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Drodzy Mieszkańcy i Goście gminy Łopuszno!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzymy, aby ten czas wypełniony był pokojem,  
wiarą i nadzieją na odrodzenie się człowieka.  

Oby stał się źródłem radości i wzajemnej życzliwości. 
Niechaj Zmartwychwstanie Pańskie  

doda sił do pokonywania codziennych trudności  
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Życzymy radosnego, wiosennego nastroju oraz 
serdecznych spotkań w gronie najbliższych i przyjaciół.

Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno

Andrzej Cieślicki
Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie



Jednorodnie wykształcone centrum Łopuszna

Wykonane nocą zdjęcie Łopuszna  
starającego się o nadanie praw miejskich 

Senator RP Krzysztof Słoń uczestniczył w sesji, podczas której Radni Rady Gminy w Łopusznie  
 postanowili złożyć wniosek o nadanie praw miejskich 

Znamienici goście Ziemi Łopuszańskiej: Poseł na Sejm RP 
Krzysztof Lipiec oraz Starosta Kielecki Mirosław Gębski

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz odbiera wniosek 
o nadanie praw miejskich dla miejscowości Łopuszno z rąk 
Wójt Gminy Łopuszno Ireny Marcisz i Przewodniczącego Rady 
Gminy w Łopusznie Andrzeja Cieślickiego

ŁoPuSzno czyni Starania  
o StatuS miaSta
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Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce najnowsze wydanie „Wieści Łopusz-

na”, korzystam z okazji, aby tradycyjnie poinformować Państwa 
rzetelnie o najważniejszych inicjatywach, które udało się zreali-
zować w I kwartale 2022 roku. Sukcesywnie wdrażamy zespoło-
wo najważniejsze zamierzenia, dążąc do tego, aby wszelkie po-
dejmowane dzięki współpracy z mieszkańcami gminy Łopuszno 
działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort Państwa 
życia oraz sprawiały, że nasza Mała Ojczyzna, którą jest gmina 
Łopuszno będzie nieprzerwanie rozwijać się na każdej możliwej 
płaszczyźnie. 

Warto wskazać, że 19 stycznia 2022 r. podczas XXXV sesji Rady 
Gminy  w Łopusznie podjęte zostały uchwały: Nr XXXV/296/2022 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno 
na lata 2022 – 2035, jak również Nr XXXV / 297 / 2022 w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2022 rok. efektyw-
ne zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej 
stanowiące wyraz służebnej i odpowiedzialnej pracy orga-
nów Samorządu Gminy Łopuszno – tj. rady Gminy w Łopusz-
nie i wójta Gminy Łopuszno – możliwe jest dzięki sukcesyw-
nemu współdziałaniu z mieszkańcami reprezentowanymi 
przez sołtysów, instytucjami, organizacjami oraz przedsię-
biorcami podczas planowania i wdrażania inicjatyw do reali-
zacji. należy podkreślić, że budżet Gminy Łopuszno na 2022 
roku opiewający na kwotę 50 milionów złotych ma charak-
ter prorozwojowy, albowiem aż blisko 20 milionów złotych 
przeznaczone zostanie na realizację ponad 60 inwestycji 
w trwającym roku. 

Pragnę podkreślić, że podczas historycznej XXXVii sesji prze-
prowadzonej 25 marca 2022 r. – z udziałem znamienitych go-
ści ziemi Łopuszańskiej: Senatora rP krzysztofa Słonia, Posła 
na Sejm rP krzysztofa Lipca oraz Starosty kieleckiego miro-
sława Gębskiego – rada Gminy w Łopusznie podjęła uchwa-
łę nr XXXVii / 319 / 2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem 
o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno. Komplekso-
wo przygotowany wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości 
Łopuszno skierowany został zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za po-
średnictwem Wojewody Świętokrzyskiego 29 marca br., zaś wiążą-
ca decyzja w przedmiotowej sprawie podjęta zostanie przez Radę 
Ministrów w drodze rozporządzenia. Przekazanie wniosku właści-
wym organom zwieńczyło dotychczasowe starania władz samo-
rządowych gminy Łopuszno w procedurze formalnoprawnej do-
tyczącej nadania statusu miasta miejscowości Łopuszno, która 
przybliżona zostaje Państwu w bieżącym wydaniu. 

Obecny stan infrastruktury społecznej i technicznej, układ 
urbanistyczny i charakter zabudowy, struktura społeczno – gospo-
darcza, również walory historyczno – kulturowe są podstawowymi 
argumentami w procesie ubiegania się o nadanie praw miejskich. 
Niewątpliwie, nadanie miejscowości Łopuszno statusu miasta 
stanowiłoby docenienie wszelkich wysiłków osób związanych 
z naszą małą ojczyzną, jaką jest gmina Łopuszno, w kwestii 
dążeń i aspiracji do jej dalszego, wieloaspektowego rozwoju 
o charakterze społeczno – gospodarczym.

Pamiętając o konflikcie zbrojnym występującym za naszą 
granicą, podjęłam decyzję, aby w geście solidarności na tere-
nie gminy Łopuszno zorganizować zbiórkę rzeczy i produk-
tów pierwszej potrzeby dla uchodźców z ukrainy. Pracowni-
cy Urzędu Gminy w Łopusznie, uczniowie szkół, pracownicy jed-
nostek organizacyjnych gminy Łopuszno oraz organizacji dzia-

łających w sferze pożyt-
ku publicznego aktywnie 
włączyli się w akcję po-
magania rodzinom ukra-
ińskim, które zatrzymały 
się na terenie gminy Ło-
puszno. z głębi serca za-
chęcam mieszkańców 
i gości naszej małej oj-
czyzny do zaangażowa-
nia się w  zbiórkę pod-
stawowych rzeczy i pro-
duktów prowadzoną 
dla ukraińskich uchodź-
ców, które mogą pomóc 
im w pierwszych dniach 
po przekroczeniu granicy 
i pozwolą przetrwać nie-
zwykle ciężki dla nich czas. Szczegóły dotyczące zbiórki zawarte 
są w stosownym artykule.

Z radością informuję, że w ramach dofinansowania uzy-
skanego w zakresie Programu inwestycji Strategicznych 
– Polskiego Ładu, władze samorządowe gminy Łopuszno 
podpisały umowę z wykonawcami na budowę 3 świetlic 
w miejscowościach: Fanisławice, Józefina oraz Sarbice dru-
gie. Koszty zadań dla poszczególnych obiektów wynoszą: Sarbi-
ce Drugie – 610 tys. zł, Józefina – 738 tys. zł oraz Fanisławice – 
822 tys. zł. Warto podkreślić, że wszystkie obiekty zostaną wyko-
nane w technologii tradycyjnej, murowanej i będą w pełni wypo-
sażone tak, aby cieszyły się jak największym zainteresowaniem 
mieszkańców. Obiekty będą pełniły funkcję kulturalną i zrzesza-
jącą lokalną społeczność.

Należy wskazać, że trwa faza projektowa dotycząca kanali-
zacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gnieździskach. 
Prowadzone są uzgodnienia zarówno z mieszkańcami – odno-
śnie lokalizacji kanału zbiorczego oraz z instytucjami, dlatego też 
proszę o zrozumienie społeczne na etapie postępów przywoła-
nej inwestycji. 

Z satysfakcją informuję również, że jest jaśniej i oszczęd-
niej na terenie gminy Łopuszno, albowiem w ramach inwe-
stycji o wartości ponad 3,3 miliona złotych nastąpiła istot-
na modernizacja oświetlenia ulicznego. Wykonawca do-
konał wymiany blisko 2 tys. lamp ulicznych oraz 27 lamp 
parkowych zwieszanych. Wszystkie lampy zostały już pod-
wieszone, trwa procedura odbiorowa ze strony PGE i insta-
lacja systemu sterowania, dlatego też cała gmina Łopusz-
no jest oświetlona nowoczesnymi energooszczędnymi  
lampami ledowymi.

nawiązując do nadchodzących Świąt wielkanocnych, ży-
czę Państwu przeżywania ich w zdrowiu, radości, spoko-
ju oraz ciepłej, rodzinnej atmosferze. niechaj każdy dzień 
przynosi nam to, co w naszym życiu najcenniejsze: zdrowie, 
miłość i szacunek osób bliskich waszemu sercu oraz spełnie-
nie życiowych planów i zamierzeń. 

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
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wójt Gminy Łopuszno irena marcisz wspólnie z Prze-
wodniczącym rady Gminy w Łopusznie andrzejem cie-
ślickim złożyli 29 marca 2022 r. w Świętokrzyskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Kielcach wniosek o nadanie statu-
su miasta miejscowości Łopuszno, stanowiący załącznik 
do uchwały Nr XXXVII / 319 / 2022 Rady Gminy w Łopusznie 
z dnia 25 marca 2022 r. 

W historycznej XXXVII sesji Rady Gminy w Łopusznie prze-
prowadzonej 25 marca 2022 r. udział wzięli wyjątkowi go-
ście: Senator rP krzysztof Słoń, Poseł na Sejm rP krzysz-
tof Lipiec oraz Starosta Powiatu kieleckiego mirosław 
Gębski. Podkreślili jednomyślnie, że gmina Łopuszno za-
sługuje na nobilitację poprzez uzyskanie statusu miasta 
i Gminy Łopuszno dzięki podejmowanym wieloaspekto-
wym inicjatywom przyczyniającym się do jej rozwoju.

Kompleksowo przygotowany wniosek o nadanie statu-
su miasta miejscowości Łopuszno skierowany został zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego, zaś wiążąca decyzja w przedmiotowej spra-
wie podjęta zostanie przez Radę Ministrów w drodze rozpo-
rządzenia. 

W pierwszej kolejności, rada Gminy w Łopusznie uchwa-
łą Nr XXXVI / 315 / 2022 podjętą 17 lutego 2022 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa  Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 
2022 r., poz. 769) postanowiła przeprowadzić konsultacje 
z mieszkańcami gminy Łopuszno w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem o nadanie miejscowości Łopuszno statusu 
miasta. 

W  wykonaniu przywołanej uchwały Rady Gminy w Łopusz-
nie wójt Gminy Łopuszno irena marcisz w drodze zarzą-
dzenia nr 15 / 2022 z dnia 8 marca 2022 r. zarządziła prze-
prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami ob-
wodów konsultacyjnych – wszystkich sołectw gminy Ło-
puszno. 

