząbek - byłej kierownik GOSW Łopuszno, Pana Henryka Karlińskiego – byłego
Wójta Gminy Łopuszno, projektanta basenów Wiesława Smol-
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ca, prezesa firmy ADMA – wykonawców Stanisława Adamczyka i Damiana Adamczyka
Niewątpliwie zrealizowana inwestycja doskonale służyć będzie mieszkańcom i gościom
gminy Łopuszno, by mogli
aktywnie spędzać czas wolny.
Na początku - kierownik
GOSW w Łopusznie Sławomir
Stelmaszczyk przywitał przybyłych na uroczystość otwarcia letnich basenów.
Gwoździem
artystycznym programu stał się przepiękny pokaz tańca synchronicznego w wykonaniu grupy Synchro Show. Po oficjal-

nych wystąpieniach dokonano poświęcenia obiektu. W programie przewidziano liczne atrakcje dla uczestników wydarzenia. Mimo niesprzyjającej pogody odbyły się animacje dla
dzieci prowadzone przez grupę animacyjną Ani Ma, gry i zabawy w wodzie, pokaz baniek mydlanych – gigantów, stoisko
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach na którym
odbywał się pokaz pierwszej pomocy. Do dyspozycji gości na
terenie basenów znajdował się food truck.
Dziękujemy sponsorom za wsparcie tego wydarzenia,
m.in.:
Studio Urody Małogoszcz Aneta Kryszczak
Prokarte – hurtownia fotowoltaiczna
Biuro projektowe – agrapool- baseny i obiekty sportowo
- rekreacyjne
FLUIDRA Polska – Wrocław
Serdecznie zapraszamy do gościnnej gminy Łopuszno.
S. Stelmaszczyk
J.Marszalik
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Integracja międzypokoleniowa w Gminie Łopuszno

11 sierpnia 2021 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbył się „Międzypokoleniowy Marsz Po Zdrowie” oraz PIKNIK, podczas którego odbył się konkurs na Zdrowy kosz piknikowy. Ponad
350 uczestników wzięło udział w tym wydarzeniu, w tym
seniorzy z województwa świętokrzyskiego oraz dzieci
z Placówek Wsparcia Dziennego z terenu Gminy Łopuszno. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja ReStart Stowarzyszenie CZEMPION, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łopusznie.
Nad prawidłową techniką chodzenia czuwali instruktorzy
Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking na czele z instruktorem P. Piotrem Statuchem, którzy poprowadzili również rozgrzewkę przed marszem. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji dla dorosłych oraz dzieci m.in.: międzypokoleniowe zabawy z animatorem, pokazy pierwszej pomocy przygotowane
przez Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Końskich, malowanie twarzy, warsztaty z makramy, warsztaty
ceramiczne poprowadzone w stoisku Osady Średniowiecznej, stoisko Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, dmuchańce
czy watę cukrową. W wydarzeniu uczestniczyli znakomici
Goście w osobach: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik, Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz, Wiceburmistrza Gminy Ożarów Pawła Redziaka,
Wójta Gminy Raków Damiana Szpaka. Udział wzięli również:
kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Zagnańsku Agata Sygulska oraz w Ożarowie Małgorzata Debniak, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beata Starzyk, pracownicy Uniwersytetu: dr Małgorzata Krawczyk – Blicharska
oraz Monika Wojtkowiak. Całe wydarzenie poprowadzili: Pani
Renata Miszczuk, Pan Mariusz Łuszczyński – kierownik GOPS
w Łopusznie oraz Pan Sławomir Stelmaszczyk – kierownik
GOSW w Łopusznie.
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Pięknie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły
organizację, a następnie realizację tegoż doniosłego wydarzenia o charakterze prospołecznym.
Organizatorzy

z życia gminy
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„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które
z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach
zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”

Papież Jan Paweł II

Dożynki Gminne Łopuszno 2021
Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt nie tylko dla rolników, ale także dla każdego mieszkańca wiejskiej społeczności. Tegoroczne uroczystości Święta Plonów obchodzono
w gminie Łopuszno w niedzielę 12 września. Dożynki rozpoczęła dziękczynna Msza święta w intencji rolników, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Karol Stach
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. W
trakcie Eucharystii poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe
oraz chleby upieczone z tegorocznych ziaren zbóż.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych barwny korowód przemaszerował ulicami na teren Gminnego Ośrodka Sportowo- Wypoczynkowego w Łopusznie. Pochód
otwierali - Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz w asyście Starostów Dożynek oraz Gminna Orkiestra Dęta,
która przygrywała utwory, nadając uroczystego charakteru
przemarszowi. Za nimi podążały delegacje wieńcowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, lokalnych stowarzyszeń, Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Chóru Kościelnego „Gloria”, ubrane odświętnie w ludowe stroje dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Łopuszno oraz ze świetlic środowiskowych a także liczni mieszkańcy naszej gminy.
Otwarcia Gminnych Dożynek dokonała Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz. Po tradycyjnym przekazaniu chleba przez Starostów dziękowała rolnikom: „Dziękuję bardzo
za ten wymowny dar. Zboże i z niego wypieczony chleb jest wynikiem współpracy Stwórcy i człowieka. Jest to również wyobrażenie Waszego trudu Drodzy Rolnicy. Dziś w tych świątecznych
okolicznościach dziękuję za pracowitość, gospodarność, życzliwość i mądrość. Dziękuję za dary Waszych rąk, za owoce Waszej pracy, życząc dużo zdrowia i pomyślności (...) Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ja również chcę się po-

Wójt Gminy Łopuszno częstowała Mieszkańców najpełniejszym
dobrodziejstwem - chlebem
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dzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi
do nas gośćmi.
Chciałabym, aby
ten podział był
s p r a w i e d l i w y.
Niech chleba nigdy nikomu nie
zabraknie - w naszej gminie i umiłowanej Ojczyźnie”.
Życzenia dla
rolników złożyli
również
zaproszeni goście: Senator
RP Krzysztof P. Ewa Szymkiewicz i P. Rafał Mazur
Słoń, Poseł na jako Starostwie Dożynek Gminnych
Sejm RP Mariusz Gosek, Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew
Piątek., Wójt Gminy Słupia Konecka Robert Wielgopolan.
Zaszczytną rolę Starostów Dożynek objęli w tym roku:
Pani Ewa Szymkiewicz oraz Pan Rafał Mazur.
Pani Ewa Szymkiewicz zamieszkała w Sarbicach Drugich.
Wraz z mężem Dariuszem prowadzą wspólnie od 12 lat rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 70 hektarów. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka i hodowli bydła. Państwo Szymkiewiczowie posiadają stado 110 sztuk bydła. Ich gospodarstwo po raz drugi z rzędu zostało liderem
pod względem wydajności od sztuki (wyniosła  12 870 kg mleka) w województwie świętokrzyskim.
Pan Rafał Mazur zamieszkały w Sarbicach Drugich. Wraz
z żoną Iwoną prowadzi gospodarstwo rolne, a w pracy pomagają im rodzice P. Rafała: Pan Wiesław i Pani Mariola Mazur.
Gospodarstwo obejmuje 250 ha i specjalizuje się w hodowli
bydła mlecznego oraz bydła opasowego, których łączna obsada wynosi w sumie około 200 sztuk. W 2016 roku P. Rafał zajął III miejsce w powiecie kieleckim w konkursie ROLNIK ROKU
2016. Jest również delegatem w mleczarni OSM Włoszczowa,
w której jest dostawcą.
Podczas tegorocznych dożynek nie mogło zabraknąć
uroczystego uhonorowania zasłużonych rolników. Wójt
Gminy Łopuszno doceniając ich trud, przyznała zaszczytne
statuetki oraz upominki ufundowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską we Włoszczowie. Wyróżnionych i przyznano miejsca dla następujących producentów mleka:

z życia gminy
1 miejsce - Szymkiewicz Dariusz,
2 miejsce - Wiesław Mazur,
3 miejsce - Paweł Bernat,
4 miejsce - Kazimierz Ogonowski,
5 miejsce - Damian Banak,
6 miejsce - Łukasz Soboń.
Dyplom wraz z prezentem okolicznościowym otrzymał
także Pan Mariusz Stępnik sołtys sołectwa Krężołek-Przegrody za godną naśladowania pomoc sąsiedzką oraz Pani Teresa Bujak z miejscowości Sarbice Drugie za udział i zdobycie
wyróżnienia w powiecie kieleckim  w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Niezwykle okazale prezentowała się scena, pod którą złożono 12 misternie wykonanych wieńców przygotowanych
przez następujące sołectwa: Eustachów, Fanisławiczki,
Gnieździska, Jedle, Józefina, Lasocin, Łopuszno, Piotrowiec, Podewsie, Rudniki, Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie. Ze względu na inwencję twórczą oraz niezwykle wysoki
poziom artystyczny prac jury zdecydowało, że autorzy wszystkich kompozycji zasługują na nagrodę finansową w kwocie
500 zł za każdy wieniec.
Plac wokół sceny okalały barwne i zachwycające stoiska,
które serwowały mnogość przepysznych potraw i wypieków.
Podczas tegorocznych dożynek stoiska przygotowały sołectwa: Czałczyn, Czartoszowy, Eustachów, Fanisławice,
Gnieździska, Jasień, Jedle, Józefina, Lasocin, Łopuszno,
Ruda Zajączkowska, Snochowice, Wielebnów oraz KGW
Skarbnica Natury z Marianowa, Stowarzyszenie Razem
dla Sarbic Drugich, KGW Snochowice, KGW ROZŚPIEWANI
Eustachów Duży oraz stoisko Gminy Łopuszno. Wszyscy
wystawcy wznieśli się na wyżyny kuchennych popisów, wzorowo prezentując przez to dorobek kulturowy oraz kulinarne dziedzictwo naszej gminy. W konkursie na Najsmaczniejszą
Potrawę Dożynkową każde ze stoisk otrzymało miejsce na podium za następujące dania:
Czałczyn – golonka z kapustą
Czartoszowy – paszteciki drwala
Eustachów – kluseczki ziemniaczane
Fanisławice – pierogi z kapustą i grzybami
Gnieździska – naleśniki z sosem bolonesse
Jasień – ser biały podpuszczkowy
Józefina – prosiak pieczony z nadzieniem z kaszy
Lasocin – gołąbki
Łopuszno – łosoś w sosie borowikowym
Marianów – kanapki z pastą wiedźmy
Ruda Zajączkowska – żołądki z cebulką
Stowarzyszenie Razem dla Sarbic Drugich – roladki drobiowe
KGW Snochowice – pierogi z kapustą i mięsem
Wielebnów – barszcz czerwony
Snochowice – bigos z cukinii
Jedle – kluseczki ziemniaczane z okrasą
KGW Rozśpiewani Eustachów Duży – zupa krem z kalarepy
Sołectwa oraz mieszkańcy Gminy Łopuszno ochoczo
brali udział w licznych konkursach ogłoszonych z okazji
dożynkowej biesiady.
VI Turniej Sołectw
Podczas tegorocznych dożynek odbył się po raz kolejny
VI Turniej Sołectw o Puchar Wójta, w którym wzięło udział

Stoiska sołeckie integrowały mieszkańców i gości Ziemi
Łopuszańskiej

5 sołectw: Łopuszno, Lasocin, Czartoszowy, Józefina i Snochowice . Pomimo, iż turniej miał na celu wspólną zabawę, nie
brakło sportowej rywalizacji, a zgromadzona publiczność jak
na prawdziwych zawodach sportowych dopingowała swoje
drużyny. Konkurencje w tym turnieju były następujące:
picie mleka przez rurkę – konkurencja dla sołtysa,
rzut ziemniakami do celu,
slalom z oponą samochodową.
Po podsumowania punktacji z poszczególnych konkurencji
najwięcej punktów uzyskało sołectwo Snochowice i tym samym zajęło pierwsze miejsce. O drugie i trzecie miejsce walczyły w dogrywce: sołectwo Józefina oraz sołectwo Czartoszowy. Konkurencja przygotowana na dogrywkę to „strzał piłką do mini bramki”. Zaznaczyć trzeba, że nie był to zwyczajny strzał, albowiem zawodnicy na początku musieli wykonać
pięć pełnych obrotów, a następnie podbiec do piłki i oddać
strzał na bramkę. W dogrywce lepsze okazało się sołectwo
Czartoszowy i tym samym zajęło drugie miejsce, natomiast
sołectwo Józefina - trzecie miejsce. Pozostałe sołectwa, czyli
Lasocin i Łopuszno otrzymały wyróżnienia.
Sołectwo Snochowice, które wygrało rywalizacje, otrzymało puchar ufundowany przez Wójta Gminy Łopuszno, dyplom
i nagrody rzeczowe. Ponadto, wszystkie sołectwa uczestniczące we wspólnej zabawie otrzymały pamiątkowe statuetki
i dyplomy, a każdy uczestnik dostał upominek.
Organizatorzy oraz Wójt Gminy Łopuszno dziękują wszystkim sołtysom, którzy zmobilizowali mieszkańców do wspólnej zabawy połączonej ze sportową rywalizacją. Ogromne
podziękowania kierujemy do uczestników biorących udział w
zawodach.
W Konkursie o tytuł „Najlepsza nalewka sołtysówka”
walczyło 18 w tradycyjny sposób wykonanych trunków.
Komisja przyznała miejsca i nagrody dla:
1 miejsce – Pani Dorota Kozieł z sołectwa Jedle za nalewkę
z kwiatów czarnego bzu,
2 miejsce – Pani Elżbieta Karykowska, sołtys Sołectwa Sarbice Drugie,
3 miejsce – Pan Kazimierz Sadowki, sołtys sołectwa Rudniki,
3 miejsce – Pani Barbara Fras, sołtys sołectwa Łopuszno.
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W konkursie na Największą dynię zwyciężyli:
1 miejsce – Pan Paweł Świercz, sołtys sołectwa Józefina,
2 miejsce – Pani Teresa Mazur z sołectwa Barycz – Jasień,
3 miejsce – Pan Mirosław Śliwka, sołtys sołectwa Lasocin.
Konkurs na Najpiękniejszą dożynkową kompozycję
wygrali:
1 miejsce – Pan Zbigniew Bąk, sołtys sołectwa Antonielów,
2 miejsce – Pani Justyna Walas, sołtys sołectwa Eustachów,
2 miejsce – Pani Barbara Kowalczyk Bernat,
3 miejsce – Pan Krzysztof Robak, sołtys sołectwa Nowek.
W dniu dożynek przyznano również nagrody w konkursie „Ukwiecona Jednostka w Gminie Łopuszno”:
I miejsce - Żłobek Gminny w Łopusznie; (voucher 400 zł),
II miejsce ex aequo - Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie; Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach , (voucher 300 zł),
III miejsce - świetlica w Gnieździskach (voucher 200 zł),
wyróżnienie: Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie - za
najpiękniejszy balkon (voucher 100 zł),
wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Filia
w Grabownicy- za różnorodność gatunkową posadzonych roślin (voucher 100 zł),
wyróżnienie dla: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łopusznie - za czystość i estetykę (voucher 100 zł).
W części artystycznej na scenie prezentowali się lokalni artyści. Podziwialiśmy wokalne występy Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety Gnieździsk, dzieci ze szkół podstawowych z Łopuszna, Gnieździsk,
Dobrzeszowa, Sarbic, a także indywidualne prezentacje w wykonaniu Julii Świercz, Lilianny Pniewskiej, Anny Podgórskiej,
Magdaleny Młynarskiej, Gabrieli Klimczak i Macieja Grzyba.
Wieczorową porą poderwał publiczność do zabawy i tańca
Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno. Biesiada trwała do północy
przy rytmach ludowej muzyki, którą serwował DJ. Bełz.
W tym dniu nie zabrakło także dodatkowych atrakcji. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych gościach dożynek,
albowiem dzieci do woli „wyszaleć się” mogły na dmuchanych
zjeżdżalniach oraz skorzystać z atrakcji wesołego miasteczka. Wzorem lat poprzednich zorganizowana została loteria fantowa, w której nagrodę główną do wygrania stanowił rower ufundowany przez Radnego Powiatowego

Stoisko Gminy Łopuszno podczas Dożynek
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Fundacja Miśka Zdziśka z gościnnym udziałem podczas imprezy

Krzysztofa Smolarczyka. W pobliżu sceny czekała na miłośników sztuki nie lada gratka, czyli wystawa obrazów powstałych podczas 41 Pleneru Malarskiego w Łopusznie.
Nad bezpieczeństwem festynu czuwały służby Ochotniczej
Straży Pożarnej z Łopuszna, Dobrzeszowa, Lasocina, Gnieździsk, Policji, Ochrony i Ratownictwa Medycznego.
Pragniemy serdecznie podziękować naszym wspaniałym
sponsorom, bez pomocy których nie byłaby możliwa organizacja tego wydarzenia. Do szacownego grona należą:
- Pan Krzysztof Smolarczyk, Radny Powiatowy, sponsor roweru, tj. nagrody głównej w loterii dożynkowej,
- Pan Bogdan Wójcik, właściciel firmy EKO Bud Kielce, fundator nagród w konkursach dożynkowych,
- Pan Aleksaner Kozak, - sponsor chleba na uroczystości dożynkowe,
- Pan Waldemar Rowiński - sponsor nagród w konkursach
dożynkowych,
- Pan Tadeusz Moszczyński – fundator nagród w loterii dożynkowej,
- Pani Aneta Węgrzyn, Szkoła Tańca Baila
- Pan Piotr Maciejewski
- Państwo Beata i Paweł Świercz
- Pan Jacek Młynarski
– Eskape Room Kielce,
- Targi Kielce,
- Raj Urwisa
- MK Bowling
Organizatorzy: Wójt
Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Gminny
Ośrodek Kultury oraz
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
z całego serca dziękują wszystkim za pomoc
i zaangażowanie.
Beata Starzyk
Sławomir Stelmaszczyk

fotorelacja z dożynek gminnych 2021
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Impresje Łopuszańskie 7-8 sierpnia 2021 r.