Treść zarządzenia i listu intencyjnego skierowanego do 
mieszkańców gminy Łopuszno w celu zachowania transpa-
rentności wszelkich podejmowanych działań w ramach czyn-
ności konsultacyjnych –  została opublikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Łopuszno oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy w Łopusznie, jak również wywieszo-
na na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie i przy 
wzorcowej współpracy z sołtysami – za którą pragniemy po-
dziękować – na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w po-
szczególnych sołectwach na terenie gminy Łopuszno. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy peł-
noletni mieszkańcy gminy Łopuszno. W poszczególnych ob-
wodach konsultacyjnych – sołectwach powołane zostały 
trzyosobowe komisje, których zadaniem było czuwanie nad 
sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji oraz spo-
rządzenie wyników konsultacji w danym obwodzie konsulta-
cyjnym. W składzie komisji występował:

Wniosek o nadanie statusu miasta  
miejscowości Łopuszno złożony

1) Radny Rady Gminy w Łopusznie;
2) sołtys danego sołectwa gminy Łopuszno lub przedsta-

wiciel rady sołeckiej danego sołectwa gminy Łopuszno;
3) pełnomocnik Wójta Gminy Łopuszno do spraw konsul-

tacji dotyczących wniosku o nadania statusu miasta miejsco-
wości Łopuszno.

W odniesieniu do Gminy Łopuszno w konsultacjach spo-
łecznych przeprowadzonych w terminie od dnia 14 marca 
2022 r. do 19 marca 2022 r. we wszystkich 27 jednostkach po-
mocniczych – sołectwach blisko 80 % mieszkańców gmi-
ny Łopuszno oddało ważny głos popierający inicjatywę 
nadania statusu miasta miejscowości Łopuszno. w przy-
padku miejscowości Łopuszno ponad 81 % mieszkańców 
oddało ważny głos popierający inicjatywę nadania praw 
miejskich.

Miejscowość Łopuszno spełnia przesłanki, o których mowa 
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), stanowiąc centrum go-
spodarczo – administracyjne gminy Łopuszno. 

Łopuszno jest usytuowane przy głównych szlakach komu-
nikacyjnych, co niewątpliwie jest dużym atutem, zaś sama 
gmina Łopuszno stanowi miejsce dynamicznego rozwoju. 
unikatowe walory przyrodniczo – krajobrazowe, bogata 
historia, a także niepowtarzalna atmosfera, sprawiają, że 
jest to atrakcyjne miejsce do życia, pracy, na prowadzenie 
działalności gospodarczej czy wypoczynku dla każdego. 

Gmina Łopuszno od samego początku swojej samorządno-
ści stawia na ochronę środowiska, turystykę i rozwój gospo-
darczy, starając się umiejętnie łączyć te gałęzie, szczególnie 
ze względu na specyfikę i walory przyrodnicze.

Przekazanie wniosku właściwym organom zwieńczyło 
dotychczasowe starania władz samorządowych gminy 
łoPuszno w Procedurze formalnoPrawnej dotyczącej 
nadania statusu miasta miejscowości łoPuszno



Wieści Łopuszna 5Wieści Łopuszna 5

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Gmina Łopuszno kładzie duży nacisk na wykorzystanie 
środków zewnętrznych. Od 2015 roku gmina pozyskała dofi-
nansowania do realizacji inwestycji wynoszące blisko 65 mi-
lionów zł. Dzięki nim w ostatnich latach udało się zrealizować 
lub obecnie jest realizowanych wiele projektów, m.in.: kom-
pleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomera-
cji Łopuszno, przebudowano infrastrukturę drogową. Trwa 
rewitalizacja Łopuszna, w tym Gminnego Ośrodka Sporto-
wo – Wypoczynkowego w Łopusznie, mająca na celu przy-
wrócenie mu dawnej świetności. Systematycznie realizowana 
jest budowa oraz termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej oraz wiele innych działań, które w znaczący spo-
sób przyczyniły się do rozwoju gminy Łopuszno i podniesie-
nia komfortu życia mieszkańców, wypoczywających turystów, 
a także stworzyły nowe możliwości rozwoju gospodarczego. 

obecny stan infrastruktury społecznej i technicznej, 
układ urbanistyczny i charakter zabudowy, struktura 
społeczno – gospodarcza, walory historyczno – kulturo-
we, jak również oczekiwany dalszy rozwój miejscowości 
Łopuszno są podstawowymi argumentami w procesie 
ubiegania się o nadanie miejscowości statusu miasta. 

Łopuszno charakteryzuje układ urbanistyczny i komunika-
cyjny, które jest typowy dla małomiasteczkowych układów 
przestrzennych. Sposób zagospodarowania centrum ma ce-
chy charakterystyczne dla przestrzeni miejskich: zwarta zabu-
dowa typu miejskiego, asfaltowa nawierzchnia ulic, kanaliza-
cja burzowa, rozbudowane chodniki, oświetlenie uliczne, jed-

noznaczne wykształcone centrum oraz brak zabudowy typu 
zagrodowego (w wyodrębnionym centrum).

Za nadaniem miejscowości Łopuszno praw miejskich prze-
mawia także fakt, że znajduje się w miejscowości wiele instytu-
cji miastotwórczych (obok organów gminy), tworzących cen-
trum gospodarczo – administracyjne gminy: szkoła podsta-
wowa, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, 
Gminny Ośrodek Kultury, SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Kościół Parafialny pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego, apteki, banki, poczta, podmioty i organi-
zacje podejmujące działalność pożytku publicznego. 

Argumentem dodatkowo przemawiającym za tym, aby 
nadać miejscowości Łopuszno status miasta jest  infrastruktu-
ra wodociągowa, w tym zakresie, m.in.: istnieje rozwinięta sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna oraz funkcjonująca nowoczesna 
biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Eusta-
chowie, stanowiąca najdroższą, największą i najdłużej wycze-
kiwaną inwestycję zrealizowaną dotychczas przez gminę Ło-
puszno za kwotę blisko 16 mln zł. W miejscowości Łopuszno 
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Miejscowość 
ma pełny dostęp do telefonów oraz do internetu. 

Reasumując, nadanie miejscowości Łopuszno statusu 
miasta stanowiłoby niewątpliwie docenienie wszelkich 
wysiłków osób związanych z małą ojczyzną, jaką jest 
gmina Łopuszno, w kwestii dążeń i aspiracji do jej dalsze-
go, wieloaspektowego rozwoju o charakterze społeczno 
– gospodarczym.

damian rozmus 

Panorama łoPuszna
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22 marca 2022 r. wójt Gminy Łopuszno irena marcisz 
z Sekretarz Gminy Łopuszno małgorzatą Barcicką oraz re-
prezentanci organizacji pożytku publicznego na terenie 
gminy Łopuszno uczestniczyli w Gali ekonomii Społecz-
nej, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Wydarzenie to zorganizowano w ramach projektu „Święto-
krzyska Ekonomia Społeczna” realizowanego przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas gali gmina Łopuszno została nominowana 
w kategorii: „Samorząd Prospołeczny do 20 tysięcy miesz-
kańców”, dzięki czemu znalazła się w zaszczytnym gronie 
podmiotów szczególnie promujących postawy zgodne 
z ideą odpowiedzialności społecznej oraz przeciwdziała-
jących wykluczeniu społecznemu i upowszechniających 
ekonomię społeczną w regionie świętokrzyskim. 

Warto podkreślić, że gmina Łopuszno podejmuje wielo-
aspektowe działania/inicjatywy/inwestycje zmierzające do 
szeroko pojmowanej integracji rodzinnej i wielopokolenio-
wej, propagując jednocześnie aktywność rodzin, dzieci, mło-
dzieży i seniorów. Zapewnia dostępność placówek samorzą-
dowych oraz wykorzystuje środki zewnętrzne w zakresie re-
alizacji programów wspierających działania w obszarze proro-
dzinnym i prosenioralnym. władze samorządowe gminy Ło-
puszno starają się sukcesywnie wzmacniać i rozwijać po-
litykę rodzinną i senioralną, wykraczając swim zasięgiem 
działalności poza teren naszej małej ojczyzny.

Należy wskazać, że gmina Łopuszno realizując postępowa-
nia o udzielenie zamówień publicznych, stosuje każdorazowo 
aspekty/klauzule społeczne.

W okresie: listopad 2019 r. – październik 2020 r. na tere-
nie gminy Łopuszno realizowany był projekt pn. „FaBryka 
mŁodoŚci”, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy 

Gala Ekonomii Społecznej  
z udziałem delegacji Gminy Łopuszno

Społecznej w Łopusznie. wartość dofinansowania pozyska-
nego na szeroko pojmowaną aktywizację łopuszańskich 
seniorów wyniosła blisko 400 tys. zł. Celem projektu było 
zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób 
w wieku 60 + z terenu gminy Łopuszno poprzez utworzenie 
dwóch klubów seniora w Eustachowie i Gnieździskach.  Wśród 
działań - w ramach projektu skierowanych - do uczestników 
wystąpiły: indywidualne wsparcie z zakresu porad psycholo-
gicznych, dietetycznych i coacha, również programy eduka-
cyjno – warsztatowe służące aktywizacji osób starszych.

Nadto, na terenie gminy Łopuszno realizowany był w la-
tach 2018 – 2020 projekt pn.: „Liderzy kooperacji” w 4 eta-
pach (kamieniach milowych) w ramach środków pozyskanych 
z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

Co istotne, w gminie Łopuszno utworzono 3 świetlice śro-
dowiskowe: w Snochowicach, czałczynie i Lasocinie. Pro-
jekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 2014-2020) przeznaczony jest 
dla dzieci i młodzieży, od 4 do 16 roku życia, zamieszkujących 
na terenie gminy Łopuszno, którzy pochodzą z grup zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. Świetlice środowiskowe 
to kuźnia talentów. Podopieczni placówek czują się tam jak 
w drugim domu. Chętnie uczestniczą w konkursach i przeglą-
dach – gminnych, powiatowych – odnosząc w nich sukcesy. 

władze samorządowe gminy Łopuszno ściśle współ-
pracują również z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami działającymi w sferze pożytku publiczne-
go. Rada Gminy w Łopusznie nieprzerwanie od 2019 roku po-
dejmuje uchwały w sprawie wdrożenia rocznych Programów 
Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami podejmującymi 
aktywność pro publico bono, zaś Wójt Gminy Łopuszno ogła-
sza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie reali-
zacji zadań publicznych na terenie gminy Łopuszno w danym 
roku. 

damian rozmus

wójt irena marcisz rePrezentowała gminę łoPuszno Podczas gali ekonomii sPołecznej 
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W związku z konfliktem zbrojnym występującym za na-
szą granicą wójt Gminy Łopuszno irena marcisz podjęła 
decyzję, aby w geście solidarności na terenie naszej „ma-
łej ojczyzny” zorganizować zbiórkę rzeczy i produktów 
pierwszej potrzeby dla uchodźców z ukrainy. Pracowni-
cy Urzędu Gminy w Łopusznie na czele z wójtem Ireną Mar-
cisz, uczniowie SP im. Jana Pawła II w Łopusznie, pracownicy 
jednostek organizacyjnych gminy Łopuszno oraz organizacji 
działających w sferze pożytku publicznego aktywnie włączyli 
się w akcję pomagania rodzinom ukraińskim, które zatrzyma-
ły się na terenie naszej gminy.  

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców i gości 
gminy Łopuszno do zaangażowania się w zbiórkę rzeczy 
i produktów pierwszej potrzeby dla ukraińskich uchodź-
ców, które mogą pomóc im w pierwszych dniach po przekro-
czeniu granicy i pozwolą przetrwać niezwykle ciężki dla nich 
czas. 

Informujemy, że na terenie gminy Łopuszno zostały wy-
znaczone 3 punkty, do których można dostarczać rzeczy 
i artykuły pierwszej potrzeby:

1. Gminny ośrodek kultury w Łopusznie, ul. Włoszczow-
ska 3, 26 – 070 Łopuszno, w dniach: poniedziałek – piątek: 8:00 
– 16.00, koordynator: Beata Starzyk tel. 532 523 997;

2. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, 
ul. Strażacka 12, 26 – 070 Łopuszno, w dniach: poniedziałek – 
piątek: 8:00 – 15.00, koordynator: Pan Mariusz Łuszczyński tel.: 
516 286 221 oraz 41 391 42 82;

3. Gminny ośrodek Sportowo – wypoczynkowy w Ło-
pusznie, ul. Włoszczowska 40, 26 – 070 Łopuszno, w dniach: 
poniedziałek – piątek: 9:00 – 19.00, koordynator: Sławomir 
Stelmaszczyk tel. 41 391 40 10. 

Uprzejmie prosimy, aby organizatorzy zbiórek (zarów-
no osoby fizyczne, jak i  organizacje prowadzące działal-
ność w  sferze pożytku publicznego) zgłaszali ten fakt 
do Urzędu Gminy w  Łopusznie pod numerem telefonu: 
(41) 391 – 40 – 01 wew. 22 lub 39. Pragniemy podkreślić, że 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
św. Jan Paweł II

Samorządowa „pomoc Ukrainie”
pozyskana wiedza pozwoli pracownikom Urzędu Gminy w Ło-
pusznie oraz jednostek organizacyjnych gminy Łopuszno sku-
teczniej koordynować zbiórkę niezbędnych rzeczy dla dotknię-
tych wojną na Ukrainie oraz uwzględniać zgłoszone osoby przy 
podziale zebranych darów. 

Warto przytoczyć przykład dobrych praktyk, albowiem Sa-
morząd uczniowski wraz z wolontariatem Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie zorganizował zbiór-
kę najpotrzebniejszych produktów spożywczych, chemicz-
nych i kosmetycznych. Społeczność szkolna wsparła kobiety 
z dziećmi, które chwilowe lokum mają w hotelu „Ameliówka” 
w Mąchocicach oraz hotelu Sill w Kielcach. Część pożywienia 
trafiła do Pałacyku im. Zielińskiego w Kielcach, skąd wyruszy 
konwój w głąb Ukrainy. 

wójt Gminy Łopuszno irena marcisz pragnie z głębi 
serca podziękować wszystkim osobom, które włączyły 
się w doniosłą inicjatywę niesienia pomocy dla ukrainy 
za przepełnioną altruizmem postawę życiową godną na-
śladowania.

katarzyna korska, damian rozmus

dzieci i młodzież aktywnie włączają się w akcję niesienia 
Pomocy

Przykład szlachetnego gestu Pomocy Potrzebującym sPołeczność szkoły Podstawowej im. jana Pawła ii wsPiera 
doniosłą inicjatywę
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dlaczego masz obowiązek wymienić swój kopciuch? 
Obowiązek wymiany starych źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych w tym w domach jednorodzinnych wynika 
z przyjętych przez poszczególne województwa w Polsce tzw. 
uchwał antysmogowych, które określają, od kiedy będzie 
obowiązywał zakaz używania kotłów pozaklasowych i spala-
nia paliw stałych.

Swoją uchwałę antysmogową wdraża także województwo 
świętokrzyskie. Od połowy 2021 roku nie wolno tu spalać mu-
łów, flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produko-
wanych z ich wykorzystaniem. W zakazie ujęto również węgiel 
brunatny oraz paliwa stałe, które są wytwarzane z wykorzy-
staniem tego węgla, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 
3 mm i paliw składających się z biomasy o wilgotności powy-
żej 20 proc. Kolejne ograniczenia zaczną obowiązywać 1 lipca 
2023 roku. Od tego momentu w Województwie Świętokrzy-
skim nie wolno będzie użytkować kotłów pozaklasowych, 
czyli tzw. kopciuchów, następnie od 1 lipca 2024 roku - ko-
tłów klas 3. i 4. Od 1 lipca 2026 roku w regionie zgodnie z za-
pisami uchwały antysmogowej będzie można użytkować tyl-
ko odnawialne lub niskoemisyjne źródła ciepła.

Skąd można pozyskać środki na dofinansowanie sta-
rych kotłów?

Dotację na dofinansowanie wymiany starych kotłów moż-
na uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który ma swoje oddziały w poszczegól-
nych województwach. Dotację można uzyskać z program pod 
nazwą „Czyste Powietrze” który  obejmuje wymianę starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowocze-
sne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dotację moż-
na otrzymać również na przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku. 

Osoby o dochodach powyżej 100tys. zł. nie mogą skorzy-
stać z programu ,,Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” został podzielony na trzy po-
ziomy dofinansowania:

 I podstawowy  maksymalny procent wsparcia do fak-
tycznie poniesionych kosztów wynosi od 30 do 45 proc., 
(dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 100 tys. zł. 
w skali roku.)

w II podwyższony poziom 60-75 proc., ( dochód  nie prze-
kraczający 1564 zł miesięcznie  na członka rodziny tzw. gospo-
darstwa  wieloosobowego lub 1260,00 zł na w przypadku go-
spodarstwa jednoosobowego ) 

w III najwyższy poziom dofinansowania aż 90 proc. (do-
chód nie przekraczający 900 zł. miesięcznie na członka ro-
dziny tzw. gospodarstwa wieloosobowego lub 2189 zł na 
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) 

Program „Czyste Powietrze” – źródło dotacji  
na wymianę kotła w twoim domu – krok po kroku 

Dochód do podstawowego poziomu dofinansowania okre-
ślamy na podstawie zeznania rocznego PIT a do poziomu 
podwyższonego oraz najwyższego na podstawie zaświad-
czenia wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
W przypadku dochodów z rolnictwa bierzemy pod uwagę do-
chód z hektara przeliczeniowego. 

co jest kosztem kwalifikowanym w programie „ czyste 
Powietrze” ? 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przygotował szczegółowy wykaz, który obejmuje 
koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowa-
nia. Dofinansowanie może wynieść do 30, 37 lub 69 tysięcy 
złotych. To kwoty maksymalnego wsparcia.

Obliczenie wysokości dotacji jaką możemy uzyskać w przy-
padku planowanej inwestycji wymiany ogrzewania czy okien 
umożliwiają narzędzia, które pomogą nam w takich oblicze-
niach: kalkulator dotacji oraz kalkulator grubości izolacji.

Wybierając zakup np. pieca, trzeba wiedzieć, że „wszyst-
kie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, do-
puszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obo-
wiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodno-
ści urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu

Wybór umożliwia pomocne narzędzie  tzw . Lista Zielonych 
Urządzeń i materiałów  „Lista ZUM „ (lista-zum.ios.edu.pl) 
dla osób, które zamierzają skorzystać z programu „Czyste Po-
wietrze” na etapie wyboru urządzeń i materiałów kwalifikują-
cych się do dofinansowania. Lista zielonych urządzeń i mate-
riałów jest współtworzona przez producentów. Wyszukiwarka 
pozwala na sprawdzanie w kategoriach: węzeł cieplny, pom-
py ciepła, kotły, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM), mikroin-
stalacje fotowoltaiczne czy materiały budowlane. Po wpisaniu 
interesującego nas producenta otrzymujemy listę i kartę pro-
duktu z najważniejszymi parametrami.

Gdzie składamy wnioski o dofinansowanie ?  
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSIGW), 
w przypadku mieszkańców gminy Łopuszno jest to WFOŚIGW 
w Kielcach.. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz 
z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są 
w Portalu Beneficjenta, czyli aplikacji internetowej znajdują-
cej się na stronach internetowych WFOŚIGW lub w serwisie gov.
pl. e-wniosek przez internet. Składanie wniosku w ten spo-
sób zaczyna się od wejścia na rządowy portal gov.pl. Wybieramy 
zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, a następnie opcję „Sko-
rzystaj z programu Czyste Powietrze”. Potem klikamy w przycisk 
„Złóż wniosek”. Strona przeniesie nas pod adres gwd.nfosigw.
gov.pl. W generatorze wniosków trzeba się zalogować. Wybie-
ramy sposób logowania, np. profil zaufany.
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Złożenie wniosku należy poprzedzić rejestracją (rejestracja 
osób fizycznych) konta beneficjenta. Po założeniu konta moż-
liwe jest zalogowanie się i wypełnienie wniosku o dofinanso-
wanie. Sprawdzamy wszystkie wpisane informacje i dołącza-
my wymagane dokumenty (załączniki w formie skanów lub 
dokumentów elektronicznych). Podpisujemy wniosek elektro-
nicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifiko-
wanego. W ostatnim kroku wysyłamy dokumenty, czyli wnio-
sek z załącznikami, potwierdzenie złożenia wniosku przyjdzie 
e-mailem.