Impresje Łopuszańskie to wydarzenie, które na
stałe wpisało się w kanon imprez kulturalnych będących charakterystycznymi dla gminy Łopuszno.
Z każdym rokiem poziom merytoryczny i artystyczny tego przedsięwzięcia osiąga coraz wyższy stopień.
Skupia ono już tysiące uczestników i plejadę znanych
artystów, zyskując dzięki temu rangę imprezy o zasięgu wykraczającym znacznie poza gminne ramy. Letnia scena widowiskowa w Łopusznie gościła w ciągu
ostatnich lat wielu znanych i lubianych muzyków, min.
zespoły: Piękni i Młodzi, Boys, Veegas, Discoboys, Roxette Cover Band i wielu innych wykonawców muzyki rozrywkowej. Gwiazdą tegorocznych Impresji Ło- Wspaniały występ Zenka Martyniuka i wspaniała publiczność. Dziękujemy.
puszańskich był Zenon Martyniuk – zwany „Królem Disco Polo” wraz z Zespołem Akcent.
ale również skupiła fanów lokalnej piłki nożnej, a to wszystOrganizatorzy Impresji: Wójt Gminy Łopuszno – Irena ko dzięki prezentacji reaktywowanej drużyny piłkarskiej
Marcisz, Gminny Ośrodek Kultury - dyrektor Beata Sta- ZRYW Łopuszno. Pełen sportowych wrażeń sobotni dzień
rzyk oraz Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy uwieńczony został atrakcjami muzycznymi. Wieczorową porą
na czele z kierownikiem Sławomirem Stelmaszczykiem na scenie wystąpił znany i lubiany przez młodzież Zespół Mezadbali, by program dwudniowego wydarzenia był niezwykle nelaos. Punktem kulminacyjnym wieczoru, na który czekała
bogaty i różnorodny, tak - by każdy, począwszy od dzieci po z utęsknieniem imponująca widownia, był zaś występ, jakieosoby dorosłe, znalazł dla siebie coś atrakcyjnego.
go Łopuszno dotąd nie doświadczyło – „Król Disco Polo” Otwarcia Impresji Łopuszańskich dokonała włodarz Zenon Martyniuk zaśpiewał największe hity: „Przez Twe
gminy Łopuszno Irena Marcisz. Życzenia dla mieszkańców oczy zielone…”, „ Życie to są chwile…” „Moja Gwiazda..”.
naszej Małej Ojczyzny przekazali również Senator RP Ponad godzinny występ Zenka poderwał do tańca tłuKrzysztof Słoń, Poseł RP Mariusz Gosek Wicemarszałek my zgromadzonych fanów, którzy przyjechali do ŁopuszWojewództwa Świętokrzyskiego Renata Janik.
na z całego województwa, a nawet z odległych zakątków
W rolę prowadzących wydarzenie wcielili się Pani Polski. Zenek Martyniuk sprawił ogromną niespodziankę naAgnieszka Palacz oraz Pan Krzysztof Kumański. Dzięki ich szym wspaniałym sponsorom, którzy przed koncertem zaproprofesjonalizmowi i nienagannemu wizerunkowi sceniczne- szeni zostali na scenę w celu wykonania wspólnej fotografii
mu wydarzenie zyskało wyjątkowy charakter.
i odebrania pamiątkowych dedykacji z rąk muzyka. Wokalista
Wzorem lat poprzednich pierwszy dzień Impresji w zdecy- zachwycony był niezwykłą gościnnością, z jaką spotkał się ze
dowanej części miał charakter sportowy, a to za sprawą od- strony organizatorów i mieszkańców. Z wielkim uznaniem zabywających się po raz czwarty Ogólnopolskich Impresji chwalał Restaurację i Hotel „Weranda”, w której - dzięki uprzejBiegowych, których inicjatorem i pomysłodawcą jest Pan mości właściciela Pana Łukasza Gołuchowskiego, naszego
Marcin Czupryński i Stowarzyszenie Active Teem. Sobot- sponsora, spędził czas po koncercie. Dalszą część późnego
nia popołudniowa scena plenerowa wrzała nie tylko radosny- wieczoru zagospodarował muzycznie DJ Kawka. Poprowadził
mi fanfarami na cześć zwycięzców biegowych konkurencji, on wspaniałą dyskotekę pod gwiazdami poprzedzoną spektakularnym pokazem laserowym.
Drugi dzień Impresji Łopuszańskich przedstawiał się równie imponująco. Wśród wielu atrakcji pojawiających się w tym
dniu na scenie na szczególną uwagę zasługują wybory Miss
Ziemi Łopuszańskiej. W komisji oceniającej uczestniczyli: Pan
Zbigniew Lisowski – organizator wyborów Miss Województwa
Świętokrzyskiego, Redaktor Naczelny Portalu Świętokrzyskie
24, Weronika Nowak – Miss Województwa Świętokrzyskiego,
Julia Iwan – Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego,
Radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof Smolarczyk, Pani Aneta
Węgrzyn – założycielka Szkoły Tańca „Baila”, Pani Beata Wawrzeńczyk – właścicielka Studia Urody, Robert Nadezhdov – Mister Województwa Świętokrzyskiego. Tytuł Miss Ziemi Łopuszańskiej oraz tytuł Miss Publiczności przypadł dla Dominiki Pepaś. Nagrodę główną w postaci roweru dla najpiękniejszej łopuszanki ufundował Senator RP Krzysztof
Słoń. Królową Łopuszańskich Impresji została Weronika
Kowalczyk,
I Wicemiss Ziemi Łopuszańskiej – Natalia Lizurej,
Rozpoczęcie V Impresji Łopuszańskich 2021
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Dwie najpiękniejsze kobiety w Gminie Łopuszno

II Wicemiss Ziemi Łopuszańskiej - Faustyna Czerwińska, III Wicemiss Ziemi Łopuszańskiej – Anna Piec, Miss Uśmiechu- Mariola Szymkiewicz, Miss Gracji- Izabela Dzwonek, Miss Elegancji - Jessica Joszko, Miss Beauty - Martyna Stelmaszczyk, Miss
Foto – Magdalena Biały. Pokazowe makijaże kandydatek wykonały Panie Beata i Milena Wawrzeńczyk, o fryzury zadbała Pani Karolina Karlińska. Nagrody dla dziewcząt ufundowali:
Senator RP Krzysztof Słoń, Radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof Smolarczyk, Hotel i Restauracja „Markiz”, „Kate Fotografia”
– Katarzyna Cygan, Studio „Foto – Video” Rafał Golański, Studio Urody – Gabinet Kosmetyczny Beata Wawrzeńczyk, Salon
Kosmetyki Profesjonalnej Diana Kowalczyk – Palacz, Salon Kosmetyczny Wioletta Wódkowska – Tkacz, Sklep „Arsat”, „Wytwórnia Przecinków” – Kamila i Marcin Cieśliccy, „Gift Center”
– Magdalena Rowińska, Kino „Moskwa”, MK Bowling, Mobius
Studio, Michał Dziura - stoisko gastronomiczne przy basenach
letnich w Łopusznie.
Dużym zainteresowaniem wśród gości cieszył się również Konkurs Wiedzy o Gminie Łopuszno zorganizowany
przez Gminną Bibliotekę. W rywalizacji brały udział dwie
trzyosobowe drużyny: radnych Rady Gminy w Łopusznie w składzie: Pani Bożena Sochacka, Pan Marcin Sobczyk
i Pan Mariusz Woś oraz drużyna sołtysów gminy Łopuszno, w skład której weszli: Pani Elżbieta Karykowska, Pan Łukasz Pietrzyk oraz Pan Zbigniew Nowacki. Obie grupy wykazały się wysokim poziomem wiedzy na temat Gminy Łopuszno, jej historii, kulturowych tradycji, walorów przyrodniczych
i turystycznych. Rywalizacja odbywała się na niezwykle wyrównanym poziomie. Komisja w składzie: Pani Katarzyna Włodarczyk, Pani Barbara Chuda i Pan Krzysztof Smolarczyk miała niezwykle trudne zadanie do wykonania, jednak udało się
wyłonić zwycięska grupę, którą okazała się drużyna radnych.
Wszyscy uczestnicy edukacyjnej zabawy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Tradycyjnie zabraknąć nie mogło również Przeglądu Talentów Ziemi Łopuszańskiej, który dorocznie skupia z terenu naszej gminy przedstawicieli ze świata sztuki, tańca, śpiewu i poezji. W tym roku na scenie zaprezentowały się poetki: Pani Małgorzata Guz i Pani Justyna Sieradzka. Talent
wokalny podziwialiśmy u Ignacego Dzwonka, Aleksandry Pięty i Karoliny Wawrzeńczyk, tanecznie zaś zachwyciła publiczność hip – hopowa choreografia w wykonaniu podopiecznych szkoły Baila. Uczestnicy nagrodzeni zostali gromkimi brawami, upominkami i pamiątkowymi statuetkami.

Podczas dwudniowych Impresji Łopuszańskich miała również miejsce zbiórka charytatywna na rzecz Darii Szlufik uczennicy Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Koordynatorkami przedsięwzięcia były nauczycielki z tejże placówki: Pani Teresa Pasowska oraz Pani Agnieszka Chruściak. Dzięki zaangażowaniu licznej grupy wolontariuszy oraz
hojności darczyńców udało się zebrać kwotę w wysokości
6.370,34 zł, która przekazana została na leczenie potrzebującej nastolatki.
Wesołe miasteczko, dmuchane zjeżdżalnie, karuzele, liczne
stoiska wystawiennicze, na których królowało pyszne jedzenie i różnorodny asortyment dla najmłodszych - wszystko to
sprawiło, że każdy uczestnik wydarzenia znalazł stosowną dla
siebie rozrywkę.
Zwieńczeniem dwudniowego wydarzenia kulturalnego był
recital utalentowanej młodej wokalistki Anny Loranty oraz
koncerty zespołów: Instynkt, Rompey, Dejw. Na zakończenie
zgromadzeni uczestnicy bawili się do północy przy rytmach
tanecznych serwowanych przez Dj. Robiz.
Nad bezpieczeństwem uczestników Impresji czuwali
przedstawiciele służb mundurowych: Policji oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej z Łopuszna i Gnieździsk a także karetka Pogotowia Ratunkowego.
Organizacja Impresji Łopuszańskich nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc wspaniałych ludzi dobrego serca,
którym pragniemy podziękować w imieniu wdzięcznych
mieszkańców i gości Gminy Łopuszno. To dzięki wpłatom
darczyńców udało się zgromadzić kwotę, dzięki której
możliwe było sfinansowanie występu gwiazdy wieczoru.
Dodatkowo, liczni sponsorzy przekazali szereg nagród
rzeczowych bądź usług na cele związane z organizacja
tego ogromnego przedsięwzięcia.

Zaszczytne tytuły Talenty Ziemi Łopuszańskiej przyznane.
Stanowicie wzór do naśladowania

Drugi dzień V Impresji Łopuszańskich. Konkurs wiedzy o Gminie
Łopuszno wygrali Radni
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Wykaz sponsorów:
SPONSOR GŁÓWNY (usługa
w kwocie 5000 zł)
„Wytwórnia Przecinków” – Kamila i Marcin Cieśliccy
Zrealizowali kompleksową oprawę
graficzną wydarzenia w postaci materiałów reklamowych, banerów rollupów, prezentacji multimedialnych. Fundatorzy nagród dla Miss Ziemi Łopuszańskiej.
SPONSOR DIAMENTOWY (powyżej
1000 zł)
Tartak Piotrowski – Grzegorz Piotrowski,
Sebastian Piotrowski,
Bank Spółdzielczy w Łopusznie,
Profesjonalna Hodowla Kuropatw –
Anna i Michał Rudzińscy,
BIO –EKO – Paweł Zimecki,
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „PK DACH” –Patrycja i Michał Kochel ,
Sklep „Lewiatan” Łopuszno - Kamil Cedro , Paweł Gabryś,
RAYHOLD – Radosław Kowalski, Sławomir Wijas,
Stacja Demontażu Pojazdów - Dariusz
Tkaczyk,
Firma „Adma” - Marian Adamczyk ,
Restauracja i Hotel „Weranda” - Łukasz
Gołuchowski,
Studio Urody - Beata Wawrzeńczyk,
Hotel i Restauracja „Markiz” - Witold
Szproch,
LAFARGE,
Eskape Room,  Kielce Plac Wolności 8 Jacek Młynarski
Witold Szproch
SPONSOR ZŁOTY ( powyżej 500 zł,
do 1000 zł)
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
JABŁONEX -Renata i Piotr Popczyk ,
BA-GA MEBLE - Agnieszka i Stanisław
Iwanek,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JABIS -Janusz Petrus i Jarosław Cichoń,
Szkoła Tańca „Baila” - Aneta Węgrzyn,
MATT – DACH - Anna i Tomasz Kowalczyk,
Piramida Bis - Ryszard Simlat ,
DOB-BUD – Zbigniew Zimecki,
Jansmar - Andrzej Janus,
Studio „Foto – Video” - Rafał Golański,
„Kate.Fotografia” - Katarzyna CyganGłowacka,
SPONSOR SREBRNY ( powyżej 200
zł, do 500 zł)
Sklep ABC-DOM - Paweł Wnuk ,
Hydro Jasiek – Jan Drogosz,
28
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GARDENER - Dawid Sztandera,
PELTERM SP. Z O O - Grzegorz Puchała,
Sklep „Sezam Florina” - Zofia Puchała,
REHMED SP. Z O.O. SP.
Anna Skrzypczyk,
Małgorzata i Cezariusz Najmrodzcy,
Fire Luk – Łukasz Pietrzyk,
Kazimierz Sadowski,
Myjnia Samochodowa obok sklepu „Lewiatan” w Łopusznie - Izabela i Ryszard
Węgrzyn,
Przedsiębiorstwo ARTWIR,
Jowita i Grzegorz Kozak Placówka Banku PKO BP w Łopusznie,
Jacek Palacz,

Rob – Trans - Agnieszka i Tomasz Robak,
Auto Klinika - Dudzic Krzysztof,
PHU POLAMIR - Apolonia i Mirosław
Skrzypczyk,
Uczniowski Klub Sportowy „KONECKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI”,
Kamila i Krzysztof Smolarczyk,
ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY - Dorota Zasada
Trak- Pol - Krzysztof Królikowski,
Prawo i Ubezpieczenia - Piotr Palacz,
EKO-TRAK – Cezary Królikowski,

Dziękujemy sponsorom. Jesteście cudowni.

Przedsiębiorstwo Usługowe MAR-BUD
- Kamila i Arkadiusz Mazur,
Dachy Łuszczyński - Michał Łuszczyński,
Krzysztof Kumański,
Alicja Kuropatwa,
Justyna Palacz,
Małgorzata Trela,
Iwona i Jacek Rydz,
BHP TEAM - Marcin Fornalski,
Agro Gold - Wioleta i Łukasz Prysak,
Justyna Walas,
Marcin Sobczyk,
MAG-PLAST - Katarzyna i Grzegorz Kozieł,
PPHU MARPIO – Jolanta i Czesław Palacz,
TRANS SERVIS - Bonifacy Sornat,
Gift Center - Magdalena Rowiska,
Kosmetyka Profesjonalna- Dianna Kowlaczyk –Palacz,
Salon Kosmetyczny - Wioletta Wódkowska-Tkacz
Sklep „Arsat” - Paweł Domagała
Lody i jedzenie fast food przy basenach
letnich w Łopusznie – Michał Dziura,
Raj Urwisa,
DISCOVR,
MK Bowling,
Barbara Płyta.
SPONSOR (do 200 zł)
Wiesław Mazur,
Andrzej Cieślicki,
Teresa Mazur,
Piekarnia Kozak - Aleksander Kozak,
Elżbieta Karykowska ,
Katarzyna Włodarczyk,
Barbara Fras,
Joanna Nyga - Miśta,
Bożena Sochacka,
Ewelina Bernat,
Mariusz Woś,
Pizzeria „Roza” - Elżbieta Sornat ,
Grażyna Bekier,
Sławomir Pięta,
Danuta Łukasik ,
Zbigniew Nowacki,
DanMil - Daniel Walas,
Grzegorz Tkacz,
Ewa Dudek,
Lidia Sobczyk,
Galeria „Echo” Kielce,
Sabat Krajno,
Mobius Studio,
MK Bowling,
Targi Kielce S.A. ,
Kino „Moskwa” w Kielcach ,
„Zdrowy sen” – Anna Janiszewska.
Beata Starzyk
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„U progu dorosłości” – uroczyste włączenie
18 – latków w poczet mieszkańców Gminy Łopuszno

15 września 2021 roku na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się spotkanie „U progu dorosłości”, podczas którego 18 – latkowie urodzeni w 2003 roku włączeni zostali uroczyście w poczet mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Łopuszno. Jego inicjatorką była Wójt Gminy Łopuszno Irena
Marcisz. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Senator
RP Krzysztof Słoń, sierż. sztab. Małgorzata Perkowska –
Kiepas reprezentująca Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, radny Rady Powiatu w Kielcach Łukasz
Woźniak reprezentujący Starostę Powiatu Kieleckiego, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beata Starzyk
oraz kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie Sławomir Stelmaszczyk.
Uroczystego powitania bohaterów zaplanowanego
spotkania oraz znamienitych gości dokonała Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, która skierowała do wszystkich 18 – latków z głębi serca płynące życzenia wspaniałych lat życia przepełnionych zdrowiem, miłością, radościami i sukcesami na każdej niwie życia. Do życzeń przyłączył się również Senator RP Krzysztof Słoń oraz radny
Rady Powiatu w Kielcach Łukasz Woźniak. Nadto, Senator
Krzysztof Słoń skierował do zebranych słowa poświęcone prawom i obowiązkom, które dotyczą pełnoletnich obywateli
Rzeczpospolitej Polskiej.
W dalszej części spotkania Wójt Gminy Łopuszno Irena
Marcisz wspólnie z Senatorem RP Krzysztofem Słoniem,
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beatą Starzyk, radnym Rady Powiatu w Kielcach Łukaszem
Woźniakiem oraz kierownikiem Gminnego Ośrodka
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie Sławomirem
Stelmaszczykiem dokonali uroczystego aktu wręczenia
18 – latkom odznak opatrzonych herbem Gminy Łopusz-

Wspaniali mieszkańcy Gminy Łopuszno włączeni w poczet
18-latków

no, co symbolizowało włączenie ich w poczet pełnoletnich
mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.
Następnie, Karolina Wawrzeńczyk, jako przedstawicielka młodego pokolenia, skierowała wyrazy najwyższego
uznania i serdeczne podziękowania do Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz i Senatora RP Krzysztofa Słonia za
realizację pięknych inicjatyw z myślą o młodzieży, sukcesywne wspieranie i dostrzeganie potrzeb osób młodych na terenie
gminy Łopuszno. Wskazała, że Pani Irena Marcisz stanowi dla
młodzieży prawdziwy wzór do naśladowania. W imieniu zaproszonych uczestników życzyła wszystkim zdrowia, radości oraz
sukcesów w wymiarze osobistym i zawodowym. Podziękowała za zaproszenie, podkreślając, że to prawdziwy zaszczyt być
uznanym za pełnoletniego mieszkańca gminy Łopuszno.
Po części oficjalnej głos zabrała sierż. sztab. Małgorzata
Perkowska – Kiepas reprezentująca Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w zakresie postaw profilaktycznych w środowiskach dzieci i młodzieży.
Następnie nadszedł czas na część artystyczną, podczas
której zebrani mieli okazję podziwiać kunszt wokonalny Alek-

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali drzewka miododajne symbolizujące ich wkroczenie w dorosłość
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sandry Pięty, która zaprezentowała utwór pt. „All I want”. Ponadto, podczas uroczystości podziwiać można było dwa jazzowe występy taneczne członków Szkoły Tańca „Baila” Pani
Anety Węgrzyn, tj.: Julii Wnuk (solistka), Sandry Zambrzyckiej
i Gabrieli Perz (duet). Zwieńczeniem części artystycznej było
wykonanie utworu wokalnego pt. „Tango” przez Wójta Gminy Łopuszno Irenę Marcisz. Wzruszały wyśpiewywane przez
włodarza naszej gminy słowa o szczęściu wynikającym z życia
w pięknym kraju nad Wisłą wśród uczynnych ludzi o niewinnych sercach.
Z myślą o wspaniałych 18 – latkach z terenu gminy Łopuszno rozlosowano atrakcyjne nagrody w postaci voucherów, zaś nagrodą główną było pióro ufundowane przez Senatora RP Krzysztofa Słonia. Wszyscy uczestnicy zorganizowanego spotkania otrzymali okolicznościowe zestawy gadżetów
promocyjnych gminy Łopuszno oraz drzewka miododajne, symbolizujące doniosłe wkroczenie przez przedstawicieli młodego
pokolenia w wyczekiwaną przez nich dorosłość.
Okolicznościowy tort dla 18-latków Gminy Łopuszno