Papierowy wniosek w urzędzie.
Jeśli wygodniej nam wypełnić papierowy formularz, może-

my pobrać go ze strony naszego Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej. Wypełniamy do-
kument, sprawdzamy, czy nigdzie nie pomyliliśmy się, a na-
stępnie składamy na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta. 
Drukujemy wniosek, dołączamy wymagane załączniki i pod-
pisany składamy osobiście, drogą pocztową lub kurierem do 
WFOŚiGW, jego oddziału albo urzędu gminy, która zawarła 
porozumienie o realizacji programu.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do 
wniosku odpowiada wnioskodawca , w tym za zgodność da-
nych ze stanem faktycznym. W przypadku gdy wnioskodaw-
ca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, 
dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko 
w formie papierowej. Zaleca się wypełnianie wniosku (nawet 
jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej), korzysta-
jąc z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” 
pola ułatwiające poprawnie sporządzenie wniosku. 

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny
Gmina Łopuszno w 2021 r. zawarła porozumienie z WFO-

ŚiGW w Kielcach w oparciu o które prowadzi Punkt Konsul-
tacyjno-Informacyjny  programu „Czyste Powietrze” . Aby 
skorzystać z pomocyw wypełnianiu wniosku, gmina prosi 
o wcześniejszą rejestrację telefoniczną(41-382-12-43) .

Punkt udziela porad: 
•	 poniedziałek,	piątek	od	godziny		8.00	do	11.00.
•	 wtorek,	środa	od	godziny		8.00		do	10.00.

witold wójcik

obowiązek składania deklaracji do centralnej ewiden-
cji emisyjności Budynków

co to jest ceeB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, 

w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źró-
deł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest popra-
wa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie 
tzw. „kopciuchów”. 

kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło 
ciepła. 

do kiedy złożyć deklarację?
1) dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 

1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od 
dnia jego uruchomienia,

2) dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uru-
chomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 
30 czerwca 2022 r.  

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1) drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu 

zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stro-

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków
nie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygod-
niejszy sposób. 

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjno-

sci-budynkow.
2) w formie papierowej: wypełniony formularz można 

przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
Deklaracje są również dostępne na stronie głównej Urzędu 

Gminy w Łopusznie w zakładce Samorząd – Poradnik Intere-
santa – Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków po kliknięciu Czytaj otwieramy artykuł w którego dolnej 
części znajdują się załączniki w formie plików pdf pod nazwami 
„Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw-
-Formularz A.pdf” 

„Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw-
-Formularz B.pdf”

Formularz a dotyczy nieruchomości zamieszkałych w któ-
rych znajduje się źródło ciepłą deklaracja 

Formularz B, dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza i  znajduje 
się w nich  źródło ciepła.

Pamiętaj, masz czas tylko do 30 czerwca 2022 r.
witold wójcik

18 marca 2022 roku Gmina Łopuszno reprezentowana 
przez wójta Gminy Łopuszno irenę marcisz nabyła w dro-
dze darowizny w formie aktu notarialnego od osób prywat-
nych działkę o numerze ewidencyjnym 131/11 położoną 
w obrębie Łopuszno o powierzchni 0,10 ha. Przedmiotowa 

Powiększenie gminnego zasobu nieruchomości
nieruchomość stanowi drogę i w ten sposób będzie wykorzy-
stywana. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami kolejnych 
działek celem utworzenia skrótu od ulicy Koneckiej do ulicy 
Kwiatowej w miejscowości Łopuszno. 

klaudia Baran 
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w zakresie dofinansowania uzyskanego w ramach Pro-
gramu inwestycji Strategicznych – Polskiego Ładu, wła-
dze samorządowe Gminy Łopuszno w dniach: 2 i 8 lute-
go 2022 r. podpisały umowę z wykonawcami na budowę 
3 świetlic w następujących miejscowościach: Fanisławice, 
Józefina oraz Sarbice drugie.

Rozbudowa i przebudowa zlewni mleka w Sarbicach Dru-
gich oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Fanisławice zostaną wykonane przez firmę Eko Bud Hurtownia 
i Usługi Budowlane z Warszawy. Z kolei budowę budynku uży-
teczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Józefinie będzie wy-
konywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI” z Kielc.

koszty zadań dla poszczególnych obiektów wynoszą:
•	 Sarbice	Drugie	–	610	tys.	zł;
•	 Józefina	–	738	tys.	zł;
•	 Fanisławice	–	822	tys.	zł.

Warto podkreślić, że wszystkie obiekty zostaną wykonane 
w technologii tradycyjnej, murowanej i będą w pełni wyposa-
żone tak, aby cieszyły się jak największym zainteresowaniem 

Podpisanie umów na wykonanie 3 świetlic wiejskich  
na terenie gminy Łopuszno

mieszkańców. Obiekty będą pełniły funkcję kulturalną i zrze-
szającą lokalną społeczność.

Patrycja Jas, damian rozmus

7 marca 2022 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – 
Wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się z narada z sołty-
sami z terenu gminy Łopuszno zainicjowana przez wójta 
Gminy Łopuszno irenę marcisz. 

Podczas przeprowadzonego spotkania wójt Irena Marcisz 
odniosła się do najważniejszych inwestycji zrealizowanych 
przez Samorząd Gminy Łopuszno w 2021 r., a także będących 
w trakcie realizacji w bieżącym roku, które stanowią przykłady 
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w jed-
nostkach pomocniczych gminy.

Odbywająca się narada stała się doskonałą okazją do po-
dziękowania reprezentantom samorządów sołeckich - z oka-
zji zbliżającego się Dnia Sołtysa, przypadającego na 11 mar-
ca. wójt Gminy Łopuszno przekazała sołtysom wyrazy 
najwyższego szacunku i uznania oraz podziękowania za

Konstruktywna narada z sołtysami 
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Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12, 
26-070 Łopuszno.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 
2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 
31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

rok 2020 jest rokiem bazowym branym pod uwagę w 
przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2022r., natomiast 
w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022r. do 31 
października 2022r. rokiem bazowym jest 2021 rok.

wypłata dodatku osłonowego dla wniosków złożonych 
do 31 stycznia 2022r. odbędzie się w dwóch równych ratach:
•	 I	rata w terminie do 31 marca 2022r.,
•	 II	rata w terminie do 2 grudnia 2022r.

dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo dla 
wniosków złożonych od 1 lutego 2022r. do 31 październi-
ka 2022r.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie na 
dzień 10 marca 2022r. złożono 793 wnioski, w tym 792 wnio-
ski w formie papierowej a 1 wniosek drogą elektroniczną.

ważne!
W przypadku gdy gospodarstwo domowe wykorzystuje 

jedno z wymienionych we wniosku źródeł ogrzewania: ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, 
piec kaflowy na paliwo stałe, które jest zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi oraz zostało zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjności Budynków (ceeB) na-
leży wstawić w wybranym polu V lub X. Zaznaczenie którego-
kolwiek źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami 
węglopochodnymi pozwala na uzyskanie dodatku osłonowe-
go w podwyższonej wysokości. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że w przypadku korzystania z ogrzewania gazowego nie wy-
pełnia się pkt 3 w części I na stronie 4 wniosku i  wówczas do-
datek osłonowy nie przysługuje w podwyższonej wysokości.

małgorzata Bugno

Dodatek osłonowy

szlachetną pracę na rzecz sołectw i poświęce-
nie w konsekwentnym realizowaniu potrzeb 
lokalnej społeczności. Przekazała również naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, radości, 
sił w codziennej pracy społecznej, ogromnej sa-
tysfakcji z wykonywanych obowiązków, wytrwa-
łości oraz wiele ludzkiej życzliwości i zrozumienia. 

Podczas narady - przy współudziale sołtysów 
z terenu naszej Małej Ojczyzny wypracowany zo-
stał szczegółowy harmonogram przeprowadze-
nia czynności konsultacyjnych w sprawie wnio-
sku o nadanie statusu miasta miejscowości Ło-
puszno. Zapewniło to transparentność każdego 
etapu przeprowadzonego procesu konsultacyj-
nego i maksymalny zasięg oddziaływania wobec 
mieszkańców gminy Łopuszno informacji o odby-
wających się konsultacjach społecznych. 

damian rozmus 
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Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Trudny 
odbiór

Zmieszane odpady komunalne:
14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 10 08

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 
26 24 28 26 23 27 25 23 29

Odpady biodegradowalne:
14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 10 08

Odpady wielkogabarytowe (meble)
30

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W GMINIE ŁOPUSZNO W 2022 r:

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

ŁOPUSZNO

Zmieszane odpady komunalne:
04, 19 02, 16, 30 13, 27 11, 25 08, 22 05, 19 03, 17 07 05

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło):
12 10 14 12 09 13 11 14 12

Odpady biodegradowalne:
06, 21 05, 18 01, 15, 29 13, 27 10, 24 07, 21 05, 19 16 21

Odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, i.t.p.
30

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Piotrowiec
Podewsie

Dobrzeszów
Nowek

Snochowice

Zmieszane odpady komunalne:
04, 19 02, 16, 30 13, 27 11, 25 08, 22 05, 19 03, 17 14 12

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło):
13 11 08 13 10 14 12 15 13

Odpady biodegradowalne:
06, 21 05, 18 01, 15, 29 13, 27 10, 24 07, 21 05, 19 16 21

Odpady wielkogabarytowe:
30

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Sarbice  Pierwsze
Sarbice Drugie

Krężołek
Rudniki

Olszówka
Huta Jabłonowa

Przegrody
Józefina
Czałczyn

Zmieszane odpady komunalne:
04, 19 02, 16, 30 13, 27 11, 25 08, 22 05, 19 03, 17 10 08

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 
25 23 27 25 22 26 24 28 27

Odpady biodegradowalne:
06, 21 05, 18 01, 15, 29 13, 27 10, 24 07, 21 05, 19 16 21

Odpady wielkogabarytowe (meble)
30

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Jedle,
Marianów Duży,
Marianów Mały,

Czartoszowy,
Michala Góra,
Grabownica,

Eustachów Mały,
Eustachów Duży,

Eustachów  
Dąbrowa,
Orczów

Zmieszane odpady komunalne:
14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 28 27

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 

27 25 22 27 24 28 26 23 29

Odpady biodegradowalne:

14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 30 23

Odpady wielkogabarytowe (meble)

23
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W celu sprawnej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów przed posesję do godziny 7.00 rano
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW –  BIOSELECT Sp. z o.o. w Rakowie - tel. 41 35 35 027

Zużyte opony oraz RTV, AGD – można w ramach opłaty dostarczyć do PSZOK.

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lasocin, Ewelinów,

Fryszerka,  
Antonielów,

Barycz,  
Skałka Polska,

Jasień, Naramów,
Nowa Skałka,  
Wielebnów,

Zasłońce

Zmieszane odpady komunalne:
14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 10 08

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 
26 24 28 26 23 27 25 29 28

Odpady biodegradowalne:
14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 30 23

Odpady wielkogabarytowe (meble):
22

Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Fanisławice,
 Fanisławice  
Przymiarki,
 Fanisławice  

Hucisko, 
Fanisławiczki,

 Ruda  
Zajączkowska, 

Gnieździska

Zmieszane odpady komunalne:
14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 28 27

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 
28 26 23 28 25 22 27 24 22

Odpady biodegradowalne:
14, 28 12, 26 09, 30 14, 28 11, 25 08, 29 13, 27 30 23

Odpady wielkogabarytowe (meble)
24

„Kiedy śmieci” to aplikacja, która przy-
pomni o terminie odbioru odpadów ko-
munalnych z terenu gminy Łopuszno, 
a  także o zbliżającym się terminie płat-
ności.

W aplikacji dostępna jest również wy-
szukiwarka odpadów, która w znaczny 
sposób ułatwi segregowanie nieczystości. 
Dla  wygody mieszkańców aplikacja wysy-
ła na telefon komórkowy powiadomienie 
o terminie odbioru odpadów w ustalonym 
przez mieszkańca terminie. Aplikację moż-
na pobrać w Sklepie Google Play oraz App 
Store. Przy jej instalacji wystarczy wybrać 
województwo, powiat, gminę oraz miej-
scowość zamieszkania bez konieczności 
podawania danych osobowych. Znajdą 
tam się także, m.in. informacje o Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, a z pomocą aplikacji 
użytkownicy będą informowani o wielu 
sprawach w aktualnościach. 

aneta dyl

Gmina Łopuszno 
zachęca do 

pobrania aplikacji  
„Kiedy śmieci”



Wieści Łopuszna14

z życia gminy

2 stycznia 2022 r. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Łopusznie przeprowadzony został noworocz-
ny koncert Gminnej orkiestry dętej w Łopusznie z okazji 
jubileuszu 40 – lecia jej utworzenia oraz 22 – lecia pracy 
kapelmistrza Pana michała Leśnika. Podczas uroczystości 
wójt Gminy Łopuszno irena marcisz wspólnie z Senatorem 
rP krzysztofem Słoniem i Przewodniczącym rady Gmi-
ny w Łopusznie andrzejem cieślickim przekazali w imie-
niu wdzięcznych mieszkańców gminy Łopuszno z serca pły-
nące podziękowania dla członków naszej orkiestry dętej za 
podejmowanie sukcesywnych działań przyczyniających się 
do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej. Życzyli również wspaniałe-
go rozwoju imponujących cech osobowościowych oraz osią-
gania dalszych sukcesów w wymiarze osobistym i artystycz-
nym. Okazji jubileuszu wójt Gminy Łopuszno irena marcisz 
ufundowała dla członków Gminnej orkiestry dętej w Ło-
pusznie nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 złotych 
oraz okolicznościowy kosz słodkości. 

Warto wskazać, że początki orkiestry dętej działającej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie sięgają 1980 r., kiedy 
z inicjatywy Pana Kazimierza Kumańskiego, Pana Jana Witolda 
Ptaka, Pana Zdzisława Kozieła oraz Pana Józefa Jarząbka został 
złożony wniosek o utworzenie orkiestry strażackiej. Pierwszym 
kapelmistrzem orkiestry został Pan Henryk kupisz, który 
prowadził ją przez 19 lat. za rok powstania orkiestry przy-
jęło się 1981, w którym, podczas Świąt wielkanocnych od-
było się pierwsze publiczne wystąpienie orkiestry. Po zale-
dwie roku istnienia orkiestra zdobyła pierwsze miejsce na I Wo-
jewódzkim Przeglądzie Orkiestr w Jędrzejowie. Kolejny sukces 
odniosła w Piotrkowie Trybunalskim na Międzywojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych, co otworzyło drogę do zaprezen-
towania swoich umiejętności na Ogólnopolskim Festiwalu Or-
kiestr Dętych w Koszalinie. 

obecnym kapelmistrzem orkiestry jest Pan michał Le-
śnik, który wspomnianą funkcję sprawuje nieprzerwalnie 
od 2000 r. Od kilku lat może liczyć dodatkowo na pomoc swo-
jego wnuka Pana Piotra Wójcika, który pełni funkcję tambor-
majora orkiestry.

Jubileusze Gminnej Orkiestry Dętej w Łopusznie

obecny skład orkiestry dętej w Łopusznie liczy około 
30 członków. Zrzesza głównie dzieci i młodzież, jednak wśród 
muzyków jest kilka osób, które grają już od wielu lat. Najstar-
szym stażem muzykiem jest Pan Jacek Palacz – obecny pre-
zes orkiestry grający na tubie. Swą przygodę z orkiestrą rozpo-
czął w 1982 r., początkowo grając na tenorze. 

orkiestra dęta w Łopusznie od lat uświetnia uroczysto-
ści lokalne, gminne oraz kościelne (przykładowo: dożynki, 

orkiestra dęta w łoPusznie doskonale uświetnia 
uroczystości

P. michał leśnik od 22 lat wystęPuje w roli kaPelmistrza 
orkiestry

ważny jubileusz z udziałem senatora rP krzysztofa słonia, 
wójta gminy ireny marcisz i Przewodniczącego rady gminy 
andrzeja cieślickiego
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finały WOŚP, igrzyska LZS, obchody 100 – lecia Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie,  święto Bożego Ciała, 
święta wielkanocne oraz święta Bożego Narodzenia, Wszyst-
kich Świętych) oraz wyjazdowe (60 – lecie Zarządu Główne-
go Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Licheniu). Odniosła 
sukcesy w licznych powiatowych przeglądach orkiestr dętych 
w Daleszycach. Rokrocznie orkiestra bierze udział we wspól-
nym koncercie orkiestr podczas Ogólnopolskiego Zlotu Or-
kiestr Dętych w Wadowicach „Janowi Pawłowi II w darze”.

Ambicją muzyków oraz kapelmistrza jest dalsze wielo-
aspektowe kultywowanie lokalnych tradycji, propagowanie 
kultury muzycznej, aktywizacja oraz integracja mieszkańców 
naszej Małej Ojczyzny, a także promowanie gminy Łopuszno 
poza jej granicami podczas inicjatyw o charakterze patrio-
tyczno – kulturalnym. 

damian rozmus  
we współpracy  

z członkami Gminnej orkiestry dętej w Łopusznie 

28 stycznia 2022 r. w Łopusznie odbyła się gala finałowa, 
podczas której wręczono nagrody zwycięzcom i wyróż-
nionym w iii Powiatowym Przeglądzie kolęd i Pastorałek. 
w  przedsięwzięciu zorganizowanym przez Panią irenę 
marcisz – wójta Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury 
w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy 
w Łopusznie wzięło udział ponad 100 wykonawców. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Kieleckie-
go Mirosław Gębski.

Do udziału w konkursie otrzymaliśmy drogą mailową ponad 
100 zgłoszeń z 17 gmin (w tym 75 solistów oraz 35 zespołów). Ko-
misja konkursowa oceniła nadesłane nagrania wokalno – mu-
zyczne i dokonała wyboru najlepszych. W składzie komisji zna-
leźli się, min. Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm RP Krzysz-
tof Lipiec oraz Starosta Powiatu Kieleckiego Mirosław Gębski, 
którzy ufundowali również atrakcyjne nagrody dla laureatów.

naGrody SPecJaLne 
nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego miejsca w po-

szczególnych kategoriach ufundował Starosta Powiatu Kielec-
kiego Mirosław Gębski.

wyjazd do Senatu - nagroda  ufundowana przez Senatora 
RP Krzysztofa Słonia dla: 
- KGW Modrzewianki,
- KGW Dąbrowianki,
- Chóru Parafii najświętszego Serca Jezusowego w Wiernej Rzece.

wyjazd do Sejmu -  nagroda ufundowana przez Posła na 
Sejm RP Krzysztofa Lipca dla Chóru Nauczycielsko – Uczniow-
skiego z Gnieździsk. 

Uroczysta Gala III Powiatowego Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek w Łopusznie

wyjazd do kina -  nagroda ufundowana przez  Wójta Gmi-
ny Łopuszno Irenę Marcisz dla Chóru Nauczycielsko – Uczniow-
skiego z Gnieździsk.

nagroda pieniężna w kwocie 500 zł  ufundowana przez 
Radnego Powiatu Kieleckiego Krzysztofa Smolarczyka dla:
- Stowarzyszenia  Aktywne Kobiety Gnieździsk (Rozśpiewane), 
-  Klubu Seniora z Gnieździsk.

Bezpłatny słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników 
gali zapewniła Pan Aleksander Kozak – Piekarnia Kozak z  Ło-
puszna. 