Szczęśliwi zwycięzcy nagród ufundowanych z okazji spotkania

Uroczystość przeprowadzona w niezwykle miłej atmosferze zakończyła się wspólnym odśpiewaniem tradycyjnych
„Stu lat…”. Słodkim akcentem – tortem, na którym analogicznie do nazwy spotkania umieszczony został napis „U progu
dorosłości”, sfinalizowano to wzruszające spotkanie.
W załączeniu – fotorelacja z uroczystości, z uwzględnieniem jej najważniejszych bohaterów, czyli 18 – latków uroczyście włączonych w poczet pełnoletnich mieszkańców gminy
Łopuszno.
Damian Rozmus

„Nowi” mieszkańcy gminy Łopuszno

W dniach 26 – 27 lipca 2021 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie z inicjatywy Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz przeżyliśmy uroczyste spotkania z nowo narodzonymi dziećmi
(i ich rodzicami) uroczyście włączonymi w poczet mieszkańców gminy Łopuszno.
Spotkania przeprowadzone w atmosferze rodzicielskiej miłości i troski o nowe pokolenie naszej Małej Ojczyzny stały się
doskonałą okazją udzielenia wsparcia dla rodziców przyniesionych „bobasów” oraz ukazania piękna rodzicielstwa. Pozwoliły również na wymianę doświadczeń. Doskonale wpi-
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sały się w prorodzinną politykę, którą wraz z samorządem prowadzi Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz.
Gospodarz gminy podziękowała wszystkim którzy przyjęli zaproszenie organizatorów. Wyraziła słowa uznania dla
sołtysów z terenu gminy Łopuszno za pomoc w organizacji
ww. spotkań.
Wójt Gminy Łopuszno kultywując miły zwyczaj składania
gratulacji rodzicom z okazji narodzin dziecka, przekazała im
symboliczne upominki – misie wraz z kocykiem opatrzone
herbem Gminy Łopuszno i napisem: „Witamy Nowego Mieszkańca w Gminie Łopuszno”. Ponadto, wśród uczestników spo-

tkania rozlosowane zostały rodzinne bilety na bezpłatne skorzystanie z atrakcji kompleksu basenowego znajdującego się
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego
w Łopusznie.
W załączeniu – fotorelacja prezentująca przybyłych na spotkania rodziców wraz ze swoimi cudownymi pociechami.
Damian Rozmus

I Festiwal Seniora „ SENIOR FESTIVAL”

30 lipca 2021 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo –
Wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Seniora „SENIOR FESTIVAL 2021”.
Głównymi organizatorami tak wspaniałej imprezy byli:
Stowarzyszenie CZEMPION oraz Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz, a wspomagali to wydarzenie współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, Fundacja
ReStartoraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
Uroczystego otwarcia I Festiwalu Seniora dokonali:
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata
Janik, Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Damian Gad.
„SENIOR FESTIVAL 2021” poprowadzili kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie Sła36
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womir Stelmaszczyk oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Mariusz Łuszczyński.
W konkursie wzięło udział około 300 seniorów z gmin:
Łopuszno, Daleszyce, Morawica, Strawczyn, Oksa,
Pierzchnica, Ożarów i Zagnańsk, którzy urzekli wszystkich
swymi występami i umiejętnościami wokalnymi. Poziom artystyczny był bardzo wysoki i przede wszystkim – wyrównany,
ale mimo to jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii - soliści:
I miejsce zdobyła Pani Zdzisława Banaś - gmina Oksa,
II miejsce zdobyła Pani Barbara Krzysztofek - gmina Daleszyce,
III miejsce zdobyła Pani Alicja Śrębowata - gmina Łopuszno.
Z kolei w kategorii - zespoły miejsca na podium zajęli:
I - Klub Seniora w Ożarowie,
II - Klub Seniora w Gnieździskach,
III - Klub Seniora w Jakubowicach - „Jakubowianki”.

Nagrody Specjalne Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz otrzymali: w kategorii - soliści - Pani Grażyna Dzwonek
z Eustachowa, natomiast w kategorii - zespoły - Grupa Artystyczna Klubu Seniora „Zawsze młodzi” z Morawicy.
Zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia, które również zostały wzbogacone o pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Po przesłuchaniach na rozentuzjazmowanych uczestników
czekał pyszny poczęstunek, a po wręczeniu nagród odbył się
koncert kapeli muzycznej „Na biesiadną nutę” oraz dyskoteka „Pod gwiazdami”.
Stowarzyszenie CZEMPION

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz uroczyście otwiera
I Festiwal Piosenki Senioralnej

Klub Seniora w Eustachowie na I Festiwalu Piosenki Seniora
w Łopusznie

Wyróżnienia i statuetki dla Seniorów biorących udział
w I Festiwalu Piosenki Seniora w Łopusznie

I Festiwal Piosenki Seniora w Łopusznie za nami

Najlepsi wykonawcy podczas Festiwalu

Blisko 300 Seniorów na terenie GOSW w Łopusznie
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Imponujący jubileusz Pani Aleksandry Sękowskiej

15 lipca 2021 roku Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz
z udziałem szacownych gości: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik, Senatora RP Krzysztofa Słonia, Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego
oraz sołtysa sołectwa Antonielów Zbigniewa Bąka przekazali wyrazy uznania dla Szanownej Pani Aleksandry Sękowskiej – najstarszej mieszkanki gminy Łopuszno, obchodzącej 11 lipca 2021 roku wspaniały jubileusz 100 – lecia urodzin.
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz życzyła Jubilatce kolejnych lat w zdrowiu i miłości najbliższych. Wyraziła nadzieję, iż
Opatrzność Boża pozwoli Pani Aleksandrze cieszyć się jeszcze
wiele lat zasłużonym szacunkiem ze strony rodziny, przyjaciół
i lokalnej społeczności.
Pani Aleksandra Sękowska ze swoją optymistyczną postawą i wysokimi wartościami moralnymi stała się – w powszechnym rozumieniu – autorytetem. Jej doświadczenie życiowe dla wielu jest źródłem mądrości i drogowskazem w podejmowaniu wyzwań.
200 lat, Pani Aleksandro!
Damian Rozmus

Jubileusz 100 lat życia Pani Aleksandry Sękowskiej
najstarszej mieszkanki gminy Łopuszno

Siedzi w rogu wersalki. Wita mnie serdecznie. Ma ciepły
uśmiech i wesołe oczy schowane za okularami. Mimo binokli
na nosie nie może nawlec igły, dlatego żali się sołtysowi, panu
Zbigniewowi Bąkowi na słaby wzrok. I nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie to, że ma 100 lat.
Słucham uważnie, jak opowiada o swoim życiu. Niezwykłym choćby z tego powodu, że tak długim. Rozmawiam z naocznym świadkiem historii i niezwykłych zmian, które dokonały się na polskiej wsi w ciągu minionego stulecia.
Urodziła się 11 lipca 1921 roku jako najmłodsze dziecko Józefa i Julianny Jaskulskich z Huty Jabłonowej. W trzecim roku
niepodległej Polski. Rodzice mieli jeszcze sześcioro dzieci, pięciu synów i córkę. Dzieciństwo miała zwyczajne, jak to na wsi.
Wyznaczane rytmem zmieniających się pór roku. Wychowała
się w kochającej rodzinie. „U mamusi i tatusia było mi dobrze”
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– wspomina po kilkudziesięciu latach, a słowa te wypowiada
jakby znów była małą dziewczynką.
Wieś była zgrana, ludzie serdeczni, pomocni. Wesoło było.
Kiedy pani Aleksandra mówi te słowa, słychać w nich tęsknotę.
Jest to tęsknota za dzieciństwem i młodością, za uczuciami,
które działy się „w środku”, w sercu, bo przecież nie za tamtym
światem ubogim, chłodnym i głodnym, bo taka była wieś kielecka dwudziestolecia międzywojennego.
Rodzice zadbali o jej wykształcenie, bo skończyła cztery
klasy Szkoły Powszechnej w Mninie, co w okresie przedwojennym nie było takie oczywiste, gdyż analfabetyzm, zwłaszcza
na wsi, nie był zjawiskiem rzadkim, mimo wprowadzenia powszechnego obowiązku szkolnego.
Najtrudniejszym życiowym doświadczeniem pani Aleksandry była II wojna światowa. Była rówieśnicą pokolenia Kolum-
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bów, pierwszego urodzonego w wolnej Polsce. I także była
bohaterką swoich czasów, choć nie pisała książek. U progu
dorosłości niezawisłość ojczyzny z powrotem zostaje utracona. Nic nie jest pewne, żyje się w ciągłym strachu o życie
własne i innych. Żeby upiec chleb, trzeba zemleć ziarno w żarnach ukrytych gdzieś na strychu. Ktoś musi stać na czatach, bo
jak żandarmi znajdą żarna, nawet zabić mogą. Po lasach kryją się partyzanci. „Bandit” mówią na nich Niemcy. W domach
przeprowadzają rewizje. Na drzwiach mieszkańcy wywieszają
kartki z liczbą zamieszkujących chałupę osób. Niemcy pukają
do drzwi i sprawdzają. Stan liczbowy musi się zgadzać. Jeśli
nie, rodzina ma kłopoty.
Pani Aleksandra pamięta taką wizytę. W domu nie było
brata. Skłamała, że wziął konia i pojechał do sąsiedniej wsi.
I drżała na myśl, co będzie z nią i z najbliższymi, jeśli Niemcy
zajrzą do stajni, gdzie stoi koń.
Chłopi muszą oddawać Niemcom kontyngenty. Jej rodzinie na przykład zabrano krowę. Poza tym codziennie oddają
litr mleka. To ona chodzi z tym mlekiem do Rudnik. I pewnego dnia w drodze do Rudnik widzi olbrzymie dymy unoszące
się na pobliską wsią. Wielką łunę pożogi. Jest maj 1943 roku.
Płonie Skałka.
Jeden z braci został wywieziony na roboty przymusowe do
Niemiec. Drugi także poszedł na wojnę, ale nigdy z niej nie
wrócił. Podobno był w obozie. To prawdopodobnie stamtąd
przyszedł do rodziny list. Napisał w nim, że jest głodny. Wtedy matka – opowiada pani Aleksandra – upiekła chleb, potem
długo go suszyła i wysłała pod wskazany adres. Ale nigdy już
żadna wiadomość od brata nie przyszła. Nie udało się go odnaleźć. Taka i podobne do tej historie, opowiedziane przez panią Sękowską, były udziałem większości polskich rodzin podczas wojny.
Człowiek jest jednak stworzony do życia, nie do śmierci, do
radości, nie do smutku, zwłaszcza gdy ma dwadzieścia lat. Ludzie w tych trudnych czasach też chcieli się bawić. Urządzano
nawet po kryjomu „granie”, czyli potańcówki. Trzeba było tylko pamiętać o zaciemnieniu, więc szczelnie zasłaniano okna.
Ludzie w czasie wojny kochali się, żenili, rodziły im się dzieci.
To w czasie wojny, wtedy panna Aleksandra, wybrała się na
wesele do Czałczyna, na którym spotkała swojego przyszłego
męża. Wesele było u Mazura. A były to takie czasy, kiedy wesele traktowano jako okazję do zapoznania się z płcią przeciwną, do kojarzenia małżeństw. Ani panien, ani kawalerów
nie zapraszano z osobą towarzyszącą – to moda ostatniego
trzydziestolecia. Wtedy właśnie zapoznała się z pochodzącym
z Józefiny Józefem Sękowskim. Dziś pani Aleksandra śmieje
się, gdy pytam, jak wyglądały te zaloty. „Raczej nieśmiali byliśmy” – mówi, ale widać, że wspomnienie to jest dla niej miłe.
W 1941 roku pobrali się. Rok później na świat przyszła jedyna córka Irena. Do zakończenia wojny mieszkali u rodziców w
Hucie Jabłonowej.
Jeszcze jako kawaler pan Józef Sękowski brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Służył w 4. Pułku Saperów, potem należał do Armii Krajowej. Pani Aleksandra z kolei wspomina, jak
zamiast niego w czasie wojny w Górach Mokrych kopała okopy.
Po wojnie młodzi małżonkowie przenieśli się do Antonielowa, do miejsca, które do tej pory jest domem pani Aleksandry.

Antonielów do końca wojny zamieszkiwali Niemcy. Była to
duża kolonia, która miała kaplicę umiejscowioną nieopodal
domostwa Sękowskich. Kaplica nie zachowała się, ale w dalszym ciągu są w Antonielowie pozostałości ewangelickiego
cmentarza. Po wojnie Niemcy musieli opuścić ziemie polskie.
Ich gospodarstwa zostały rozdzielone między Polaków. Młodzi Sękowscy z Huty Jabłonowej otrzymali sześć hektarów ziemi. Jak mówi pani Aleksandra, licha to była ziemia, sześć hektarów szóstej klasy, dlatego z rozrzewnieniem wspomina ojcowe gospodarstwo z urodzajnym polem i pięknym sadem.
Z końcówki wojny pani Aleksandra zapamiętała szczególnie, jak spod Berlina szli „Ruscy”. Ludzie się ich bali. Byli brudni, zapchleni, głodni, w poszarganych mundurach, nie stronili
od gwałtów i przemocy. „Tacy dzicy byli” – wspomina. Pędzili
ze sobą krowy, zdobycz wojenną i na rozległych łąkach Antonielowa je paśli.
Młodzi gospodarze otrzymali wprawdzie ziemię, ale bez
zabudowań. Te postawili sami. Dom, stodołę i oborę. Mąż
pani Aleksandry miał dobry fach w ręku, był stolarzem. Dom,
w którym do tej pory mieszka jego żona, to typowa wiejska
chałupa. Sień, komora, kuchnia i pokój. W domu zachowały
się okna i drzwi wykonane przez pana Józefa. Wrażenie robi
małżeńskie drewniane łoże stojące w pokoju. Solidna, rzemieślnicza robota. Piękna jest belkowana powała w kuchni.
Dziś w takich domach nie mieszkamy, a oglądamy co najwyżej
w skansenie w Tokarni.
Pani Aleksandra także miała fach w ręku. Była krawcową.
Krawiectwa nauczyła się od swojej bratowej. Szyła dla siebie, męża, ukochanej córki Irenki, ale obszywała także kobiety ze wsi. Jednak podstawowym źródłem utrzymania rodziny
było rolnictwo. Uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta. Ale tamte gospodarstwa sprzed transformacji z 1989 roku w niczym
nie przypominały współczesnych nowoczesnych kombinatów rolniczych. W każdej zagrodzie hodowano drób wszelkiej
maści, krowy, świnie, owce. Wszystkiego po kilka sztuk. I obowiązkowo był koń jako podstawowa siła pociągowa. Dlatego
praca na roli była ciężka, zaczynała się z ranną rosą, kończyła
o zmierzchu, większość czynności wykonywano ręcznie.
Do Antonielowa to pan Sękowski przyniósł powiew nowoczesności. Dorobił się młockarni. „Był takim lokalnym przedsiębiorcą” – wspomina go sołtys, pan Zbigniew Bąk. W dodatku jeździł na motocyklu marki „Jawa”, co kilkadziesiąt lat temu
było na wsi rzadkością.
Dzięki zaradności męża pani Aleksandrze żyło się dobrze.
Cieszyła się córką, którą w wieku sześciu lat posłała do szkoły
w Antonielowie, a potem do liceum do Łopuszna.
Pani Irena mówi, że rodzice byli dobrym małżeństwem,
wzajemnie się wspierali. To był dobry dom, bez kłótni i cichych
dni. Ojciec szanował matkę i liczył się z jej zdaniem. I chociaż
dawniej na określenie relacji w małżeństwie nikt nie użyłby
słowa „partnerskie”, to z opowieści córki taki właśnie obraz
tego związku się wyłania.
Córka Irena wyszła za mąż. Dała mamie dwie wnuczki i dwóch wnuków -   (jeden z nich, niestety, nie żyje). Obie
wnuczki przebywają w Stanach Zjednoczonych. Tam założyły
rodziny i układają sobie życie. Pani Aleksandra cieszy się także
z trzech prawnuków i siedmiu praprawnuków. Obecnie żyje
więc pięć pokoleń rodziny Sękowskich.
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Pani Aleksandra z radością pokazuje rodzinne zdjęcia. Jest
dumna ze swojej rodziny. Ubolewa, że są daleko, ale często
rozmawia z nimi przez telefon. Miała nadzieję na spotkanie
z wnuczkami z okazji jubileuszu, ale z powodu pandemii nie
mogły przyjechać do Polski.
W czym tkwi istota długowieczności? Na pewno na długie
życie składa się wiele czynników. Czasem to kwestia genów.
Dwaj bracia pani Sękowskiej przekroczyli siedemdziesiątkę,
co może nie jest imponującym wiekiem, ale siostra przeżyła
95 lat. Od genów dużo większe znaczenie ma jednak to, jakim
ludźmi jesteśmy otoczeni. A pani Aleksandra miała i ma szczęście do ludzi, przede wszystkim zaś była szczęśliwa w małżeństwie. Czuła się kochana i bezpieczna. Niestety, mąż nie dotrzymał jej kroku w długowieczności, zmarł w 1998 roku, od
23 lat jest więc pani Aleksandra wdową.
Patrząc na panią Sękowską, trudno uwierzyć, że przekroczyła setkę. Czas okazał się łaskawy dla jej urody. Ma piękną,
dostojną postawę. Przede wszystkim jednak trzeźwy, otwarty umysł. Dobrze się z nią rozmawia. Swoją żywotność Jubilatka zawdzięcza codziennej gimnastyce umysłu. Interesuje
się tym, co dzieje się wokół. Czyta „Fakt”, ogląda programy informacyjne, bierze udział w wyborach. Ma swoje ulubione seriale. To „M jak miłość” i „Barwy szczęścia”. Lubi także seriale
tureckie.
Zdrowo się odżywia. Lubi owoce, choć te dzisiejsze nie
smakują tak jak jabłka i śliwki z tatulowego sadu, i kapustę
też lubi bardzo. Z dawnych lat pamięta te ogromne, drewniane beczki pełne poszatkowanego warzywa. A na dnie beczek były prawdziwe smakołyki – kisiły się tam małe główki
kapusty. Jedzenie na wsi było proste, dziś byśmy powiedzieli „nieprzetworzone”. Gotowało się z tego, co urosło na własnym polu. Na śniadanie zalewajka, na obiad ziemniaki suche
z barszczem, na kolację zalewajka. W niedzielę rosół, jeśli można było zabić kurę. Pani Aleksandra z sentymentem wspomina dawne smaki, zwłaszcza olej tłoczony z lnu, w którym maczało się chleb.
Jubilatka na co dzień mieszka sama. Nie chce przeprowadzić się do córki do Białogona, bo „nie przesadza się starych
drzew”. Antonielów to jest jej miejsce. Córka odwiedza ją w
weekendy. Niezastąpioną pomocą jest sąsiad, pan Ryszard
Kowalczyk. Wpada codziennie, narąbie drew, pomoże napalić, pogada. Pani Sękowska otrzymuje także wsparcie z GOPSu i zawsze może liczyć na sołtysa wsi, pana Zbigniewa Bąka.