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców, których prezenta-
cje znaleźć można na stronie internetowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łopusznie: http://gok-lopuszno.eu/index.php/
archiwum/107-laureaci-iii-powiatowego-przegladu-koled-i-
pastoralek-lopuszno-2021 oraz na kanale Youtube.

kategoria soliści do 6 lat
i miejsce: Amelia Cedro (gmina Masów) 
i miejsce: Alicja Cedro (gmina Masłów) 
ii miejsce: Maja Kasprzyk (gmina Chęciny) 
iii miejsce: Natalia Krzyżyk (gmina Łopuszno) 

Wyróżnienia:
Julia Wojtaszczyk (gmina Łopuszno) 
Julia Skrobisz (gmina Łopuszno) 
Hanna Cegieła (gmina Łopuszno) 
Marianna Dzwonek (Kielce) 
Dzieci ze Żłobka Gminnego w Łopusznie (gmina Łopuszno) 

kategoria soliści 7-12 lat
i miejsce: Patrycja Jędrzejowska (gmina Bieliny) 
i miejsce: Lilianna Grudzień (gmina Sitkówka-Nowiny) 
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ii miejsce: Andrzej Litwin (Kielce) 
ii miejsce: Bartłomiej Boruń (gmina Zagnańsk) 
iii miejsce: Michalina Cedro (gmina Masłów) 
iii miejsce: Natalia Piotrowska (gmina Strawczyn) 
iii miejsce: Weronik Kotwa (gmina Łagów) 
iii miejsce: Nikola Redlica (Kielce) 

Wyróżnienia:
Karol Abramowicz (gmina Mniów) 
Aleksandra Wojciechowska (gmina Piekoszów) 
Gabriela Kabała (gmina Bodzentyn) 
Klaudia Kiczor (gmina Morawica) 
Zuzanna Pyczek (gmina Morawica) 
Maria Salacha (gmina Strawczyn) 
Łucja Grątkiewicz, (gmina Strawczyn) 
Natalia Smolarczyk (gmina Piekoszów) 

kategoria soliści 13-18 lat
i miejsce: Sylwia Lasota (gmina Nowiny) 
ii miejsce: Oliwia Sikora (gmina Bodzentyn) 
ii miejsce: Aleksandra Pięta (gmina Łopuszno) 
iii miejsce: Katarzyna Twardowska (gmina Łopuszno) 
iii miejsce: Zuzanna Chrabąszcz (gmina Masłów) 

Wyróżnienia:
Weronika Wieczorek (gmina Strawczyn) 
Anna Kołomańska (gmina Bodzentyn) 
Wiktoria Basiak (gmina Nowiny)  
Michalina Perlak (gmina Masłów) 
Anna Podgórska (gmina Łopuszno) 

kategoria Soliści dorośli
I miejsce: Bożena Zielińska (gmina Piekoszów) 
I miejsce: Monika Walas (gmina Strawczyn) 
I miejsce: Irena Gąsior (gmina Nowa Słupia) 

kategoria: zespoły młodzież Szkolna
i miejsce: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca GÓRNE NUTKI (gmi-
na Górno) 

ii miejsce: Ludowy Zespół Dziecięcy SKOWRONECZKI (gmina 
Piekoszów) 
iii miejsce: Kwartet SŁOWIKI (Kielce) 

kategoria: zespoły dorośli
i miejsce:  KGW MODRZEWIANKI (gmina Nowa Słupia)
ii miejsce: KGW DĄBROWIANKI (gmina Masłów) 
ii miejsce: Zespół Śpiewaczy GÓRNIANECKI (gmina Górno) 
iii miejsce: Chór Parafii Najświętszego Serca Jezusowego 
w Wiernej Rzece (gmina Piekoszów) 
iii miejsce: SUKOWIANKI ZNAD LUBRZANKI (gmina Daleszyce) 

Wyróżnienia:
Męski Zespół Śpiewaczy KUMOTRY (gmina Daleszyce) 
Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza (gmina Daleszyce) 
Andrzej i Przyjaciele (gmina Masłów) 
Zespół CHEŁMOWIANIE (gmina Nowa Słupia) 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom !
Beata Starzyk
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walentynkowe Łopuszańskie czytanie na stałe wpisało 
się do kanonu wydarzeń kulturalnych w gminie Łopuszno. Te-
goroczna piąta już edycja miała miejsce 11 lutego br. na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie. 

Organizatorami wydarzenia byli:  wójt Gminy Łopuszno 
irena marcisz, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łopusznie oraz Gminny Ośrodek Spor-
towo – Wypoczynkowy w Łopusznie.  Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli:  Senator rP krzysztof Słoń, Starosta 
Powiatu kieleckiego mirosław Gębski oraz dyrektor Po-
wiatowego urzędu Pracy w kielcach Grzegorz Piwko.

Panie:  katarzyna włodarczyk oraz elżbieta Barańska 
wybrały  najpiękniejsze fragmenty liryki miłosnej  oraz popro-
wadziły całe wydarzenie we współpracy z dyrektorem GOK 
w Łopusznie Beatą Starzyk oraz dyrektorem Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Łopusznie małgorzatą Gawędą. 

W rolę recytatorów wcieli się: Przewodniczący rady Gmi-
ny w Łopusznie andrzej cieślicki, radny Gminy Łopusz-
no tomasz kowalczyk oraz sołtysi: Sławomir Pięta, kazi-
mierz Sadowski, mirosław Śliwka.

Zgromadzeni wysłuchali również twórczości naszych lokal-
nych poetek:  Pani małgorzaty Guz i Pani  Justyny Sieradz-
kiej oraz utworów muzycznych o tematyce miłosnej, które 
zostały zaprezentowane przez: Karolinę Wawrzeńczyk, Alek-
sandrę Piętę, Aleksandrę Twardowską, Julię Świercz oraz Ma-
nię i  Ignacego Dzwonek. Zgromadzeni goście mieli również 
okazję podziwiać choreografie taneczne w wykonaniu pod-

„V Łopuszańskie czytanie”
opiecznych  Szkoły Tańca 
„Baila” prowadzanej przez 
Panią Anetę Węgrzyn. 

Część kulminacyjną wy-
darzania stanowił występ 
kabaretowy w wykona-
niu uniwersytetu iii wie-
ku w Łopusznie wg. sce-
nariusza Pani katarzyny 
włodarczyk.

Zwieńczeniem tego wy-
jątkowego wieczoru był to-
ast symboliczną lampka 
szampana oraz okoliczno-
ściowy tort w kształcie serca.

Wśród uczestników wie-
czorku rozlosowano atrak-
cyjne nagrody:
•	 zestaw	 biżuterii	 o	wartości	 300	 zł,	 ufundowany	 przez	 Gift	

Center - Magdalena Rowińska,
•	 voucher	o	wartości	200	zł	-	nocleg	dla	2	osób	w	nowocze-

snym domku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo - Wy-
poczynkowego,

•	 voucher	na	kolację	o	wartości	100	zł	ufundowany	przez	Ho-
tel Restaurację Weranda , Łukasz Gołuchowski,

•	 bon	upominkowy	o	wartości	100	zł	(	zabieg	na	twarz),	ufun-
dowany przez Studio Urody Beaty Wawrzeńczyk,

•	 bon	upominkowy	o	wartości	100	zł	do	Salonu	Fryzjerskiego	
Małgorzaty Maciejewskiej,

•	 3	bony	o	wartości	300	zł	na	indywidualne	konsultacje	i	za-
biegi na ciało ufundowane przez Studio Figura Małogoszcz 
- Aneta Kryszczak,

•	 voucher	o	wartości	100	zł	na	miesięczny	kurs	tańca	ufundo-
wany przez Anetę Węgrzyn - Szkoła Tańca Baila,

•	 dodatkowo	 	 rozlosowano	 zestawy	 kosmetyków,	 książki	
i inne wartościowe upominki.

Serdecznie dziĘkuJemy naszym SPonSorom.
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z V Łopuszańskiego 

Czytania. 
Beata Starzyk
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z życia gminy

W marcu 2022 na terenie Gminnego ośrodka Sportowo – 
wypoczynkowego w Łopusznie zostały zakończone prace 
polegające na budowie skateparku. Projekt zakładał budo-
wę takich elementów skate parku jak: bank ramp, quarter 
pipe, funbox z grindboxem+poręcz+gindbox, poręcz pro-
sta, grindbox wraz z obiektami małej architektury tj.: ławki, 
regulamin obiektu, kosze na śmieci, donice gabionowe. w ra-
mach projektu zrealizowano działania mające wpływ na 
ochronę środowiska - w tym zakup lamp solarnych oraz 
wykonanie nasadzeń  w postaci roślin i krzewów miodo-
dajnych.  Niewątpliwie jest to sukces Uczniowskiego Klubu 
Sportowego ,,Zryw’’, który pozyskał 109 999,00 zł w ramach 
naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1. niekomercyj-
na i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kul-
turowa z Lokalnej Grupy działania ,,nad czarną i Pilicą’’. 
Wszystkie elementy skateparku posiadają certyfikaty i atesty. 
Stanowią one miejsce aktywności rekreacyjno – sportowej za-
równo dla zawodników UKS ,,Zryw’’ i dla mieszkańców naszej 
gminy jak i gości. Cieszą się wielkim zainteresowaniem każdej 
grupy wiekowej. realizacja inwestycji powiodła się dzięki 
wsparciu Lokalnej Grupy działania ,,nad czarną i Pilicą” – 
z jej prezesem Panią małgorzatą Barcicką oraz przychyl-
ności i dofinansowaniu uzyskanym od rady Gminy w Ło-
pusznie, wójt Gminy Łopuszno ireny marcisz oraz Skarb-

Nowoczesny skatepark w Łopusznie

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie ru-
sza z nową ofertą książek na platformie  IBUK Libra. Do Pań-
stwa dyspozycji jest około 1000 tytułów (m.in.  poradniki, li-
teratura popularnonaukowa, medycyna, informatyka, lite-
ratura faktu, literatura piękna dla dorosłych i dzieci), do któ-
rych mogą mieć Państwo dostęp 24/7. Wystarczy uzyskać u bi-
bliotekarza specjalny kod PIN, odwiedzając naszą placówkę 
osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.

IBUK Libra to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowe-
go PWN dla instytucji, z całodobowym dostępem do publika-
cji z różnych dziedzin.

IBUK Libra
Każdy użytkownik ma 

do  dyspozycji zaawansowa-
ne narzędzia pracy z tekstem, 
m.in.: zaznaczanie fragmen-
tów, tworzenie notatek, tago-
wanie, bezpośrednie powią-
zanie zagadnień i  treści ksią-
żek ze  słownikami i  encyklo-
pediami PWN.

Kody dostępne są w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
przy ulicy Włoszczowskiej 3. Kontakt tel.  413914138 lub  
e-mail:bibl.lopuszno@wp.pl.

małgorzata Gawęda 

nika Gminy Łopuszno teresy Poświat w postaci dotacji ce-
lowej w wysokości 66 809,81 zł. 

z głębi serca dziękujemy za otrzymane wsparcie finan-
sowe. 

zarząd uczniowskiego klubu Sportowego ,,zryw’’
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kreatywne zajęcia plastyczne i warsztaty rękodzieła, 
zabawy ruchowe, gry i turnieje, pogadanki, zajecie mu-
zyczne, mnóstwo atrakcji – tak upłynęły najmłodszym 
w gminie Łopuszno tegoroczne ferie zimowe organizowa-
ne w Gminnym ośrodku Sportowo-wypoczynkowym w 
Łopusznie, Gminnym ośrodku kultury w Łopusznie oraz 
w świetlicach środowiskowych na terenie gminy.

W tym roku postanowiliśmy zaoferować dzieciom z terenu 
gminy Łopuszno wypoczynek aktywny, obfitujący w wyda-
rzenia zarówno kulturalne i sportowe. Chcieliśmy pokazać, że 
wypoczynek nie musi oznaczać leżenia na kanapie z pilotem 
w ręce. Jako alternatywę zaproponowaliśmy spędzanie wol-
nego czasu w grupie rówieśników, z którymi można zawierać 
nowe znajomości i wspólnie robić wiele ciekawych rzeczy. 

Do organizacji ferii włączyła się Gmina Łopuszno, Gmin-
ny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie, Gminny  
Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz placówki wsparcia dzien-
nego działające na naszym terenie, które przygotowały bar-
dzo bogaty program zajęć. Zaoferowany pakiet był atrakcyj-
ną propozycją. Z pewnością każde dziecko z mogło znaleźć tu 
coś dla siebie. Organizatorzy wypoczynku zimowego zapew-
nili uczestnikom różnorakie zajęcia, które prowadzone były 
przez wykwalifikowanych instruktorów. Spotkania plastycz-
no-techniczne i warsztaty rękodzieła były nie lada gratką dla 
miłośników zajęć plastycznych. Dzieci mogły rozwijać na nich 
swoje umiejętności artystyczne podczas robienia kartki wa-
lentynkowej czy pracować z masą solną. Brały  udział w zaba-
wach i rozgrywkach turniejowych. Dużą atrakcją dla najmłod-
szych były zajęcia z Nording Walking, a także z języka angiel-
skiego, matematyczne, muzyczno - wokalne, karate czy kuli-
narne.

Każda grupa miała możliwość uczestniczyć w ciekawych 
zajęciach  profilaktycznych na temat bezpiecznych zachowań. 
Prowadzili je policjanci, ratownicy medyczni czy terapeuta 
uzależnień tak, aby przybliżyć dzieciom, jakie  niebezpieczeń-
stwa mogą na nie czyhać nawet podczas „niewinnych” zabaw.

„Zimowe ferie dzieci z gminy Łopuszno – na bogato”

W czasie zajęć poszczególne placówki odwiedzała Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz, która wręczyła uczestnikom 
dyplomy oraz drobne upominki.

S. Stelmaszczyk 

Z wielką przyjemnością przekazujemy informację o suk-
cesie naszej uczennicy diany wijas, która została laureat-
ką V wojewódzkiego konkursu z Języka Polskiego dla 
uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzy-
skiego w roku szkolnym 2021/2022. Nauczycielem przygo-
towującym Dianę do konkursu była pani marianna Gawroń-
ska.  Nasza laureatka to uczennica niezwykle pracowita i am-
bitna, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Chętnie podejmu-
je wyzwania w różnych dziedzinach nauki, w tym roku brała 
udział w kilku konkursach przedmiotowych. Diana jest huma-
nistką, pasjonuje ją także muzyka. Pięknie śpiewa, kilkakrotnie 
zostawała laureatką różnych konkursów wokalnych. Otrzyma-
ła również tytuł „PRIMUS INTER PARES” i związaną z tym na-
grodę ufundowaną przez Wójt Gminy Łopuszno Irenę Marcisz.

Sukces! Diana Wijas laureatką!
Diano, życzymy dal-

szych sukcesów. Jesteśmy 
z Ciebie dumni,  pragnie-
my serdecznie pogratulo-
wać tego, że sprostałaś tak 
trudnemu wyzwaniu! Rów-
nie gorące gratulacje i po-
dziękowania kierujemy do 
pani Marianny Gawrońskiej 
oraz Rodziców uczennicy.

dyrekcja szkoły:  
małgorzata trela  

i ewa dudek
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Stało się już niejako tradycją, że 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łopusznie odnoszą liczne 
sukcesy w konkursach z różnych przed-
miotów. Nie inaczej jest i w tym roku 
szkolnym. Nasi wychowankowie, „pro-
wadzeni” przez doświadczonych i kre-
atywnych nauczycieli, osiągnęli sukcesy 
w tegorocznych wojewódzkich konkur-
sach przedmiotowych. Wytężona praca 
uczniów poparta właściwą koordynacją 
ich opiekunów przyniosła efekty w po-
staci tytułów finalistów i laureatów. 

A oto nasi „najlepsi” uczestnicy woje-
wódzkich konkursów przedmiotowych 
w bieżącym roku szkolnym:

Finaliści:

„W SP im. Jana Pawła II w Łopusznie sięgnęli po laury”

iii wojewódzki konkurs Przedmiotowy 
z fizyki:
marianna dudzińska – kl. 8 d (oPiekun – 
Pani wioleta stachura) 

iii wojewódzki konkurs Przedmiotowy 
z chemii:
wiktor syPniewski – kl. 8 c (oPiekun – 
Pani anna serafin) 

iii wojewódzki konkurs Przedmiotowy 
z geografii:
miłosz biały – kl. 8 a (oPiekun – Pan 
krzysztof zimny)

iX wojewódzki konkurs Przedmiotowy 
z języka angielskiego:
marta maciejewska – kl. 8 d (oPiekun – 
Pani agnieszka nalePa)

Laureaci:

Vi wojewódzki konkurs Przedmiotowy 
z matematyki:
marianna dudzińska – kl. 8 d (oPiekun – 
Pan grzegorz janiszewski)

iii wojewódzki konkurs Przedmiotowy 
z historii:
urszula maciejewska – kl. 8 d (oPiekun – 
Pani agnieszka Palacz)
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Laureata mamy również w XXVi diecezjalnym konkursie 
Biblijnym. Został nim karol Pęczkiewicz (uczeń kl. 7 b). Do 
konkursu przygotowywała go Pani Jolanta Szczerek.

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom wybitnych osią-
gnięć w konkursach przedmiotowych. Rozpiera nas duma, iż 
mimo panującej pandemii i „zawirowań” związanych z nauką 
hybrydową (na przemian zdalną i stacjonarną) nie zrezygno-

waliście z marzeń, lecz podjęliście wyzwania, odnosząc tak 
znaczące sukcesy. 

Słowa uznania kierujemy także do rodziców naszych wy-
chowanków. To Wy, Państwo, jesteście pierwszymi nauczycie-
lami „naszych” dzieci i właśnie Wy zaszczepiacie w nich ambi-
cję, która pozwala im wyznaczać i  osiągać cele.

dyrekcja Szkoły

Od kilku dni znane są już wyniki Ogólnopolskiego Konkur-
su ,,Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”, w którym licznie bra-
li udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie. Konkurs odbył się w sesji jesiennej - w listopadzie 
i wzięło w nim udział 17 uczniów z klas 1, 15 uczniów z klas 2 
i 10 uczniów z klas 3. Na ogólną liczbę 42 uczniów biorących 
udział w konkursie, aż 13 uczniów zostało jego laureatami.  

Uczestnicy tegorocznej edycji wykazali się dużą wiedzą, 
uzyskując bardzo wysokie wyniki. Z tego powodu wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, wykazując się zaan-
gażowaniem w nauce i ambicją składamy  gratulacje. 

a oto lista laureatów, którzy uzyskali tytuł orła eduka-
cji wczesnoszkolnej: 

celina dzwonek z klasy 1a -  zdobyła ii miejsce w kraju, 
miłosz konopski - kl.1a oraz aleksandra mularczyk kl. 1b - 
Xii miejsce w kraju, Jakub kowalczyk – kl. 2c i mateusz Gad 
– kl. 3 b – XIV miejsce w kraju, Lena kolasa – kl. 3c - XV miejsce 
w kraju, dawid Lasota – kl. 2b i dagmara marszałek z kl. 3b 
- XVII miejsce w kraju, Gabriela kotwica - kl. 3a – XVIII miejsce 
w kraju, Jacek kwapisiński - kl. 1b i Lena Włodarczyk z kl. 3b 
- XXIII miejsce w kraju, andrzej knap – kl. 1a i oliwier Bubis - 
kl. 2a - XXIV miejsce w kraju.

Pozostałym uczestnikom przyznano Dyplom Uznania za 
Udział w Konkursie. Wszystkie nagrody, dyplomy, podzięko-

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie - 
Laureatami Ogólnopolskiego konkursu ,,Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” 

wania i certyfikat dla naszej szkoły organizator konkursu, któ-
rym jest Zespół Delta, dostarczy do końca kwietnia br. 

Koordynatorem konkursu była Wiesława Król - wychowaw-
czyni kl. 1a. 

Wszystkim uczestnikom i ich rodzicom jeszcze raz serdecz-
nie gratulujemy.

dyrekcja Szkoły

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego 
w Gnieździskach ratują dzieci na 
świecie!

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w Vi ogólnopol-
skiej akcji uniceF – „wszystkie kolory Świata”. 

Uczniowie z naszej szkoły przygotowali szmaciane lalecz-
ki będące symbolem pomocy udzielanej najbardziej potrze-
bującym dzieciom na świecie. W tym roku było ich 16, każda 
z nich miała swoje imię i symbolizowała inny kraj pochodze-
nia. Celem akcji było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że 
pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz także przy-
jemne i kreatywne.

21 marca 2022 roku, w Pierwszym Dniu Wiosny, odbyła się 
wielka licytacja LALECZEK UNICEF. Uczniowie i nauczyciele 
chętnie przystąpili do licytacji,  w wyniku czego zebraliśmy 
kwotę 440,00 zł. Zebrane środki przekazane zostały na kon-
to UNICEF POLSKA i przeznaczone będą na szczepienie dzieci 
mieszkających w najuboższych krajach świata, gdzie codzien-
nie zagrażają im takie choroby jak: gruźlica, odra, tężec, błoni-
ca, krztusiec czy polio. 