Codzienna krzątanina w domu bez żadnych wygód (jest tylko
doprowadzona bieżąca woda) wypełnia jej dni.
Jest jeszcze modlitwa. Codziennie różaniec i koronka.
Ostatnio na nowym różańcu, który z okazji jubileuszu otrzymała od księdza biskupa Florczyka. Mówi, jak ważna jest dla
niej wiara i Bóg, i Przenajświętsza Panienka. Dają jej siłę i nadzieję na każdy dzień.
Jubileusz 100 – lecia urodzin pani Aleksandry Sękowskiej
był ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności. To
najstarsza mieszkanka gminy. W intencji pani Aleksandry odprawiono uroczystą sumę dokładnie w dniu jej urodzin, 11 lipca 2021 roku. Mszę celebrował ksiądz dziekan Karol Stach
w asyście księdza Sylwestra Okły – przedstawiciela Kurii Biskupiej. W uroczystości udział wzięli: przewodniczący Rady Gminy, pan Andrzej Cieślicki, zastępca Wójta Gminy, pan Wiesław
Gałka, Sekretarz Gminy, pani Małgorzata Barcicka, rodzina,
przyjaciele, mieszkańcy Antonielowa. Szanownej Jubilatce towarzyszył, służąc jej ramieniem, sołtys Antonielowa, pan Zbigniew Bąk. Po mszy św. spotkano się na obiedzie w restauracji. Wtedy życzenia złożyła, łącząc się telefonicznie z panią Sękowską, Wójt Gminy, pani Irena Marcisz, przebywająca w tym
czasie na urlopie.
W kilka dni później, w czwartek skromne domostwo w Antonielowie odwiedzili: Senator RP, pan Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pani Renata Janik, Starosta Powiatu Kieleckiego, pan Mirosław Gębski, Wójt Gminy, pani Irena Marcisz, państwo Grażyna i Zbigniew Bąkowie. Wszyscy z życzeniami 200 lat życia, upominkami i podziękowaniami za piękne życie, które może, a właściwie powinno być wzorem dla młodszych pokoleń. Szczególne
podziękowania skierował do Jubilatki pan Senator, kiedy dowiedział się, że pani Aleksandra na niego oddała swój głos. „To
dzięki pani jestem dziś senatorem” – powiedział.
Kiedy patrzę na najstarszą mieszkankę naszej gminy, widzę
kobietę spełnioną, która w dalszym ciągu potrafi cieszyć się
życiem i docenić jego wartość. Potrafi dziękować Bogu za kolejny przeżyty dzień. Nie ma narzekania, uskarżania się, żalów.
Są jeszcze marzenia. Żeby spotkać się z całą rodziną w komplecie, żeby wnuczki przyjechały do Polski do jej Antonielowa. I żeby poczuć wtedy ich młodość w swoich starych ramionach.
Agnieszka Palacz

„Patriotyczne spotkania w miejscach pamięci narodowej”
Fanisławice

22 sierpnia 2021 r. obchodziliśmy uroczystość patriotyczną przy pomniku upamiętniającym zamordowanych w czasie
II wojny światowej mieszkańców w Fanisławicach. Rozpoczęła
się mszą świętą w intencji żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez niemieckiego okupanta. W gajówce ,,Konrad”
mszę świętą sprawowali ks. Komandor Janusz Bąk i ks. proboszcz Wiktor Walocha. W homilii podkreślone zostało to, że
naszym wspólnym obowiązkiem jest pamięć o ofierze krwi
i życia złożonej przez żołnierzy na ołtarzu Ojczyzny.
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Przy pomniku zgromadzili się poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz samorządowych z
Wójt Gminy Łopuszno Ireną
Marcisz na czele. Obecni byli
także: dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, mieszkańcy oraz
potomkowie zamordowanych. Po mszy świętej odczytano Apel Poległych, zło-
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żono kwiaty oraz zapalono znicze. O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał chór „Wiernianki”.
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Łopuszno skierowała do
zgromadzonych słowa podziękowania za udział i kultywowanie historii.

wymi, Poczet Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział z Łopuszna i Oleszna. KGW z Lasocina - pod kierunkiem Pani Marii
Krajewskiej uświetniło uroczystość pieśniami patriotycznymi.
Po odczytaniu Apelu Poległych złożono pod pomnikiem wiązanki i zapalono znicze. Na zakończenie uroczystości włodarz
naszej gminy Pani Irena Marcisz podziękowała wszystkim za
obecność i pamięć o bohaterach.

Wzgórz Trzech Krzyży, czyli „Kościółek”

05.09.2021 r. w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się uroczystość patriotyczna na Wzgórzu Trzech Krzyży
w Łopusznie. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie powitała przybyłych gości: władze samorządowe
z Wójt Gminy Łopuszno Ireną Marcisz, radnych Rady Powia-

Ewelinów

29 sierpnia br. oddaliśmy hołd powstańcom styczniowym
przy pomniku w Ewelinowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą, którą sprawował ks. proboszcz Ireneusz Wiktorowicz.
W uroczystości wzięli udział: władze samorządowe z Wójt
Gminy Łopuszno Ireną Marcisz na czele, radny Rady Powiatu
Kieleckiego - Krzysztof Smolarczyk, kierownicy jednostek organizacyjnych, delegacje ze szkół wraz pocztami sztandaro-
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tu Kieleckiego: Krzysztofa Sobonia i Krzysztofa Smolarczyka,
kierowników jednostek organizacyjnych, delegacje ze szkół
wraz z pocztami sztandarowymi, Związek Armii Krajowej Oddział w Łopusznie. Mszę świętą sprawowali księża z parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie: ks. proboszcz
Karol Stach oraz ks. Michał Olejarczyk. Uczestnicy uroczystości modlili się i oddali hołd wszystkim, którzy zginęli w obronie ojczyzny. Tradycyjnie o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie. Po mszy
świętej odczytany został Apel Poległych i Przesłanie Pokoju, po czym dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łopusznie wypuściły gołębie – symbol pokoju. Następnie
przy tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej złożono
wiązanki i zapalono znicze.
M. Woś

III Rajd Śladami Brygady Świętokrzyskiej
Narodowych Sił Zbrojnych

Po raz trzeci z inicjatywy Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego odbył się rajd rowerowy szlakiem Brygady
Świętokrzyskiej NSZ. W tym roku do powiatów kieleckiego i włoszczowskiego dołączyły - konecki i jędrzejowski.
Rajd z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.
Grupa kielecka wyruszyła z Zagnańska. W tym samym czasie
wyjechały grupy z Włoszczowy, Jędrzejowa i Końskich.
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Piękna pogoda sprawiła, że w sobotę 7 sierpnia 2021 roku
frekwencja uczestników rajdu była wysoka. Na stracie pod dębem Bartek w  Zagnańsku stawiło się ponad 80 osób, by wziąć
udział w III Rajdzie Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ.
Punktualnie o godzinie 9:00 rowerzyści z powiatu kieleckiego wyruszyli na
trasę, która wynosiła 55 km. W tym tur yst yczno -patrio tycznym wydarzeniu
wzięli udział zarówno
pasjonaci historii jak
również
zdrowego
stylu życia. Byli amatorzy jazdy rowerem,
którzy po raz pierwszy wyjechali w sezonie, jak i ci, którzy na
swoim rowerowym
koncie mają już kilka

z życia gminy
tysięcy kilometrów. Gminę Łopuszno reprezentowali Sekretarz Gminy Małgorzata Barcicka wraz z pracownikami Urzędu
Gminy w Łopusznie oraz kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Łopusznie Sławomir Stelmaszczyk.
Trasa rajdu przebiegała przez malownicze, słabo uczęszczane leśne i szutrowe drogi. Rowerzyści przejechali przez gminy Zagnańsk, Mniów, Strawczyn, Słupię Konecką i Łopuszno.
Zatrzymywali się w ważnych miejscach pamięci związanych
z Brygadą Świętokrzyską. Na półmetku uczestnicy rajdu mieli przystanek w Szkole Podstawowej w Grzymałkowie, gdzie
wzmocnili się ciepłym posiłkiem.
W dobrym tempie, przed godziną 15:00 grupa dojechała do Lasocina. Tam spotkała się z rowerzystami z Włoszczowy, Końskich i Jędrzejowa. Na mecie pojawiło się łącznie ponad 200 cyklistów. Starostowie powiatów uczestniczących
w rajdzie: Mirosław Gębski, Dariusz Czechowski, Paweł Faryna i Grzegorz Piec wspólnie złożyli wieniec przed obeliskiem
upamiętniającym Brygadę Świętokrzyską.
Hołd oddali również - Swiętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, który w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Prze-

mysława Czarnka złożył wieniec oraz Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz. O swoich poległych kolegach nie zapomnieli
także kombatanci.
Na zakończenie rajdu odbyło się ognisko integracyjne
i wspólne śpiewy z Zespołem Pieśni i Tańca „Wincentowianie”.
S. Stelmaszczyk

Uroczystości patriotyczne na Świętym Krzyżu

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. delegacja z gminy Łopuszno wzięła udział w uroczystym święcie upamiętniającym 370
rocznicę śmierci Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Organizatorem obchodów był Starosta Powiatu Kieleckiego Mirosław Gębski. Podczas uroczystości gminę Łopuszno reprezentowali: z-ca Wójta Gminy Łopuszno Wiesław Gałka, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beata Starzyk oraz
kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego
w Łopusznie Sławomir Stelmaszczyk.
Uroczystość rocznicową rozpoczęła msza święta. Po niej
uczestnicy liturgii przeszli do krypt pod świętokrzyską bazyliką, aby odprawić stosowne modlitwy w intencji zmarłego
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Następnie udali się na

przyklasztorne błonie, które stały się w tym dniu miejscem
potyczek konnej husarii, parady wojsk i dworu oraz popisów
władania bronią sieczną. Zgromadzeni mogli zobaczyć, m. in.:
konny turniej husarski, gonitwy, cięcia szablą, pokazy musztry
pikinierów, bal dworski i prezentację strojów z epoki.
Rekonstrukcji historycznej towarzyszyły przygotowane
przez gminy powiatu kieleckiego prezentacje regionalnych
potraw i rękodzieła. Stoisko naszej gminy przygotowane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek
Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie. Znaleźć na nim
można było wiele pysznych specjałów, które zachwyciły najwybredniejsze podniebienia.
Beata Starzyk
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Razem możemy więcej

„Razem możemy więcej” – takie hasło przyświeca realizacji akcji zbierania nakrętek. Gmina Łopuszno nawiązała
współpracę z Fundacją Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei. 3 września 2021 r. przedstawiciele Zarządu Fundacji
na czele z Prezesem Dariuszem Lisowskim przekazali Wójtowi Gminy Łopuszno Irenie Marcisz statuetkę potwierdzającą nadanie tytułu honorowego wolontariusza Fundacji.
Włodarz naszej gminy Pani Irena Marcisz podpisała
z Prezesem Fundacji Panem Dariuszem Lisowskim porozumienie, na mocy którego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie przy ulicy
Włoszczowskiej 40 zamontowane zostało serce przeznaczone do sukcesywnego zbierania nakrętek. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na wsparcie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Gmina Łopuszno w ten sposób
aktywnie wspiera akcję pod hasłem: „Wkręć się z Miśkiem
Zdziśkiem w pomaganie nakrętkami”.
Wójt Gminy Łopuszno korzystając z okazji, podziękowała
osobom działającym w Fundacji za piękną postawę życiową –
godną naśladowania oraz zaprosiła mieszkańców i gminy Łopuszno do włączenia się w szlachetną akcję.
W konkursie zorganizowanym w ramach przeprowadzanej akcji pn. „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki” zwyciężył Gminny Żłobek w Łopusznie, który uzbierał i oddał do
czerwonego serduszka usytuowanego na terenie GOSW
w Łopusznie 200 kg plastikowych nakrętek.
23 września 2021 r. Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz
wspólnie z Prezesem Fundacji Dariuszem Lisowskim przekazali na ręce dyrektor Gminnego Żłobka w Łopusznie Pani Eweliny Bernat nagrody dla dzieciaków i personelu Żłobka w podziękowaniu za godną uznania postawę prospołeczną.
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz wręczyła również Prezesowi Fundacji Dariuszowi Lisowskiemu symboliczny podarunek
– obraz z 41 Pleneru Malarskiego w Łopusznie wraz z gratulacjami za całokształt pracy w zakresie realizacji zadań społecznych
wymagających wrażliwości serca i altruistycznej postawy.
Damian Rozmus

Żłobek Gminny w Łopusznie zwycięzcą akcji Misiek Zdzisiek
Za uzbieranie nakrętek z wynikiem 200 kg
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Podziękowanie dla Prezesa P. Dariusza Lisowskiego za
realizację inicjatyw wymagających wrażliwości serca

Razem możemy więcej - takie hasło przyświeca realizowanej
akcji zbierania nakrętek na terenie GOSW w Łopusznie

Wójt Gminy Łopuszno P. Irena Marcisz Honorowym
Wolontariuszem Fundacji Zdziśka Miśka

z życia gminy

Czartoszowy nie próżnują!

Trzeci kwartał 2021 roku upłynął w Czartoszowach pod
znakiem działania, a to między innymi za sprawą realizacji
przez Stowarzyszenie „Nasze Czartoszowy” projektu pn.
„Czartoszowy jakie cudne”, dofinansowanego w całości
z budżetu Gminy Łopuszno na rok 2021.
W ramach niego przeprowadzono m.in. konkurs fotograficzny, promujący walory krajobrazowe Czartoszów. Spośród
otrzymanych zdjęć jury wybrało pięć, które zostały nagrodzone. Laureatami konkursu zostali: Nikola Klimczak, Wojciech Pięta, Gabriela Dudek, Dominika Palacz oraz Ewelina Ciszek.

fot. Wojciech Pięta

fot. Dominika Palacz

fot. Ewelina Ciszek

fot. Nikola Klimczak

fot. Gabriela Dudek

Następnym etapem była
organizacja prelekcji o Pojezierzu
Świętokrzyskim
i wchodzącym w jego skład
Jeziorze Elżbiety. Poprowadził ją dr Cezary Jastrzębski – wykładowca UJK, przewodnik świętokrzyski, autor
książek z dziedziny geografii
historycznej regionu świętokrzyskiego, który podzielił się ze słuchaczami swoją
bogatą wiedzą. Uczestnicy spotkania mieli okazję
poszerzyć i usystematyzować informacje o Jeziorze Elżbiety i procesie jego powstawania, zaznajomić się z występującą w tej okolicy fauną i florą,
a także poznać historyczne i geograficzne ciekawostki związane z Czartoszowami. Efektem tej prelekcji było wykonanie
dwóch tablic edukacyjnych, z których jedna została zamontowana nad Jeziorem Elżbiety, zaś druga na Jaźwiej Górze.
Finałem realizacji projektu „Czartoszowy jakie cudne”
będzie rajd rowerowy oraz pieszy po polnych i leśnych dróżkach
w Czartoszowach, zakończony piknikiem rodzinnym.
Stowarzyszenie „Nasze Czartoszowy”
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Wspieramy akcję
„Przynieś Misia”
25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Fundacja Miśka Zdziśka – „Błękitny Promyk Nadziei” z Jędrzejowa zaprasza szkoły, firmy oraz wszystkich mieszkańców gminy Łopuszno do uczestnictwa w zbiórce pluszowych misiów, zabawek gumowych na rzecz dzieci ze
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie prowadzi zbiórkę pluszowych misiów, gumowych, plastikowych zabawek,
puzzli, kredek, bloków rysunkowych. Przyjmujemy ww. rzeczy
w siedzibie biblioteki przy ulicy Włoszczowskiej 3 - od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1600 - do dnia 17.11.2021 roku.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 - 39 14 138
lub drogą elektroniczną e-mail: bibl.lopuszno@wp.pl
Akcję „Przynieś Misia” objęła Honorowym Patronatem
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz.
Prosimy mieszkańców naszej gminy o włączenie się w akcję
na rzecz podopiecznych oddziałów onkologicznych. Umilmy
dzieciom ten trudny dla nich czas. Choć tyle możemy dla nich
zrobić, aby wywołać uśmiech na małych twarzyczkach.
UWAGA!
W związku z pandemią oraz ze względu na to, że oddziały
onkologiczne są bardzo sterylne, prosimy o dostarczanie NOWYCH pluszowych misiów oraz zabawek.
Dobro zawsze wraca!
Małgorzata Gawęda

„Integracyjnie na XIII Powiatowym Rajdzie Pieszym Samorządowców”
5 września 2021 roku odbył się XIII Powiatowy Rajd Pieszy Samorządowców, którego celem było poznanie atrakcji
turystycznych powiatu kieleckiego. Trasa tegorocznego rajdu
wiodła następująco: Dworzec PKP Suchedniów - Burzący Stok
- Rezerwat Kamień Michniowski - Wzdół Rządowy- kapliczka
Św. Barbary. Uczestnicy mieli do pokonania około 11 km.
W wydarzeniu udział wzięło 150 osób.
Grupa prowadzona była przez doświadczonych przewodników turystycznych. Wśród samorządowców biorących
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udział w tym rajdzie „spotkaliśmy” Starostę Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach Grzegorza Piwko.
Gminę Łopuszno reprezentowali pracownicy jej jednostek budżetowych: Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy wraz z kierownikiem Sławomirem Stelmaszczykiem, Gminny Ośrodek Kultury wraz z dyrektorem Beatą Starzyk oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rajd wypadł świetnie i zakończyło go wspólne ognisko integracyjne.
S. Stelmaszczyk

z życia gminy

Moc atrakcji – wakacje 2021 w GOSW Łopuszno

Wakacje to najwspanialszy czas w całym roku. Wszystkie
dzieci z utęsknieniem czekają na zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie letniej kanikuły. Podczas jej trwania można
w różnorodny, ciekawy sposób spędzać wolne chwile. Jedni
wyjeżdżają nad morze lub w góry, inni odwiedzają rodzinę
albo zostają w domu. A jeszcze inni, tak jak to uczyniła liczna
grupa naszych młodych mieszkańców gminy Łopuszno,
wzięli udział w urozmaiconych zajęciach, które zorganizował Gminny Ośrodek Sportowo -Wypoczynkowy w Łopusznie. Łącznie wzięło w nich udział ok. 60 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Każdy mógł przetestować swe siły
w różnych dyscyplinach sportowych, ponieważ wachlarz propozycji był szeroki i bardzo urozmaicany.
W tym roku dzięki nowo powstałym Letnim Basenom po
raz pierwszy zostały zorganizowane zajęcia nauki pływania.
W projekcie „Pływać każdy może” wzięło dział 30 uczestników
podzielonych na dwie grupy, którzy pod okiem instruktora
Pana Michała Szymczyka albo stawiali pierwsze kroki w pływaniu albo szlifowali swe umiejętności pływackie. Zajęcia te
cieszyły się ogromnym powodzeniem, a zakończyły się oficjalnym wręczaniem certyfikatów oraz drobnych upominków.
Ponadto, kilka razy w okresie wakacyjnym przy basenach odbywały się kursy pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone rzez ratowników Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział Końskie.
Kolejne zajęcia, jakie zostały zorganizowane, to treningi
w piłce nożnej. Młodzi zawodnicy pod okiem wykwalifikowanego trenera tej gry zespołowej Pana Bartosza Zagurowskiego raz w tygodniu utrwalali i doskonalili triki oraz zdobywali nowe umiejętności podczas gry w piłkę nożną. Ponadto na
korcie tenisowym prowadzone były zajęcia z tenisa ziemnego,
które prowadził trener Kamil Nowak. Młodzi tenisiści – z rakietą w ręku – mogli aktywnie spędzić na świeżym powietrzu
czas urozmaicony różnymi grami i zabawami poprawiającymi
kondycję fizyczną, rozwijającymi koordynację ruchową, zręczność, zwinność i gibkość.
Propozycji rekreacyjno – sportowych było jeszcze wiele,
między innymi, zajęcia karate pod okiem senseja Macieja
Świta z KKM Morawica.
Wszystko to sprawiło, że okres wakacji spędzony został
przez uczestników zajęć przyjemnie i pożytecznie. Z pewnością będą to dla nich niezapomniane wrażenia.
S. Stelmaszczyk
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Inauguracja projektu pn. „Gwarowo i smakowo.
Na talerzu i języku”

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu
pn. „Gwarowo i smakowo. Na talerzu i języku” w ramach
programu EtnoPolska, który od kilku lat zachęca do propagowania i pielęgnowania folkloru.
Zadaniem uczestników projektu jest m.in. zbieranie na terenie ościennych gmin tradycyjnych przepisów kulinarnych,
pozyskiwanie informacji o dawnych obyczajach i zabawach
oraz organizowanie wykładów związanych tematycznie z założeniami projektu.
9 lipca 2021 r. w Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie
miała miejsce inauguracja nowego projektu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łopusznie pod hasłem
„Gwarowo i smakowo. Na talerzu i języku”. O godz. 17.00 odbyły się warsztaty kultury kuchni regionalnej, które poprowadziła Pani dr Alicja Trukszyn. Mimo burzowej, wyraźnie niesprzyjającej pogody, przybyło wyjątkowo dużo członków stowarzyszenia.
W pierwszej części spotkania Pani Alicja przybliżyła uczestnikom informacje o tym, co dawniej jadano. Wykład był bardzo ciekawy i prowadzony z poczuciem humoru. Wyraźne
zainteresowanie słuchaczy wzbudzały często nieznane już
obecnie nazwy dawnych potraw oraz odgadywanie, z czego
je przygotowywano. Obecnie mało kto wie, co to jest kugiel,
prazok, garus, kartacz czy pigoły.
W drugiej części spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na degustację wyjątkowo smacznych dawnych potraw. Były to m.in.: pyzy z kapustą, grzybami i mięsem, kapusta z grochem, pierogi z kapustą i mięsem, bułeczki z jagodami oraz pyszna szarlotka. Krótko mówiąc, na spotkaniu było
coś dla ducha i coś dla ciała.
Jednym z ważnych elementów tradycji i kultury jest właśnie kuchnia. Ponieważ pizza, kebab czy hamburgery w dużej mierze wyparły z naszych stołów dawne potrawy, ich smak
musimy odkrywać na nowo. Na szczęście ostatnio dużo się

dzieje w sprawie promowania naszych regionalnych potraw. Odzyskujemy pamięć o naszych tradycjach i coraz
częściej wybieramy zdrowe i smaczne dania regionalne.
Ich wyróżnikiem jest prostota przyrządzania oraz niepowtarzalny smak i apetyczny wygląd.
Starajmy się przygotowywać je w domu, by nie odeszły
w zapomnienie, wyparte przez przemysłową żywność.
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łopusznie

Tajemnice odkryte

20 września 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie
zrealizowanego przez Stowarzyszenie ,,Kobiety Łopuszna” projektu ,,Tajemnice lasów łopuszańskich”. W całości został sfinansowany z budżetu gminy Łopuszno w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Łopuszno w 2021 r.
Spotkanie podsumowujące ww. przedsięwzięcie prowadziła prezes Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” Halina Sochacka. Przybyli na nie zaproszeni goście – na czele
z Wójtem Gminy Łopuszno Ireną Marcisz.
Z prezentacją tajemniczych miejsc: ,,Grób Ludwika Drogosza”, Cmentarzysko kultury łużyckiej, Dąb ,,Ludwik „, cmentarz
żydowski i cmentarz wojenny z I wojny światowej – można zapoznać się w wydanej przez nas broszurze. Stowarzyszenie za-
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mieściło również fotorelację na swoim profilu na FB i na You Tube
Gmina Łopuszno TV.
Ciekawe informacje
o wspomnianych miejscach przekazały Panie: Jadwiga Maciejewska i Zofia Ptak – nasze
koleżanki ze stowarzyszenia. O stronę historyczną „odkrytych tajemnic” zadbał Pan
Zbigniew Iwanek - historyk, regionalista.
Drugą częścią spotkania w tym dniu była VII Konferencja Senioralna. Jej główny temat to ,,Gwara świętokrzyska”, w której zaprezentowała
się nasza koleżanka ze stowarzyszenia Pani Stanisława Młynarska.
W części artystycznej konferencji wystąpili Pani Anna Adamiec oraz Pan Zdzisław Macander, prezentując swoje umiejętności wokalne. Nasze spotkanie uświetniła także wspaniała prezentacja przygotowana przez Klub Seniora z Gnieździskach.
Dziękujemy serdecznie:
- Wójt Gminy Łopuszno Irenie Marcisz – za całkowite sfinansowanie projektu oraz za wszelką pomoc przy realizacji,
- kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie Sławomirowi Stelmaszczykowi oraz pracownikom - za prace i zaangażowanie przy projekcie,
- dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Beacie
Starzyk - za przygotowanie dekoracji na spotkanie,
- inspektorowi Urzędu Gminy w Łopusznie koordynującemu
projekty organizacji pozarządowych w gminie Łopuszno

Damianowi Rozmusowi
- za wszelkie doradztwo
przy realizacji projektu,
- Państwu Kamili i Marcinowi Cieślickim oraz Pani
Ewelinie Wilczkowskiej
– za ich wkład w tworzenie projektu, za koordynację, za podpowiedzi,
za fachowe wskazówki
i miłą obsługę.
Podziękowania należą
się również Koleżankom
ze Stowarzyszenia - za ich
trud i pracę włożoną w realizację projektu.
Dziękujemy wszystkim
za przybycie i udział w spotkaniu.
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”
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Zdrowy kosz piknikowy

11 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie ,,Kobiety Łopuszna”
uczestniczyło w Międzypokoleniowym Marszu po Zdrowie, w którym udział brali seniorzy z województwa świętokrzyskiego.
Po ukończeniu marszu, z medalami oczywiście, na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się prezentacja koszy piknikowych.
Kosz wykonany przez Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”
przyniósł nam niespodziewane zwycięstwo, z którego jesteśmy bardzo dumne. Zajęłyśmy I miejsce spośród kilkudziesięciu prezentowanych przez różne organizacje z województwa
świętokrzyskiego. Piękna dekoracja stołu, smak, czar i urok
prezentujących, a przede wszystkim wyśmienita smakowitość
,,jajek faszerowanych zapiekanych w skorupkach” została najwyżej oceniona przez komisję konkursową .
Dziękujemy organizatorom za otrzymane nagrody, a Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renacie Janik oraz
Wójt Gminy Łopuszno Irenie Marcisz za ciepłe słowa uznania
i sukcesywne wsparcie naszych działań.
Stowarzyszenie ,,Kobiety Łopuszna”
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„Zaszczepiamy lato”

Sukcesem frekwencyjnym zakończył się festyn rodzinny
„Zaszczep w sobie Lato” organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie w ramach Narodowego Programu
Szczepień. Na jego realizację stowarzyszenie pozyskało środki
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W ramach wydarzenia, które miało miejsce w urokliwym miejscu na placu „Nad Stawkiem” w Lasocinie, odbyło się szereg imprez towarzyszących. Partnerami głównego
organizatora festynu byli: LZS Lasocin, Stowarzyszenie „Skała”, OSP Lasocin oraz Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się widowisko obrzędowe „Zielarka”, którego reżyserem i współautorką scenariusza
była Maria Krajewska - Przewodnicząca KGW Lasocin. W formie obrzędu, językiem gwarowym, nie unikając tematu seksualności i obyczaju „podrywania” czy „zapoznania” młodych,
artyści zdołali przykuć uwagę ponad stuosobowej żywo reagującej publiczności.
Imprezą o charakterze wybitnie sportowym był zorganizowany przez LZS Lasocin turniej siatkówki, w którym udział
wzięło 5 drużyn z miejscowości Mnin, Lasocin, Szczekociny,
Ewelinów, Wojciechów czy Kielce. To właśnie zawodnicy ze
stolicy województwa wznieśli zwycięski puchar w górę.
Częścią wydarzenia były również konkursy, gry i zabawy
dla najmłodszych. Ponadto dzieci mogły korzystać z darmowej dmuchanej zjeżdżalni oraz z usług profesjonalnych animatorek kultury (malowanie twarzy, tatuaże, gry i zabawy
zręcznościowe). Dla uczestników szczepienia oraz wydarzeń
kulturalnych i sportowych organizatorzy przygotowali nagrody oraz posiłek z regionalnych potraw oraz potrawy grillowe.
Na zakończenie wydarzenia odbyła się zabawa taneczna pod
chmurką, która trwał do późnych godzin nocnych.
Celem festynu było ograniczenie negatywnych skutków
rozpowszechnienia zakażeń wywołanych przez znany nam
od ponad roku wirus. Podczas wydarzenia była okazja do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (preparat jednodawkowy
Johnson & Johnson), z której skorzystało łącznie 25 osób.
CEL w Łopusznie
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Pierwszy Wojewódzki Senioralny Rajd Nordic Walking

W dniu 4 lipca 2021 po raz pierwszy w naszej gminie Łopuszno odbył się I Wojewódzki Senioralny Rajd Nordic Walking. Uroczystego otwarcia imprezy i przywitania wszystkich gości i uczestników dokonali Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz, Prezes Stowarzyszenia CZEMPION, a zarazem kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego Sławomir Stelmaszczyk oraz kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Łuszczyński. To duże
przedsięwzięcie swoją obecnością zaszczycili: Wiceburmistrz
Ożarowa Paweł Redziak, Sekretarz Gminy Ożarów Tomasz Sobieraj, Dariusz Obarski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście, Dyrektor szkoły Paweł Kaczmarski, Przedstawiciel Fundacji ReStart Renata Miszczuk oraz Wiceprezes Fundacji ReStart Piotr Statuch.
Na starcie rajdu zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku
Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie stawiło się w 130
seniorów z gmin: Olszewnica, Sandomierz, Łopuszno, Zagnańsk, Daleszyce, Oksa, Ożarów i Raków. Wszyscy pokonali
malowniczą trasę o długości trzech kilometrów wśród łopuszańskich pól, łąk i lasów. Na całej długości trasy uczestnikom
marszu towarzyszyli instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia
Nordic Walking. Wszyscy uczestnicy otrzymali na mecie pamiątkowe medale. Uczestnicy w praktyce uczyli się, jak maszerować z kijami techniką Nordic Walking
Przed wyjściem na trasę nie brakło rozgrzewki i wskazówek
dotyczących właściwej techniki maszerowania. Rozgrzewkę
poprowadziła Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking Pani Paulina Ruta w asyście instruktorów Nordic Walking.
Organizatorzy zapewnili po marszu dla każdego ciepły posiłek i coś słodkiego oraz pyszne i zdrowe owoce. Dzień pełen
wrażeń zakończył się tańcami pod chmurką i wspólnym bie-

siadowaniem. Uczestnicy rajdu byli bardzo zadowoleni z imprezy i z jej organizacji.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie CZEMPION w partnerstwie z Gminą Łopuszno, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
Gminnym Ośrodkiem Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie, Fundacją ReStart, Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Łopusznie i Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking.
Dla uczestników marszu organizatorzy zorganizowali stoiska na których seniorzy mogli uzyskać porad zdrowotnych
u fizjoterapeuty, dietetyka i dokonywali, m.in. pomiaru ciśnienia, pomiaru poziomu cukru i analizy ciała. Ponadto, było stoisko instruktażu pierwszej pomocy, stoisko Polskiego Stowarzyszenie Nordic Walking, na którym seniorzy mogli uzyskać
porady odnośnie treningów, doboru odpowiednich kijków do
marszu czy zapoznać się z broszurami dotyczącymi odpowiedniej
techniki Nordic
Walking.
Bardzo
serdecznie dziękujemy sponsorom
tego wydarzenia,
tj.:
Delikatesom
Centrum Łopuszno A.M. Perz,
- Piekarni Kozak
Łopuszno,
- Urządowi Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
S. Stelmaszczyk
M. Łuszczyński
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„Fotograficznie o gminie Łopuszno”

3 września 2021 r., przy
okazji wernisażu i wystawy prac artystów biorących
udział w 41 Plenerze Malarskim, miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego: „Gmina Łopuszno w obiektywie”. Inicjatorem wydarzenia była
Wójt Gminy Łopuszno Irena
Marcisz, współorganizatorami - Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Gminny
Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie.
Organizatorzy
otrzymali od 16 uczestników ponad
50 zachwycających fotografii
ukazujących niezwykłe uroki
przyrodnicze i architektoniczne gminy Łopuszno. Konkurs
skierowany był do wszystkich
mieszkańców gminy powyżej
6 roku życia. Ze względu na
bardzo wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac komisja postanowiła nagrodzić
wszystkich uczestników. Oto
wyniki:
Kategoria: Dorośli
Miejsce ex aequo – Anna Adamiec i Dawid Kowalczyk
Miejsce - Wojciech Pięta
Miejsce - Karolina Ciszek
Kategoria: Szkoły Średnie
Miejsce - Nikola Klimczak
Miejsce – Magdalena Cygan
Miejsce Stanislav Yantolyk
Wyróżnienia: Dominika Fabicka- Krakowiak, Katarzyna
Sornat, Nikolietta Tychina, Sandra Gągorowska, Aleksandra
Cygan, Bohdana Hidulianova,
Gabriela Kaczmarczyk, Małgorzata Sornat.
Kategoria: Szkoły Podstawowe
Miejsce – Maja Ciszek
Serdecznie
gratulujemy
zwycięzcom. Wszystkie prace
konkursowe obejrzeć można
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie: https://www.gok-lopuszno.eu/
Beata Starzyk
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„Co grają u Orkiestry w Łopusznie?”

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r. miała możliwość realizacji zadania pt. „Muzyczne spotkania z historią i tradycją”. Środki niezbędne na ten projekt zostały pozyskane z budżetu gminy Łopuszno jako dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 r. zadań publicznych z zakresu podtrzymywania
tradycji narodowej i pielęgnowania polskości i tożsamości kulturowej. Warsztaty odbywały się w nowej siedzibie orkiestry, znajdującej się na piętrze remizy strażackiej w Łopusznie. W spotkaniach wzięło udział około 30 jej członków.
W ramach tego projektu zostały również wyremontowane
instrumenty oraz zakupione niezbędne akcesoria muzyczne.
Dzięki warsztatom młodzi muzycy mogli nabyć nowe umiejętności, zaś Ci uczęszczający już dłużej, mieli możliwość doszlifować swój warsztat. Zajęcia te cieszyły się ogromną popularnością. W szeregi orkiestry przyjęliśmy młodych i utalentowanych
muzyków, którzy chętnie dzielą się swoim talentem. Spotkania
służyły nie tylko nauce oraz podniesieniu jakości gry na instrumentach, ale również integracji społeczności lokalnej.
Dzięki udziałowi w warsztatach orkiestra dęta mogła poszerzyć swój repertuar muzyczny. Wśród nowości znalazły się
utwory o charakterze religijnym, patriotycznym oraz rozrywkowym. Nowy repertuar został zaprezentowany podczas odpustów parafialnych, jakie odbyły się w naszej parafii w lipcu

i wrześniu oraz w czasie uroczystości wrześniowej na „Kościółku”
upamiętniającej
wydarzenia związane
z II wojną światową.
Tradycyjnie orkiestra
wzięła udział w ludowym święcie plonów,
jakie miało miejsce w
naszej gminie 12 września 2021 roku. Podczas Gminnych Dożynek w Łopusznie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
świetnie zaprezentowała się wraz z mażoretkami, których występ uświetnił przemarsz korowodu dożynkowego ulicami Łopuszna.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej orkiestry. Próby odbywają się w każdą sobotę
o godzinie 17.00. Gwarantujemy dużą dawkę muzyki i humoru.
M.
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„Nowe komputery dla GOK i Biblioteki w Łopusznie”

Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka w Łopusznie dołączyli do grona uczestników projektu skierowanego do instytucji kultury „TIK w instytucji kultury#1”.
23 września 2021 roku - w obecności dyrektor projektu Pani
Edyty Kraski, dyrektor GOK w Łopusznie Beaty Starzyk oraz
dyrektor Gminnej Biblioteki w Łopusznie Małgorzaty Gawędy podpisano umowę i przekazano do ww. instytucji 9 laptopów, tablet oraz zestaw edukacyjnych klocków, które wykorzystane zostaną podczas planowanych szkoleń.
Celem projektu o nazwie „TIK” jest rozwój kompetencji
cyfrowych wśród pracowników gminnych samorządowych
instytucji kultury oraz młodzieży z terenu woj. świętokrzyskiego. Projekt nadzoruje Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia instytucje kultury
wzbogacą swoją ofertę zajęć oraz zyskają kadrę pracowników
przygotowaną do prowadzenia warsztatów w zakresie nauczania nowych technologii, takich jak kompetencje medialne i programowanie. Oferta edukacyjna zostanie niebawem
wprowadzona do harmonogramu zajęć poszczególnych instytucji kultury w naszej gminie i będą z niej mogli skorzystać
uczniowie w wieku od 10 do 18 lat.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
Beata Starzyk

„Międzyregionalne wędrówki z muzyką i tańcem w tle”
Gwar rozmów, szczęk sztućców i naczyń, stukot butów w
tanecznym rytmie; całe mnóstwo wrażeń i emocji… jeszcze
niesie się echo po łopuszańskich ulicach.
Weekend 13 – 14 sierpnia 2021 r. na trwałe zapisze się
w kronikach świętokrzyskiej kultury i folkloru, a to dzięki
projektowi „Międzyregionalne wędrówki z tańcem, śpiewem i muzyka” realizowanemu przez „Stowarzyszenie
Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego”.
Dla uczestników przygotowano dwa zajęcia warsztatowe
z tworzenia kosmetyków naturalnych oraz nalewek zdrowotnych - prowadzone przez Panią Monikę Walas i Panią Donatę
Nalepę. Następnie odbyła się wycieczka krajoznawcza po Łopusznie z Panem Zbigniewem Iwankiem jako przewodnikiem
regionalistą. Zwieńczeniem dwudniowej wizyty w Łopusznie
przedstawicieli Gminy Domaniewice z Regionu Łowickiego
był Wieczór Regionalny „Gospodarze Gościom”. 15 organizacji pozarządowych z 8 gmin powiatu kieleckiego, włoszczowskiego i koneckiego przygotowało stoiska z rękodziełem regionalnym, jedzeniem i wytworami pracy twórczej. W imprezie wzięło udział ponad 150 uczestników. Gośćmi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Poseł na Sejm
RP Mariusz Gosek, starosta kielecki Mirosław Gębski,
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Ko-
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pacz, radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof Smolarczyk,
dyrektor Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich dr Anna Łubek, dyrektor GOK w Łopusznie Beata Starzyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie Małgorzata Gawęda, kierownik GOSW w Łopusznie Sławomir Stelmaszczyk, dyrektor SP im. Jana Pawła II w Łopusznie Krzysztof Kumański, Aleksander Kozak, Anna Młynarska, Karolina
Matuszczyk, Mirosław Picheta, Barbara Chuda, Irena Skowron
i Małgorzata Toborek- Gusta.
Odbyła się prelekcja regionalistki dr Alicji Trukszyn.
Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi wybrali się na wycieczkę po atrakcjach turystycznych województwa świętokrzyskiego: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni, Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej oraz symbol Gór Świętokrzyskich - Klasztor Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu.
Rewizytą świętokrzyskich organizacji był wyjazd do
Domaniewic we wrześniu 2021 r.
Zespół Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie, który koordynował pobyt gości z Regionu Łowickiego składa serdeczne podziękowania tym, którzy dołożyli swoich starań w przygotowanie i realizację świętokrzyskiej części projektu . Został
on dofinansowany z Programu Narodowego Centrum Kultury
„EtnoPolska 2021” Narodowe Centrum Kultury.
CEL w Łopusznie
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„Narodowe Czytanie 2021”

8 września 2021r. o godz.
11:00 na rynku w Łopusznie przy wspaniałej, słonecznej pogodzie odbyło się X Jubileuszowe Narodowe Czytanie – tym
razem dramatu „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Autorka napisała go jesienią
1906 roku. Szybko stał się popularny i uznany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. ,,Moralność pani Dulskiej”
weszła do żelaznego repertuaru
polskich teatrów. Wznawiano ją
wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Podczas ww. imprezy odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy dedykowany na tę okoliczność. Czytanie otworzyła Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, kierując do zebranych kilka słów na temat autorki sztuki i wprowadzając w klimat wydarzenia.
Fragmenty dramatu wspaniale zinterpretowała, wykazując się ogromnym talentem aktorskim, młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Ich przygotowaniem zajęła się
Pani Renata Gołuch – nauczycielka języka polskiego.
Uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu, które na długo zapadnie w pamięć słuchaczy. Dzięki tym młodym ludziom
mogliśmy na chwilę oderwać się od rzeczywistości i przenieść
w świat książki.
W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy gminnych
jednostek: Pani Ewelina Bernat (Gminny Żłobek w Łopusznie),
Pan Mariusz Łuszczyński (GOPS w Łopusznie), Pani Maria Kra-

jewska (Stowarzyszenie „Skała”), Pan Mariusz Brelski (animator
lokalny), nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy.
Dziękujemy za udział.
Małgorzata Gawęda

Plener malarski na Ziemi Łopuszańskiej

W sobotę 28.08.2021 roku odbył się plener malarski
z niesamowicie uzdolnionymi artystami, którzy uwieczniali na płótnie najpiękniejsze miejsca nad Wierną Rzeką.
Pogoda do tworzenia dzieł oraz pięknych zdjęć była idealna.
Miejsca, które odwiedzili przybyli na plener malarze to: Pałac Dobieckich w Łopusznie, ruiny zamku w Lasocinie, wielki piec hutniczy w Kuźniakach, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strawczynie, młyn w Łośnie, młyn
murowany w Młynku, Jezioro Elżbiety w Czartoszowach, dworek w Wólce Kłuckiej zwany Kołłątajówką.
Wśród artystów biorących czynny udział w plenerze malarskim znaleźli się:
• Mieczysław Pela,
• Aleksandra Nyga,
• Piotr Pawelczyk,
• Damian Bąk.
Koordynatorem projektu dotyczącego malarskiego pleneru był Mariusz Brelski.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, a następnym jego etapem będzie
wernisaż – jako podsumowanie twórczości artystów.
CEL w Łopusznie
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Wspomnienie śp. Zdzisławy Wertki – wyrazicielki miłości do Ziemi
Łopuszańskiej poprzez pielęgnację folkloru, tradycji i zwyczajów
„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
(ks. Jan Twardowski)
1 sierpnia 2021 r. w wieku 66 lat zmarła śp. Zdzisława
Wertka, będąca zasłużoną mieszkanką gminy Łopuszno.
Pozostawiła po sobie trójkę dzieci, a mianowicie: córki Ewę
i Małgorzatę oraz syna Andrzeja.
Ostatnia droga śp. Zdzisławy Wertki odbyła się w dniu
4 sierpnia 2021 r. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Tekli w Mninie.
Śp. Zdzisława Wertka z wielkim zaangażowaniem
udzielała się społecznie, służyła ludziom, krzewiła folk-

Ogromne ciepło zawsze emanowało od śp. Zdzisławy Wertki

lor poprzez aktywną działalność
w Kole Gospodyń
Wiejskich w Lasocinie. Wielokrotnie brała udział
pięknych widowiskach ludowych,
dostarczając widzom artystycznych wzruszeń.
Była osobą nad
podziw pogodną i
uśmiechniętą, pełną poczucia humoru i radości życia.
Kochała swoją roOstatnia droga śp. Zdzisławy Wertki
dzinę, generalnie – w dniu
4 sierpnia 2021 r.
kochała ludzi.
Liczni uczestnicy uroczystości pogrzebowych poprzez
swoją obecność podziękowali za oddanie, niezłomną postawę, głębię uczuć i myśli oraz piękno serca śp. Zdzisławy. Nadto, oddali hołd za życzliwość, szlachetność, wrażliwość, przyjacielskie gesty i ciepło, które emanowało na co dzień od śp.
Zdzisławy Wertki.
,,Można odejść na zawsze, by stale być blisko’’. Nie umiera
ten, kto trwa w sercach naszej pamięci. Śp. Zdzisława Wertka
swoją codzienną postawą życiową zasłużyła na pełne uznanie
i najwyższy szacunek.
Władze Samorządu Gminy Łopuszno składają z serca
płynące wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom śp. Zdzisławy Wertki.
Damian Rozmus

Życzliwość... każdy jej pragnie

Jest taki dzień, w którym to właśnie obchodzimy Dzień
Życzliwości. Ma ona różne oblicza. Szczęśliwi ci, którzy jej doświadczają, jednak po wielokroć szczęśliwsze są osoby obdarzające nią. Bo niby nie jest to trudne, a jednak nie zawsze możemy się na nią zdobyć.
Początkiem życzliwości jest uśmiech; miły, przyjazny, ale
w ślad za nim muszą iść czyny. To one dopiero ukazują prawdziwe oblicze życzliwości. Nie należy jednak umniejszać roli
słów, często są bardzo potrzebne, dodają otuchy i wsparcia.
Jak żyję z innymi ludźmi, którzy mnie otaczają? Jak im się żyje ze
mną? Jeśli nie postawimy tych sobie pytań i nie damy na nie
odpowiedzi, to niczego nie zmienimy w sobie i wokół nas.
Ksiądz Józef Dzwonek w jednym z wierszy, pisał:
... Dziś najważniejsze jest słowo
Prawdy
Wypowiedziane prosto
Zwyczajnie
Życzliwie
l choćbyś nie wierzył
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Jego treści
Uwierzysz na pewno
Patrząc w oczy lokatora...
Wiele dają do myślenia strofy innego wiersza:
Dobroć mierzy się
Czynami
Służbą
Jałmużną
Ofiarą
l głębią miłości...
Dziś żyjemy w pośpiechu, niejedno-krotnie w zbytecznym
pośpiechu. Utwór poetycki „Na stacji” wyszedł spod pióra
księdza Dzwonka w 2000 roku. Ale jakże i dzisiaj celne są jego
słowa: .. .Zabiegani o swoje sprawy/ Własne troski pogubili/ Na
peronie odjazdowym... Te kilka wersów pochodzi z tomu pod
znamiennym tytułem „Na karoserii ludzkiego losu». Skąd autor już wówczas przeczuwał bieg zdarzeń, widząc tych zabieganych „na peronach własnego życia»? Poeta widzi szybciej
i dalej, ale nie zostawia czytelnika, lecz zachęca byśmy całą

kultura i oświata
życiową postawą budowali więzy rodzinne, społeczne, narodowe. Ks. J. Dzwonek wskazuje czytelnikowi, że najgorszą biedą człowieka jest brak Boga. Bo tylko z Bogiem życie ma sens,
wnosi światło w życie innych ludzi, rodzi więź, miłość, czyli
wartości, bez których życie byłoby puste.
Ktoś spyta: ale gdzie znaleźć receptę na duchową przemianę
i - niezwykle istotną - wewnętrzną harmonię? Ks.). Dzwonek daje
odpowiedź: w sposób bardzo prosty, poprzez skonfrontowanie
swojego życia z Dekalogiem.
Teraz, zwłaszcza teraz to czas, aby wybuchła pandemia
życzliwości, dobra i - mimo wszystko - radości. Skłania ku temu
epidemia koronawirusa, dotarło do nas, że wszystko jest ulotne...

Brzmi, jak kazanie? Może i tak, ale - uwierz - DROGI CZYTELNIKU, że innej drogi nie ma, bo szczęście jest w nas (piekło zresztą też), więc „wrzuć na luz» i z uśmiechem, radośnie-jak to czynił
ks. J. Dzwonek-zanuć: upływa szybko życie, jak potok płynie
czas... Tym, którzy bywali na szkolnych spotkaniach z Księdzem
ciągle brzmi w uszach Jego mocny, melodyjny głos i nieodłączny akordeon.
Całemu Gronu Redakcyjnemu i wszystkim stałym czytelnikom życzę tysiąca powodów do radości na każdy dzień, zdrowiał niegasnącego optymizmu.
Anna Dzwonek

„Z rewizytą w Domaniewicach”

W dniach 10-11 września 2021 r. odbyła się rewizyta
organizacji pozarządowych w Domaniewicach, w której
wzięły udział: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
,,SKAŁA”, KGW Oleszno, KGW „Bartkowe Baby” Zagnańsk, Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno, KGW Pępiczanki, KGW Malmurki,
KGW Żurawinki, Osada Średniowieczna Bieliny, KGW Lasocin,
UTW Łopuszno i KGW Mnin.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół,
Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego w Łopusznie. Dofinansowano go z Programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021” Narodowe Centrum Kultury.
Dwudniowy wyjazd pozwolił poznać część tradycji, folkloru i dziedzictwa rejonu Łowickiego. Udało się: lepić garnki
(Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie),
zrobić świece (Pasieka w Lipce) i pleść wianki. W Łowiczu zwiedziliśmy Galerię Staroci i Pamiątek Regionalnych w Lipcach
Reymontowskich oraz kaplicę w Domaniewicach. Zakupione
zostały również cudowne pamiątki w Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie.
Najważniejszym punktem wyjazdu był wieczorek regionalny połączony z kilkoma wyjątkowymi okazjami, które połączyły nas w piątkowy wieczór. Było uroczyście i odświętnie,
ale też kolorowo, folkowo i radośnie. Odbył się Bal Charytatywny dla Kacperka Skrzypczyńskiego, uroczystość z okazji
jubileuszu 25-lecia UKS „Błyskawica” Domaniewice i podsumowanie projektu „Międzyregionalne wędrówki z tańcem,
śpiewem i muzyką” .
Imprezę poprowadzili główni organizatorzy – Edyta Baleja,
dyrektor GOK w Domaniewicach oraz Rafał Wróbel – zawodnik
związany z klubem „Błyskawica” ponad 20 lat, strażak ze stopniem doktora jednak w klubie od początku nazywany „Profesorem” Licznie przybyli klubowi sportowcy, wpłacając balową
cegiełkę na konto Kacperka. Nie zabrakło również trenera Mieczysława
Szymajdy, który działa w sporcie ponad 40 lat.
Wójt Gminy Domaniewice Paweł
Kwiatkowski podziękował za zaangażowanie i pracę wszystkim, którzy
należą do klubu. Pan Marek Jędrzejczak, przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego, zwrócił uwagę słuchaczy
na wychowawczą rolę „Błyskawicy”.

Mistrz olimpijski Zbigniew Bródka zaznaczył szczytny cel –
pomoc dziecku.
Gośćmi uroczystości byli także: komentator sportowy Piotr
Dębowski (współautor naszych emocji z Soczi 2014), Prezes
Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch
oraz przedstawiciel Łódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Konrad Gwóźdź, który wręczył Mieczysławowi Szymajdzie medal okolicznościowy, podkreślając, że nie
ma lepszej sposobności, niż przyznać odznaczenie przy okazji
75-lecia LZS.
Następnie odbyły się cudowne występy trzech grup:
- „Kaliny”,
- Karola Pisarskiego, uczestnika „Szansy na Sukces” 2020 i Osobowości Roku Powiatu Płockiego, który zaśpiewał przy
akompaniamencie gitarzystki 4 piosenki,
- Patrycji Jakubiak, studentki I roku wokalistyki z Domaniewic.
CEL w Łopusznie

Wieści Łopuszna

57

kultura i oświata

„Pomaluj mój świat, czyli o 41 Plenerze Malarskim w Łopusznie
Plenery Malarskie to tradycja, która zapoczątkowana została w roku 1986 i trwa do dnia dzisiejszego,  na stałe wpisując się
w harmonogram najważniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie naszej gminy. W ciągu 35 lat zorganizowanych zostało 41 spotkań ze znamienitymi artystami nie tylko z Polski ale Europy i świata. Malarze pozostawili u nas setki wspaniałych prac. Uwiecznili na płótnach najciekawsze zakątki i malownicze pejzaże łopuszańskiej ziemi, które
zdumiewają swym pięknem i różnorodnością, a obecnie stanowią doskonałą dokumentację artystyczną naszej gminy. Dzieła uświetniają galerię GOK w Łopusznie, biura Urzędu Gminy
w Łopusznie, hotelowe pokoje na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo – Wypoczynkowego, świetlice, szkoły, pomieszczenia Banku Spółdzielczego w Łopusznie i prywatne zbiory.
Podczas tegorocznego Pleneru, który miał miejsce
w dniach od 23 sierpnia do 4 września, wzięło udział
21 znakomitych artystów z całej Polski. Gościły u nas Panie: Maria Bobrowska, Grażyna Mucha, Marzanna Strużyk-Wojda, Bronisława Ryś, Grażyna Szlęk, Danuta Mazurkiewicz, Aleksandra Nyga, Elżbieta Nowak, Teresa Sochacka, Jadwiga Kotlarz,
Katarzyna Sorn oraz Panowie: Andrzej Białecki, Alfred Anioł, Mirosław Madej, Krzysztof Kurzydlak, Wacław Makocki , Bolesław
Jóźwik, Roman Kornecki, Władysław Sadłocha, Jerzy Sadłocha,
Karol Mazurkiewicz.
W czasie pobytu uwieczniali na płótnie martwą naturę, architekturę i pejzaże naszej gminy. Pomocne okazały się wycieczki po okolicy, które umożliwili artystom organizatorzy. Pokazali przybyłym najpiękniejsze okoliczne zakątki min. Kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, malownicze
kapliczki, Pałac Dobieckich. Odwiedzili również Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
Zwieńczenie każdego Pleneru stanowi kameralny wernisaż,
czyli podsumowanie połączone z prezentacją prac i wymianą
zdobytych doświadczeń oraz spostrzeżeń. Tego typu wieczorek artystyczny to doskonała okazja do rozmów o sztuce, malarstwie i poezji, a wszystko przy dźwiękach kameralnej muzyki, w której niezwykły klimat wprowadził uczestników recital
w wykonaniu Justyny Sieradzkiej i Macieja Jóźwika. Gospodarz
wydarzenia Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz złożyła artystom serdeczne podziękowania, dołączając do nich indywidualnie dedykowane upominki i pamiątkowe dyplomy.
W ramach pleneru odbyły się również warsztaty artystyczne dla dzieci będących podopiecznymi gminnych świetlic środowiskowych. Dzięki tego typu inicjatywom warsztatowicze
mają możliwość zapoznać się z podstawami rysunku i malarstwa Jest to również doskonała okazja do pobudzanie kreatywności, odkrywania przyjemności tworzenia, pobudzania i rozwijania talentów plastycznych. Efekty pracy młodych adeptów
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sztuki plastycznej podziwiać można było podczas uroczystego
wernisażu.
Dodatkową atrakcją wieczoru było rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego o tematyce antyalkoholowej „STOP NAŁOGOM”
skierowanego do dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział ponad
30 uczniów ze szkół i świetlic z terenu gminy Łopuszno. Autorzy wszystkich prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy
z podziękowaniem za udział w inicjatywie.
W tym dniu miał również miejsce finał konkursu fotograficznego „Gmina Łopuszno w Obiektywie” – edycja wiosenna. Zachęcamy do podziwiania zwycięskich fotografii. Znajdują się
one na stronie internetowej organizatora: https://www.gok-lopuszno.eu/
Wszystkich, którzy zechcą obejrzeć powstałe podczas Pleneru obrazy, zapraszamy serdecznie na wystawę do galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, która mieści się przy ul.
Włoszczowskiej 3.
Beata Starzyk
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Śladami pierwszych Piastów…

W dniach 17-19 września uczniowie klasy VII C Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie uczestniczyli
w wycieczce Szlakiem Piastowskim. Jest to najstarsza turystyczna trasa w Polsce zlokalizowana na obszarze dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Szlak to
kilkaset kilometrów historii i przygody, łączący niezwykłe zabytki związane z narodzinami państwa polskiego. Aby zwiedzić ruiny, muzea, skanseny, rezerwaty archeologiczne położone na Szlaku Piastowskim, potrzebne jest kilka tygodni. Co
można zobaczyć w trzy dni?
Pierwszym punktem na liście zwiedzania był Ostrów Lednicki i Muzeum Pierwszych Piastów. Na wyspę uczniowie dostali się promem. W średniowieczu przebiegał przez Ostrów
szlak łączący Poznań i Gniezno. Wyspa była jednym z głównych centrów obronnych i administracyjnych państwa Mieszka I i jego następców. Z Ostrowem Lednickim związane jest
wiele legend; podobno urodził się tam pierwszy król Polski,
prawdopodobnie Bolesław Chrobry przyjmował na Ostrowie
cesarza Ottona III… Obecnie na wyspie znajduje się rezerwat
archeologiczny.
Kolejnym etapem podróży siódmoklasistów była wizyta
w siedzibie królów i… królików, czyli Gnieźnie. Najmłodsi turyści powinni pamiętać, że spacerując po ulicach można spotkać nietypowych przewodników – to kilkanaście rzeźb królików nawiązujących do historii miasta. Gniezno to jedno z
miast, które powinien odwiedzić każdy Polak. Gnieźnieńska
Archikatedra zlokalizowana na Wzgórzu Lecha była miejscem koronacji pięciu królów Polski: Bolesława Chrobrego,
Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysła II i Wacława II. Obowiązkowym punktem zwiedzania są słynne Drzwi Gnieźnieńskie – niezwykły zabytek sztuki romańskiej, przedstawiający
życie i męczeńską śmierć św. Wojciecha
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie przybliżyło uczniom czasy pierwszych Piastów. Po obejrzeniu filmu o Mieszku I i Bolesławie Chrobrym młodzi turyści przeszli
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specjalnie zaprojektowaną trasą, aby w wyznaczonych salach
zobaczyć przedmioty, których używali nasi przodkowie, m.in.
ozdoby, broń i naczynia, obrazy przedstawiające pierwszych
Piastów, stare mapy i dokumenty, a także zapoznać się z historią Gniezna i podziwiać wystawę czasową „Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku”.
Następnego dnia uczniowie odwiedzili Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie. Obejrzeli przede wszystkim rekonstrukcję osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza, łączoną z archeologiczną kulturą łużycką. Po południu udali się
się do pobliskiej Wenecji, gdzie zwiedzili Muzeum Kolejki Wąskotorowej, w tym kolekcję parowozów, kolejek, drezyn
i wagonów różnego typu liczącą około 70 eksponatów. Na
zakończenie dnia był spacer po pobliskich ruinach zamku, poznanie jego historii i legendy o diable weneckim. Zainteresowani mogli zobaczyć wystawę machin oblężniczych. Wiernie
zrekonstruowane urządzenia budziły duże zainteresowanie.
W ostatnim dniu wycieczki uczniowie poznali zakątki stolicy Wielkopolski – Poznań. Oczywiście najbardziej interesującym miejscem okazał się Stary Rynek i ratusz - jeden z najbardziej znanych zabytków architektury renesansowej w naszym
kraju. Codziennie w południe można usłyszeć z ratuszowej
wieży hejnał i zobaczyć trykające poznańskie koziołki, które
stały się symbolem miasta.
Wyprawę do Wielkopolski zakończyliśmy odwiedzinami
w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła i kościele Najświętszej Marii Panny in Summo. Najstarsza
polska katedra, położona na Ostrowie Tumskim, stała się miejscem pochówku pierwszych władców Polski.
Po obiedzie i spacerze ulicami Poznania zmęczeni uczniowie
ruszyli w drogę powrotną do domu. Obejrzane miejsca, budowle, eksponaty umożliwiły uczestnikom odkrywanie historii,
dostarczyły im wiedzy o początkach państwa polskiego.
A. Błaszczyk
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Zaszeleściły jesienne myśli,
z lata jeszcze wspomnienia kapały.
A na Bieszczadzkich szlakach,
dojrzałe połoniny wypiękniały.

„My… i Bieszczady”

W dniach 13 – 14 września 2021 r. 45 uczniów z klas ósmych
SP im. Jana Pawła II w Łopusznie wraz z opiekunami - Panią Bogusławą Sypniewską, Panią Moniką Obierzyńską, Panią
Agnieszką Biały oraz Panią Barbarą Kowalczyk – Bernat udali się
na jesienną „wyprawę” w Bieszczady. Od lat uznawane są one
za najpiękniejsze pasmo polskich gór – właśnie o tej porze roku,
kiedy idąc szlakiem, ma się wrażenie, iż brodzi się po wielkich
kolorowych bukietach liści i traw. Dlatego też uczniowie SP im.
Jana Pawła II w Łopusznie przybyli z wycieczką właśnie tu, aby
zobaczyć piękno krajobrazu, często jeszcze dzikiego.
Pierwszym jej punktem było zwiedzanie zapory wodnej w
Myczkowcach i zapory Solińskiej. Widok spiętrzonej wody, jej
huk oddawał siłę natury i ludzkiej małości wobec niej.
Nastepnie uczestnicy, mając czas wolny, mogli przespacerować się po „Bieszczadzkich Krupówkach”. To najpopularniejszy deptak na Podkarpaciu. Następną atrakcją dla uczestników „wyprawy” był rejs statkiem po Jeziorze Solińskim.

Patrząc w wodę, można było dostrzec ogromne karpie, które są tam hodowane. Na całym zbiorniku obowiązuje strefa
ciszy, więc uczniowie i ich opiekunowie mogli w spokoju ją
kontemplować oraz zachwycać się jego nieregularnymi brzegami i mijanymi widokami. Po rejsie uczniowie podziwiali wysokie Bieszczady i Zielone Wzgórza nad Soliną z punktu widokowego w Polańczyku. Wieczorem, po przyjeździe do ośrodka
w Bukowcu i zakwaterowaniu się, na wszystkich czekała gorąca i smaczna obiadokolacja.
Następnego dnia po pysznym śniadaniu, uczestnicy udali
się w Wysokie Bieszczady na spacer z przewodnikiem - panem Józefem. Opowiadał on o Wielkim Duchu Lasu i Gór, czyli o niedźwiedziu, wspaniałym mieszkańcu bieszczadzkich lasów. Żartował, że ciche wędrówki po szlaku mogą skończyć
się spotkaniem z tym zwierzakiem.
Uczestnicy wycieczki wspinali się również na górę Korbania. Tam z drewnianej wieży widokowej oglądali okalające ją
połoniny. Po spacerze zwiedzili jeszcze bieszczadzką cerkiew
z ikonostasem w miejscowości Górzanka.
Powrót do domu, choć długi, minął w bardzo sympatycznej
atmosferze, a uczniowie i opiekunowie długo jeszcze dzielili
się swoimi wrażeniami.
Agnieszka Biały

Piechotką na Święty Krzyż

Uczniowie klas 5 - 6 ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach wzięli udział w XXII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym. Szli z Huty Szklanej na Święty Krzyż. W drodze wysłuchali interesujących opowieści o historii Klasztoru oraz przedchrześcijańskich zwyczajów. Byli na
punkcie widokowym, z którego podziwiali Gołoborze i panoramę Gór Świętokrzyskich. Godnie uczestniczyli we mszy
świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Piotrowskiego.
Renata Miazga
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Wizyta policji w żłobku

Dzięki stałej współpracy z Komendą Miejską Policji
w Kielcach mogliśmy gościć, z okazji święta policji, Panią Sierżant .Wizyta odbyła się 23 lipca i miała na celu nie tylko zaznajomienie dzieci ze specyfiką pracy policjanta, lecz także
zapoznanie ich z zasadami prawidłowego i bezpiecznego zachowania się na drogach. Pani policjantka zorganizowała dla
naszych podopiecznych ćwiczenia praktyczne z bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, zwracając dzieciom szczególną uwagę na to, aby pilnować się dorosłych oraz bacznie rozejrzeć się przed wejściem na przejście dla pieszych. Maluchy
bardzo chętnie brały udział w zajęciach, a szczególną radość
sprawiała możliwość zabawy na zorganizowanym miasteczku umiejętności drogowych, w skład którego wchodziły:
sygnalizatory świetlne, znaki drogowe, przejścia dla pieszych oraz autochodziki służb ratunkowych. Dodatkową
atrakcją była możliwość wcielenia się w rolę policjanta, przy-

mierzając oryginalną czapkę i posługując się policyjnym ”lizakiem”. Każdy zrobił sobie także pamiątkowe zdjęcie.
Ewelina Bernat

Ze żłobkowej spiżarni…

Przychodzi każdego roku taki czas, kiedy wpadamy w wir
przygotowywania różnorakich przetworów. Stało się już niemalże tradycją angażowanie naszych Milusińskich do robienia
weków w ramach naszej „żłobkodomowej” spiżarni. W tym
sezonie nasze dzielne dzieciaki przygotowały domowym sposobem przetwory z papryki, ogórków oraz wiśni. Udział w
pracach związanych z przygotowaniem spiżarnianych słoików
sprawia naszym „żłobkowiczom” zawsze wiele radości. Cieszą
się zwłaszcza z tego, że aktywnie biorą udział w pracach, które w zależności od sytuacji, polegają na wypełnianiu słoików
pokrojoną papryką, zbieraniu ogórków z naszego żłobkowego ogródka czy też wypełnieniu słoików składnikami przygotowanymi przez ciocie. W ostatnim okresie przygotowaliśmy
wspólnie paprykę konserwową, ogórki konserwowe i kompot
wiśniowy. Takie wydarzenia nie tylko są dla naszych najmłodszych olbrzymią frajdą ale także promują zdrowy styl odżywiania i dają możliwość poznania wartości odżywczych owoców i warzyw. Wszystkie przygotowane „słoiczki” zostały za-

brane przez „Małych Przetwórców” do swoich domów i mamy
nadzieję, że będą cieszyły podniebienia domowników.
Życzymy smacznego!
Ewelina Bernat

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

Dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, organizujemy w naszej placówce cykliczne szkolenia z Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Ostanie z nich miało
miejsce w dniu 31 sierpnia i wzięła w nim udział cała kadra naszego żłobka. Dzięki
takim szkoleniom stale aktualizujemy wiedzę oraz umiejętnosci udzielania pierwszej
pomocy, a dodatkowo mamy możliwość ćwiczeń praktycznych przeprowadzanych
na profesjonalnych fantomach. Nasz udział w tego rodzaju szkoleniach pozwala właściwie reagować i czuć się pewnie w sytuacji potencjalnego zdarzenia losowego.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych za zorganizowanie tego szkolenia w naszym żłobku, a w szczególności panu
Robertowi Błaszczykowi, który jako prowadzący przekazywał nam aktualną wiedzę
z zakresu udzielania pomocy. Stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie naszych
umiejętności zapewnia rodzicom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w trakcie pobytu ich pociech w żłobku.
Ewelina Bernat
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Pożegnanie absolwentów

27 sierpnia już po raz 5 w historii naszego Żłobka uroczyście pożegnaliśmy kolejną grupę podopiecznych. Z tej okazji przygotowaliśmy program artystyczny, w którym nasi absolwenci zaprezentowali publiczności przepięknie wykonane wiersze oraz piosenki. Ten wspaniały występ w wykonaniu dzieci spotkał się z gromkimi brawami rodziców i zaproszonych gości. Wszystkie ciocie również nie ukrywały radości,
mogąc podziwiać niesamowite postępy, jakie nasi podopieczni poczynili w okresie pobytu w żłobku. Wszyscy widzowie
byli głęboko poruszeni profesjonalizmem naszych Małych
Artystów, a na niejednej twarzy rodzica można było dostrzec
niesamowite wzruszenie. Pragniemy podziękować wszystkim,
którzy zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością, szczególnie: Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno - Wiesławowi Gałce, Przewodniczącemu Rady Gminy Łopuszno – Andrzejowi Cieślickiemu, a nade wszystko naszym wspaniałym rodzicom. Chcąc upamiętnić ten beztroski czas pobytu absolwentów w żłobku, obdarowaliśmy każdego z nich indywidualnie przygotowanym albumem zdjęć dokumentującym ich
żłobkowe życie. Oprócz pamiątkowych albumów wszyscy zostali obdarowani okazjonalnymi dyplomami ukończenia żłobka, a także drobnymi prezentami, które z pewnością przydadzą się na kolejnym poziomie edukacji. Chcielibyśmy ser-

decznie podziękować wszystkim rodzicom za przygotowanie poczęstunku, upominki oraz bardzo wzruszające i motywujące wpisy do naszej żłobkowej kroniki.
Wszystkim naszym absolwentom składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów na dalszych etapach kształcenia,
a naszym drogim rodzicom samych powodów do dumy ze
swoich pociech.
Ewelina Bernat
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Pierwszy Dzień Jesieni

„Idzie lasem Pani Jesień
I maluje liście w lesie.
Te są żółte, te czerwone,
A te jeszcze są zielone.
Liście piękne, kolorowe
Lecą dzieciom wprost na głowę”
Gdy za oknem robi się coraz chłodniej, częściej pada
deszcz, a na drzewach zaczynają pojawiając się kolorowe liście, to znak, że wielkimi krokami nadchodzi jesień. Pierwszy Dzień Jesieni, czyli 23 września świętowaliśmy w naszym żłobku barwnie, organizując naszym milusińskim licz-

ne gry i zabawy z wykorzystaniem darów, które dostarczyła
nam osobiście Pani Jesień. Odwiedzając żłobek, obdarowała
nas koszem pełnym kasztanów, żołędzi, jarzębiny, jabłek, gruszek i orzechów. Ta niespodziewana wizyta bardzo spodobała
się naszym podopiecznym, którzy zaprosili tego wyjątkowego gościa do wspólnej zabawy. Były tańce i jesienne piosenki,
zabawy ruchowe, dużo śmiechu i radości. Z otrzymanych prezentów powstały piękne prace plastyczne oraz jesienne kąciki
w salach. Mamy nadzieję że jesienna pogoda pozwoli nam na
częste spacery podczas których będziemy mogli pokazywać
naszym milusińskim uroki tej pory roku.
Ewelina Bernat

Wielki Dzień Pszczół

Każdy chyba jest świadom, jak istotną rolę w naszym ekosystemie odgrywa taka mała pszczółka. Chcąc uwrażliwić na
ten fakt naszych najmłodszych, obchodziliśmy Wielki Dzień
Pszczół, który przypada na dzień 8 sierpnia. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych przepiękną prelekcję połączoną z prezentacją niezbędnych w pracy pszczelarza narzędzi oraz odpowiedniego stroju. Zaproszony na tę
okoliczność gość – Pan Stanisław Mędrecki, właściciel „Pasieka Mędreckich” opowiedział dzieciom o niebagatelnym
dla naszego środowiska znaczeniu pszczół oraz wytłumaczył,
jak powstaje miód. Dzieciaki z należytą uwagą wsłuchiwały
się w relację Pana Pszczelarza, ze zdumieniem odkrywając, że
miód nie jest ze sklepu, a pszczółka to nie tylko Maja z ekranu
telewizora. Dużą radość sprawiła także możliwość namacalnego poznania plastra miodu, pyłku kwiatowego oraz elementów wyposażenia ula.
Pragniemy złożyć gorące podziękowania Panu Stanisławowi za poświęcony czas, profesjonalnie przygotowany po-

kaz i cenne informacje na temat tych pożytecznych owadów.
Dziękujemy również za możliwość degustacji pysznych wyrobów z „Pasieki Mędreckich”.
Ewelina Bernat
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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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Owocowy zawrót głowy

Celebrując tradycję obchodów kalendarza świat nietypowych przygotowaliśmy w ostatnim czasie wspólnie z naszymi
podopiecznymi cykl imprez poświęconych promocji zdrowego odżywiania. 1 lipca obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Owoców. W tym dniu dzieci przyniosły do żłobka swoje ulubione owoce, z których później wspólnie przygotowaliśmy zdrową sałatkę oraz smaczne przekąski w różnych ciekawych kształtach np. zwierzątek czy bajkowych postaci. Atrakcyjny wygląd i wybitny smak sprawił, iż nikogo nie trzeba było
namawiać do skosztowania wartościowych posiłków. Następnie w dniu 3 sierpnia obchodziliśmy Dzień Arbuza. Nasi podopieczni mogli skosztować tego soczystego, pysznego, letniego przysmaku, jak również zorganizowaliśmy kilka wesołych
zabaw z arbuzem w roli głównej. Dzieci z entuzjazmem brały
udział zarówno w zabawach ruchowych jak i pracach plastycznych. Kolejnym dniem poświęconym tematyce owocowej był
21 sierpnia na który przypada Święto Śliwki. W tym dniu królował u nas kolor fioletowy jednoznacznie kojarzony z tym pysznym owocem. Największą atrakcją dla naszych najmłodszych
był współudział w przygotowaniu i degustacja aromatycznego ciasta śliwkowego. Podsumowaniem cyklu tematycznego związanego z owocami były obchody Światowego Dnia
Jabłka przypadającego na dzień 28 września. Jabłko to jeden
z najpopularniejszych owoców o wspaniałym smaku, bogactwie i różnorodności odmian oraz rozległej symbolice. Atrakcją tego dnia było przygotowanie świeżo wyciskanego soku
jabłkowego, którego walory smakowe znalazły szerokie uznanie wśród naszych podopiecznych. Dzieciaki w fascynującym
tempie pochłaniały każdą kolejną porcję tego wyjątkowego

napoju. Owoce wykorzystane do przygotowania soku zostały
wcześniej własnoręcznie zebrane przez Panią Dyrektor, która
specjalnie w tym celu, odwiedziła w czasie wolnym od pracy, jeden z ekologicznych Sandomierskich sadów, gdzie w ramach wolontariatu pomagała przy zbiorach. Wdzięczni właściciele gospodarstwa przekazali nam za to świeżo zerwane,
pyszne owoce. Podsumowaniem dnia była akcja wspólnego
sadzenia pięknych drzew jabłoni w naszym Żłobkowym sadzie. Warto podkreślić, że owoce pełnią w diecie bardzo ważną rolę i należy nakłaniać szczególnie najmłodszych do częstego spożywania tych witaminowych przysmaków.
Ewelina Bernat

Idziemy na lody…

Z okazji Światowego Dnia Lodów naszych najmłodszych
spotkała nie lada niespodzianka. Mile zaskoczył nas w to święto kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mariusz Łuszczyński, który zaprosił wszystkich „żłobkowiczów”
w upalny lipcowy dzień na porcję zimnego, słodkiego deseru do lokalnej lodziarni. Już sam fakt wycieczki bardzo ucieszył naszych podopiecznych, a przygotowana niespodzianka
zwieńczyła wyprawę ogromnymi wybuchami radości i uśmiechu. Każde z dzieci mogło wybrać swój ulubiony smak i cie-

szyć się odrobiną ochłody. Wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi,
o czym świadczyły ślady lodów na naszych małych buziach
- w myśl przysłowia: „Szczęśliwe dziecko, to brudne dziecko”. Ciocie szybko zadbały jednak o to, aby buzie dzieci wróciły do należytego stanu.
Serdecznie dziękujemy panu Mariuszowi za tak miły gest
i stawiamy za wzór do naśladowania.
Ewelina Bernat
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Laureatka konkursu literackiego LIPA’ 2021

W tegorocznym XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Literackiej LIPA’2021 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska – Białej wzięło udział 434
autorów z całej Polski, którzy nadesłali 1104
utwory. Na konkurs zostały przesłane dwie prace literackie laureatek łopuszańskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży.
Z dumą możemy poinformować Państwa, że
jedna z uczestniczek, Magdalena Biały – absolwentka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, a obecnie uczennica Liceum
Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w
Kielcach zajęła zaszczytne 9. miejsce za wiersz
„Rzeki” w kategorii uczniowie szkół podstawowych. Znalazła się w gronie
41 osób wyróżnionych w tej kategorii przez komisję w składzie:
Tomasz Jastrun - przewodniczący
Irena Edelman - sekretarz,
Jan Picheta - członek
Juliusz Wątroba - członek
Jest to duży sukces Madzi.
Po zapoznaniu się z wszystkimi utworami jury postanowiło tradycyjnie
uhonorować drukiem w „lipowym” almanachu teksty stu autorów, którzy
wyróżnili się oryginalną konstrukcją literackiej rzeczywistości, ciekawym
przekazem wizji świata czy solidnym warsztatem twórczym.
Serdeczne gratulacje dla Magdaleny z życzeniami dalszych sukcesów
na literackiej niwie.
Małgorzata Gawęda

„ Rzeki”

Każda rzeka ma swoje źródło
-Oko

Niektóre są wielkie i rwące pełne zwierząt i roślin
Tak wielkie że trzeba budować na nich tamy
które i tak z czasem pękają
-Rozpacz
Inne są niepozorne
płyną wolno
szybko wysychają
-Płacz dziecka
Są także takie które płyną tylko przez chwilę
by potem wsiąknąć w ziemie
i dać o sobie zapomnieć
-pojedyncza łza
Ale skąd woda w źródle ?
Z wnętrza ziemi
-Wnętrza każdego człowieka
Może wypłynąć nagle
sama pod wpływem impulsu
Ale ludzie sami wykopali wiele studni
Kwiaty w nas umrą bez rzek
Pozwólmy im płynąć
Magdalena Biały

Huraaaa zabawa!

Wycieczki szkolne są dla uczniów doskonałą formą integracji i wspólnej zabawy z rówieśnikami. Wyjazdy to także świetna okazja do poznawania nowych miejsc, kultury, tradycji, czy
po prostu do aktywności fizycznej. Takie wyprawy pozostają w pamięci na długie lata, dlatego warto zadbać o naprawdę dobry pomysł na wycieczkę szkolną. Jedną z ciekawszych
opcji jest wycieczka szkolna do parku rozrywki. A jeśli park rozrywki, to tylko Energylandia! Jest to wyjątkowe miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Na ogromnej przestrzeni
znajduje się wiele rodzajów nowoczesnych i zaawansowanych urządzeń i atrakcji, poczynając od ekstremalnych, poprzez rodzinne, a kończąc na tych dla najmłodszych. Wszystkie one prezentowane są w tematycznych, stylizowanych dekoracjach i aranżacjach, czyli świetnej scenografii przygotowanej specjalnie dla danego urządzenia po to, aby jak najbardziej wprowadzić uczestnika w świat doznań.
Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Magdaleny Zimnej oraz pani Ewy Dudek, kiedy dotarli już do słonecznej Małopolski, naprawdę świetnie spędzili czas w największym
kompleksie rozrywki w Polsce. Korzystali z mnóstwa atrakcji
parku. Przede wszystkim zjeżdżali na wszystkich dostępnych
roller-coasterach, karuzelach, oglądali filmy w 7D oraz pokazy driftu samochodowego. Uczestnikom wycieczki towarzy-
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szyło wiele emocji i ekstremalnych doznań. Wycieczkę należy
zaliczyć do bardzo udanych, bo wszyscy zgodnie stwierdzili,
że wyjazd dostarczył im maksimum adrenaliny, potężną dawkę radości, mnóstwa zabawy na najwyższych obrotach i oczekują tylko na kolejne równie udane eskapady. Cieszy nas to
ogromnie, bo wypoczęci uczniowie chętniej zabierają się za
codzienne obowiązki, mają lepszą koncentrację dzięki udanemu wypoczynkowi, a przecież o to właśnie chodzi…
Ewa Dudek
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„Wspieramy Darię”

W trakcie trwania Impresji Łopuszańskich w dniach 07 – 08.
08. 2021 r. odbyła się zbiórka publiczna Nr 279/2021/2474/OR
na rzecz uczennicy Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
DARII SZLUFIK.
Daria od 2015r. porusza się na wózku inwalidzkim, w wyniku powikłań po przeprowadzonej operacji kręgosłupa. Po
zabiegu wystąpiły komplikacje w postaci utraty czucia w nogach. Od tamtej chwili walczy o powrót sprawności, aby stanąć na własnych nogach. Najlepsze efekty przynosi jej rehabilitacja wraz ze stymulacją mózgu, która odbywa się cyklicznie
kilka razy w roku we Wrocławiu przy udziale specjalistycznego
sprzętu i odpowiedniej kadry. Koszt takiego 2-tygodniowego
turnusu to ok. 7 tys. zł. Na ten właśnie cel zbierane były pieniądze dla Darii za zgodą Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Zbiórka odbyła się przy udziale
19 wolontariuszy a koordynatorami byli nauczyciele PZS
w Łopusznie Pani Teresa Pasowska i Pani Agnieszka Chruściak. Kwota jaka udało się zebrać to 6370,34 zł .

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce i pomoc finansową na rzecz Darii. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy ofiarowali tę pomoc oraz osobom
bezpośrednio zaangażowanym w akcję zbierania pieniędzy.
Jesteśmy mile zaskoczeni okazaniem wielkiego serca w trakcie prowadzonej akcji.
Teresa Pasowska

Sukcesy sportowe Tomasza Szwajkowskiego

Od dawna wiadomo, że talent plus ciężka praca równa się
sukces. Gdy dodamy do tego zaangażowanie rodziców, to
osiągnięcia sportowe młodego człowieka są gwarantowane.
Prawda ta potwierdza się u naszego ucznia klasy VII Szkoły
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach Tomasza Szwajkowskiego.
Przygodę ze sportem rozpoczynał jako młody piłkarz, kiedy to otrzymał nominację do kadry reprezentującej woj. świętokrzyskie. Jednak to nie piłka nożna stała się zwycięską dyscypliną Tomka. Boisko piłkarskie zamienił na bieżnie lekkoatletyczne i to był strzał w dziesiątkę. Świadczą o tym liczne
sukcesy odniesione w tym trudnym przecież - ze względu na
panującą pandemię - roku w wielu zawodach. Oto najważniejsze z nich:
1 miejsce w Impresjach Biegowych w Łopusznie w biegu na
800 m,
1 miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkół
w biegu na 1000 m,
3 miejsce w wieloboju na I Olimpiadzie Świętokrzyskiej,

Trofea

1 miejsce w biegu z przeszkodami na 400m Fearless Run II Bieg Nieustraszonych,
1 miejsce w Biegu Bohaterów w Małogoszczu,
1 miejsce w Biegu Szarych
Szeregów w Kielcach na
2000 m,
1 miejsce w biegu na 800
m na zawodach lekkoatletycznych w Kielcach,
2 miejsce w sztafecie
4x100 na zawodach lekko- Zwycięska trójka z Panią Wójt
atletycznych w Kielcach
Ireną Marcisz
Obecnie Tomek doskonali swoje umiejętności w Kieleckim Klubie Lekkoatletycznym
pod okiem trenera Krzysztofa Januchty oraz w MKS Wierna Małogoszcz u trenera Łukasza Ziętala.
Jesteśmy z Ciebie dumni. Gratulujemy Tobie, Rodzicom
i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
Magdalena Zimna

1 miejsce w Finale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkół na
1000 m
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Gminny Klub Sportowy „Zryw” w Łopusznie
odnosi znaczące sukcesy

Po roku zastoju w łopuszańskim sporcie grupa pasjonatów postanowiła reaktywować stowarzyszenie sportowe Gminny Klub Sportowy „Zryw” w Łopusznie. Celem
klubu jest popularyzacja sportu i rekreacji, a w szczególności
piłki nożnej na terenie gminy Łopuszno.
Prezentacja działaczy oraz zawodników odbyła się
z udziałem Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz 7 sierpnia 2021 r. podczas festynu „Impresje Łopuszańskie 2021”.
Zarząd klubu stanowią byli i obecni zawodnicy, co świadczy,
że stowarzyszeniem zarządzają osoby znające się na sporcie;
a jego skład stanowią:
Damian Urbańczyk - prezes,
Bartosz Zagurowski - trener,
Paweł Sosiński
Bartłomiej Miśta,
Dariusz Kumański,
Sławomir Stelmaszczyk.
Klub został zgłoszony do rozgrywek piłki nożnej - klasa „B”
sezon 2021/2022,   których organizatorem jest Świętokrzyski
Związek Piłki Nożnej w Kielcach. „Zryw” został przypisany do
grupy I tej klasy rozgrywkowej. W klubie zarejestrowanych
jest 28 zawodników, a mianowicie: Damian Poddębniak, Damian Staciwa, Przemysław Łapot, Konrad Karliński, Paweł Sosiński, Kacper Sornat, Damian Urbańczyk, Dawid Ambur, Tomasz Resiak, Kamil, Wijas, Adrian Jarząb, Mateusz Kaniowski,
Damian Serek, Konrad Sztandera, Mateusz Marszalik, Dawid
Banaśkiewicz, Bartłomiej Miśta, Dawid Łapot, Szymon Gad,
Kacper Poddębniak, Wiktor Banaśkiewicz, Mateusz Wosiński,
Wojciech Karbowniak,, Szymon Szymkiewicz. Wszyscy zawodnicy zarejestrowani w klubie są mieszkańcami gminy
Łopuszno.
Dla klubu sportowego zostały udostępnione boiska wraz
z infrastrukturą i zapleczem socjalnym Gminnego Ośrodka
Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.
Działalność finansowana jest w całości ze środków budżetu gminy Łopuszno w ramach dofinansowania udzielonego w ramach konkursu na rok 2021, a ze wsparciem finansowym mile byliby widziani lokalni przedsiębiorcy. Należy
dodać, że na mecze piłki nożnej do Łopuszna przyjeżdżają za-

wodnicy z innych gmin i logo lub nazwa przedsiębiorstwa na
obiektach sportowych byłyby reklamą działalności lokalnych
przedsiębiorców.
Wyniki sportowe osiągane przez zawodników Gminnego Klubu Sportowego „Zryw” w Łopusznie można śledzić
w poniedziałkowych internetowych wydaniach „Echo Dnia”
w zakładce sport: grały ligi – klasa B grupa I lub na stronie internetowej „kielecka piłka” sezon 2021/2022 klasa B grupa I.
Zapraszamy na mecze z udziałem Gminnego Klubu
Sportowego „Zryw” Łopuszno.
Zarząd GKS „Zryw” Łopuszno

Prezentacja drużyny podczas Impresji Łopuszańskich 2021

Wymagające treningi udoskonalające umiejętności
zawodników

Zwycięstwo po powrocie

Pierwsze zawody w nowym roku szkolnym okazały się
dużym sukcesem dla uczniów Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łopusznie. Zeszłoroczna, długotrwała
absencja naszych uczniów z powodu pandemii nie wpłynęła
negatywnie na ich kondycję fizyczną. W XX Wojewódzkich
Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława Stawiarza, które odbyły się 30.09.2021 r.
w Strawczynie nasza młodzież spisała się rewelacyjnie. Rywalizacja odbywała się w kilku grupach wiekowych i w każdej
z nich nasi sportowcy zajmowali wysokie, punktowane miej-
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sca, co zaowocowało zdobyciem trzech pucharów w klasyfikacji generalnej.
Doskonale spisała się młodzież - zwłaszcza w kategorii rocznik 2008-2007, która zdobyła I miejsce. Uczniowie Ci okazali się bezkonkurencyjni. Zdeklasowali rywali, zdobywając łącznie 212 punktów, a zespół, który znalazł się na miejscu drugim,
zgromadził punktów 72. W tym biegu wspaniałym finiszem popisał się Szymon Cygan, który na ostatnich metrach wyprzedził
„o włos” Kacpra Cichonia. W tej kategorii wiekowej reprezentowali nas: Szymon Cygan (I miejsce), Kacper Cichoń (II miejsce),
Aleksandra Wertka (II miejsce), Konrad Ciszek (IV miejsce), Ja-

SPORT
kub Perz (V miejsce), Urszula Guzik, Wioletta Ogonowska,
Ola Guzik, , Łukasz Stolarczyk, Oliwier Stefański, Kacper Chruściak, Bartosz Mędrecki i Tomasz Jarząb.
Bardzo dobrze zaprezentowali się również uczniowie w kategorii rocznik 2010-2009, zdobywając II miejsce. Nasi reprezentanci to: Piotr Jastrzębski (II miejsce), Magdalena Szczepara (VI miejsce), Gabriela Cuper, Dominika Ginter, Zuzanna Sobczyk, Julia Czeszek, Eliza Dziedzic, Magdalena
Młynarska, Natalia Bernat, Maja Piaszczyk, Oliwia Stolarczyk, i Igor Szklarz.
Najmniej liczną grupę stanowili uczniowie w przedziale
wiekowym 2011 r. i młodsi, którzy w zawodach sportowych
stawiają pierwsze kroki. Po ambitnej walce na swoich dystansach ostatecznie zajęli miejsce IV. W tej grupie reprezentowali nas: Joszko Magdalena (III miejsce), Wojciech Mularczyk (IV miejsce), Maciej Pawłowski, Jan Soboń i Marcel
Błaszczyk.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy udanych
następnych startów. Mamy nadzieję na powtórzenie sukcesu
w kolejnych zawodach, które odbędą się już 12 października

w Rytwianach. Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów naszej
szkoły do aktywności fizycznej, szczególnie na świeżym powietrzu. Ma ona zbawienny wpływ na nasze zdrowie i odporność.
Renata Kumańska
Piotr Wilk

Letnie Igrzyska Sportowe Zrzeszenia LZS w Łopusznie

4 lipca 2021 r. na obiektach sportowych Gminnego
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyły się Wojewódzkie Letnie Igrzyska Zrzeszenia LZS. Organizatorami i współorganizatorami igrzysk byli:
- Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach,
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach,
- Urząd Gminy w Łopusznie,
- Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie.
Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS Jerzy Kula, który gorąco powitał uczestników
i przybyłych gości m.in. Irenę Marcisz – Wójta Gminy Łopuszno, Stanisława Matejkiewicza – Prezesa Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Kielcach, Sławomira Stelmaszczyka – kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, Barbarę Chuda – członka Prezydium
Rady Wojewódzkiej Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS.
W igrzyskach wzięło udział 150 osób z drużyn kilku gmin
województwa świętokrzyskiego. Konkurencje przeprowadzono w następujących dyscyplinach:
- wyciskanie odważnika 17,5 kg mężczyzn (waga - do 85 kg),
- wyciskanie odważnika 17,5 kg mężczyzn  (waga - + 85 kg),
- trójbój,
- piłka nożna kobiet i mężczyzn,
- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,
- koszykówka kobiet i mężczyzn,
- przeciąganie liny kobiet i mężczyzn.
Oprócz rywalizacji była to też wspólna zabawa sportowców amatorów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
Wyrazy uznania należą się drużynie Zryw Łopuszno 2021
w piłce nożnej mężczyzn reprezentującej gminę Łopuszno.
Nasi wspaniali piłkarze doprowadzili zespół do zwycięstwa w
igrzyskach (w swojej kategorii) zajmując pierwsze miejsce.

Tym samy przeszli do kolejnego etapu i będą reprezentować
województwo świętokrzyskie na Mistrzostwach w Spale.
Serdecznie gratulujemy!
J. Marszalik
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z życia gminy

50 lat razem – Złote Gody w gminie Łopuszno

Państwo
Janina
Uroczystość z okazji 50 – lecia zawarcia związków małżeń- 11.
skich miała miejsce 29 sierpnia 2021 r. i rozpoczęła się mszą i Marian małżonkowie
św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusz- Krzompa;
nie. Celebrował ją ks. dziekan Karol Stach, oczywiście, w inten- 12. Państwo Zofia i Jan
cji Jubilatów i ich rodzin. Dalsza część uroczystości odbyła się małżonkowie Lesiak;
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego 13. Państwo Marianna
w Łopusznie. Uświetnili swoją obecnością: Starosta Powiatu Józefa i Mieczysław małKieleckiego Mirosław Gębski, Wójt Gminy Łopuszno Ire- żonkowie Macikowscy;
na Marcisz, Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie An- 14. Państwo Zofia Teresa
drzej Cieślicki wraz z radnymi Rady Gminy w Łopusznie, Se- i Edward małżonkowie
kretarz Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, kierownik Maroń;
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Ło- 15. Państwo Stanisława
pusznie Sławomir Stelmaszczyk, zastępca kierownika USC i Jacek Józef małżonkow Łopusznie Szymon Jarzyna oraz przedstawiciel Zarządu wie Młynarscy;
16. Państwo Helena i MaWojewództwa Świętokrzyskiego Damian Gad.
Uroczystego wręczenia medali przyznanych przez Pre- rian małżonkowie Pazydenta RP Andrzeja Dudę dla par Jubilatów z naszej gmi- cholscy;
ny dokonała z udziałem Starosty Powiatu Kieleckiego Mi- 17. Państwo Janina Rozarosława Gębskiego Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz. lia i Edward małżonkoNastępnie złożyła Jubilatom gorące gratulacje, życzenia niewy- wie Robak;
Niezapomniane święto z tortem
czerpanego zdrowia oraz podziękowała za piękny wzór wspól- 18. Państwo Barbara He- dla szczęśliwych Jubilatów
nego życia w zgodzie, z poszanowaniem wartości rodzinnych. lena i Henryk Jan małWójt Irena Marcisz podkreśliła w swoim wystąpieniu, że żonkowie Rowińscy;
uhonorowane pary stanowią chlubę lokalnej społeczno- 19. Państwo Krystyna i Marian małżonkowie Stefańscy;
ści. Oprócz pamiątkowych medali wręczono Jubilatom okolicz- 20. Państwo Martyna Agnieszka i Edward małżonkowie
nościowe upominki. Uroczystość umilił występ artystyczny Ze- Tkacz;
społu Pieśni i Tańca „Łopuszno” pod kierownictwem Pana An- 21. Państwo Teodozja Agnieszka i Henryk Józef małżonkowie Tkacz;
drzeja Kmiecika.
Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziw- 22. Państwo Alicja i Marian małżonkowie Walas.
nego, że półwiecze szczęśliwego pożycia małżeńskiego nazwaSzymon Jarzyna, Damian Rozmus
no właśnie złotymi godami.
50 lat zgodnego przebywania
ze sobą nawzajem zasługuje
zatem na prawdziwe świętowanie.
Z przyjemnością informujemy, że medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczone zostały następujące pary:
1. Państwo Wiesława Janina Wyrazy najwyższego uznania i życzenia dalszych lat w zdrowiu i miłości dla uhonorowanych Par
i Henryk małżonkowie Ba- Małżeńskich
rańscy;
2. Państwo Barbara i Stanisław małżonkowie Biały;
3. Państwo Irena i Ireneusz Stanisław małżonkowie Domagała;
4. Państwo Jadwiga Marta i Stanisław Zygmunt małżonkowie Gawrońscy;
5. Państwo Elżbieta Bogdana i Edward Piotr małżonkowie
Giemza;
6. Państwo Krystyna i Stefan małżonkowie Hajduk;
7. Państwo Barbara Halina i Andrzej Czesław małżonkowie
Hendel;
8. Państwo Alfreda i Jan Ireneusz małżonkowie Jachimczyk;
9. Państwo Janina i Stanisław Władysław małżonkowie Kot;
10. Państwo Stanisława i Edward Jan małżonkowie Kowalczyk;
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P. WIESŁAWA I HENRYK MAŁŻ. BARAŃSCY

DOSTOJNI JUBILACI JUBILEUSZU 50 - LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

P. BARBARA I STANISŁAW MAŁŻ. BIAŁY

P. IRENA I IRENEUSZ MAŁŻ. DOMAGAŁA

P. JADWIGA I STANISŁAW MAŁŻ. GAWROŃSCY

P. ELŻBIETA I EDWARD MAŁŻ. GIEMZA

P. KRYSTYNA I STEFAN MAŁŻ. HAJDUK

P. JANINA I STANISŁAW MAŁŻ. KOT

P. ALFREDA I JAN MAŁŻ. JACHIMCZYK

P. JANINA I MARIAN MAŁŻ. KRZOMPA

DOSTOJNI JUBILACI JUBILEUSZU 50 - LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

P. ZOFIA I JAN MAŁŻ. LESIAK

P. MARIANNA I MIECZYSŁAW MAŁŻ. MACIKOWSCY

P. ZOFIA I EDWARD MAŁŻ. MAROŃ

P. STANISŁAWA I JACEK MAŁŻ. MŁYNARSCY

P. HELENA I MARIAN MAŁŻ. PACHOLSCY

P. JANINA I EDWARD MAŁŻ. ROBAK

P. TEODOZJA I HENRYK MAŁŻ. TKACZ

P. ALICJA I MARIAN MAŁŻ. WALAS