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

laleczki trafiły w dobre ręce, a Pieniążki wsPomogą dobrą 
inicjatywę

Zebrane dotychczas fundusze w ramach sześciu dotych-
czasowych akcji - „Wszystkie Kolory Świata”, umożliwiły za-
szczepienie setek tysięcy dzieci w najuboższych krajach.

Składamy gorące podziękowania wszystkim uczniom, ro-
dzicom i nauczycielom zaangażowanym w tę akcję.

UNICEF POLSKA wspiera także dzieci na Ukrainie.
koordynatorzy akcji: 

dorota Bała- dudek 
karolina mędrecka



Wieści Łopuszna22

kUltURa i oświata

Wieści Łopuszna22

Mieszkańcy Gminy Łopuszno są już 
gotowi na Niedzielę Palmową. W ocze-
kiwaniu na zbliżające się Święta Wiel-
kanocne wójt Gminy Łopuszno irena 
marcisz, Gminny ośrodek Sportowo-
-wypoczynkowy w Łopusznie, Gmin-
ny ośrodek kultury w Łopusznie oraz 
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łopusznie zorganizowali warszta-
ty  rękodzieła palm wielkanocnych. 
Zajęcia odbyły się 28 marca 2022 r. 
w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypo-
czynkowym, pod czujnym okiem pro-
wadzącej Pani Iwony Rydz oraz pracow-
ników GOSW, GOK i GOPS w Łopusznie. 
Zajęcia były skierowane do seniorów 
i dzieci. Uczestnicy tego integracyjne-
go spotkania przygotowywali palmy wielkanocne. Celem za-
jęć stało się podtrzymanie tradycji ręcznie robionych palm 
wielkanocnych, zaszczepienie w młodych pasji do rękodzieła 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie oraz integracja śro-
dowiska. Dla seniorów warsztaty były idealną okazją do wyj-
ścia z domu, rozmowy i wspomnień.

Palma wielkanocna powinna być kolorowa jak wiosna, ma 
dawać nadzieję, bo nadzieja rodzi się wiosną, jak przyroda bu-
dzi się do życia. Toteż palmy mieniły się wieloma kolorami tę-
czy i zostały przyozdobione  bukszpanem oraz bibułkowymi 
kwiatami: żonkilami, krokusami, makami. Trzeba przyznać, że 
końcowy efekt zachwycił wszystkich. Zajmowanie się ręko-
dziełem niewątpliwie przynosi każdemu twórcy wiele korzy-
ści. Dostarcza satysfakcji z ręcznie wykonanego dzieła i daje 
przyjemność tworzenia.

„Warsztaty z palmą w tle”

Celem warsztatów było nie tylko wspólne, miłe spędze-
nie czasu, ale przede wszystkim przybliżenie dzieciom tra-
dycji związanych ze świętami wielkanocnymi i zgłębienie ich 
symboliki. Najmłodsi wiedzą już, że palma wielkanocna jest 
symbolem odradzającego się życia, pokoju, czci oraz tego, co 
wzniosłe i szlachetne.

W warsztatach wzięli udział dzieci z Placówek Wsparcia 
Dziennego oraz seniorzy z Klubów Seniora, Kół Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszeń z terenu gminy Łopuszno. Dla wszyst-
kich uczestników organizatorzy zapewnili poczęstunek. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, zaangażowa-
nie i wzajemną pomoc przy tworzeniu pięknych palm. Warsz-
taty te na pewno wpiszą się na stałe w harmonogram naszych 
działań. 

orGanizatorzy

Zespół Zamaluj Granice to grupa dziesięciu  ambitnych 
i  zmotywowanych uczniów z 1 LO im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach i z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, któ-
rzy za cel swojej działalności obrali pomoc młodym artystom 
w walce z lękiem przed krytyką, hejtem i brakiem akceptacji 
ze strony rówieśników.  

Projekt jest realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni 
z Teorii - to platforma, która „zachęca młode umysły” do roz-
wiązywania problemów społecznych współczesnego świata, 
dająca praktyczne wskazówki, prowadzące dzieci i młodzież 
- krok po kroku - przez realizację projektów . Wiedzę wykorzy-
stują w praktyce, ucząc partnerstwa, odnalezienia się podczas 
pracy w zespole, tworząc harmonogram i budżet.

„Zamaluj Granice” to projekt społeczny, którego celem 
nie jest ocena i wartościowanie prezentowanej twórczości. 
Ma on kształtować postawę otwartości, odwagi i umiejęt-
ność radzenia sobie z krytyką. Ma budzić aktywny sprzeciw 
wobec zjawiska nieuzasadnionej, niekonstruktywnej krytyki, 
czyli hejtu. Misja nasza realizowana jest poprzez praktykowa-
nie działań warsztatowych oraz spotkań  z dziećmi, młodzie-

„Pozytywnie malujemy”
żą i dorosłymi, w szkołach i klubach naszego najbliższego śro-
dowiska. 

Zajęcia przeprowadzamy, zaczynając od prelekcji dotyczą-
cej różnic pomiędzy hejtem a krytyką oraz wskazując - jak je 
odróżniać. Dajemy uczestnikom praktyczne porady dotyczą-
ce radzenia sobie z negatywnymi opiniami na temat swoich 
uzdolnień. W ramach zajęć z dziećmi   prowadzimy warszta-
ty plastyczne, muzyczne lub taneczne – w zależności od gru-
py oraz przybliżamy im podstawowe pojęcia, jak krytyka czy 
hejt. Zawsze zachęcamy ich do dzielenia się swoimi talentami. 

Mamy nadzieję,  że propozycja nasza zgromadzi  możliwie 
dużą liczbę uczestników. Odważny udział każdego twórcy 
sprawi nam ogromną radość i satysfakcję. Ufamy, że dzięki na-
szej inicjatywie uda się młodym osobom “rozwinąć skrzydła”.

Celowi temu służą także wykorzystywane przez nas komu-
nikatory społeczne, akcje ulotkowe, mass media, itp.

Nasza strona internetowa : https://zamalujgranice.wixsite.
com/my-site

Kontakt:
Zamaluj.granice@gmail.com
Tel: 887120405

amelka Szymańska, kasia twardowska
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Chodzenie po górach zawsze dostarcza satysfakcji, prze-
mierzanie górskich szlaków, choć męczące, daje radość. Te 
uczucia towarzyszą nam od dzieciństwa. Któż nie pamięta, 
gdy latem gramoliliśmy się na jakiś pagórek, wydając okrzyk: 

„- Patrz, gdzie jestem!” 
Zimą zaś z zadyszką ciągnęliśmy sanki, a później…, rozkosz 

zjeżdżania.
Jakże inną wymowę, chyba dla każdego z nas, ma góra Sy-

naJ - góra Mojżesza. Kolejna to taBor - góra Przemienienia 
Pańskiego, położona na wschód od Nazaretu. Wreszcie GoL-
Gota - wzgórze w starożytnej Jerozolimie, miejsce ukrzyżo-
wania Pana Jezusa.

Wszystkie te wzniesienia mają głęboką symbolikę. 
Rozmyślanie nad nimi już nie jest relaksem, ale czasem za-
dumy. Bo krzyż to symbol miłości, poświęcenia, ale jest także 
znakiem życia, nadziei i zwycięstwa. Wiele by można wymie-
niać masywów górskich, ale zwróćmy uwagę na te bliżej nas.

Giewont z dominującym na nim krzyżem. Stojąc na tym 
szczycie, zapominamy o trudzie wspinaczki, jesteśmy jakby 
bliżej nieba. Warto przez chwilę pomyśleć, ile trudu i wysiłku 
włożyli ci, którzy ten krzyż postawili. Bez wątpienia w swoich 
sercach mieli miłość do krzyża, do gór i do Ojczyzny - Polski.  
Giewont i krzyż pomagają oderwać wzrok od tego, co przy-
ziemne. To doskonałe miejsce na refleksję, gdyż – nie oszukuj-
my się – nie ma, po prostu nie istnieje recepta na życie bez wy-
siłku w dążeniu ku szczytnym i szlachetnym celom. A patrząc 

Góry – czy znasz te szczyty?
z innej perspektywy, dostrzegamy, iż to właśnie trud, dla nie-
których dźwiganie krzyża codzienności, czyni życie owocnym.    

Nie brak ścieżek wiodących na mniejsze czy większe szczyty.
A czy my, mieszkańcy tego zakątka kraju, mamy powody 

czuć się niejako wyróżnionymi? Tak. Możemy się chlubić, że 
mieszkamy w woj. świętokrzyskim, które swoją nazwę bierze 
od sanktuarium na Świętym Krzyżu. Każdy szlak wiodący tam 
jest ciekawy, urzekający przyrodą, pachnący leśnym igliwiem. 
Ale wchodząc od miejscowości Nowa Słupia, zauważamy, jak  
na końcowym etapie otwiera się przed nami piękna panora-
ma, „łącznik” pomiędzy niebem a ziemią. Nasz wysiłek zosta-
je wynagrodzony wspaniałym widokiem, wystarczy wznieść 
oczy ku górze. 

W ten łącznik pomiędzy ZIEMIĄ a NIEBEM doskonale wpi-
suje się wiersz ks. J. dzwonka pt. „ty chcesz iść do nieba 
bez krzyża?!”, zaczerpnięty z piątego tomu wierszy pod tym 
samym, znamiennym tytułem ;…..I ludzi idących z krzyżami / 
Na wyżyny nieba /A ja wśród nich /Jak wajdelota /Trzymający w 
rękach / Psałterz Dawidowy / Ktoś mnie szarpnął za ramię /I deli-
katnie powiedział; / Idziesz do nieba bez krzyża? / To niemożliwe ! 
/ Najpierw pokonaj cierpienie / Na własnym krzyżu / A potem bę-
dziesz śpiewał / Pieśni pochwalne / W niebie /.

Tych, którzy chodzą po górach nie trzeba namawiać, oni 
wiedzą, że za każdym razem przeżycia są inne, bogatsze.. 
Osoby niezdecydowane zachęcam do pieszej wędrówki na 
Święty Krzyż. Warto, to nasza świętokrzyska duma. 

ad

26 marca 2022 r. odbyły się XX Halowe mistrzostwa rad-
nych i Pracowników Samorządowych w Piłce nożnej o Pu-
char Starosty kieleckiego.

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Masłowie w piłkę zagrali samorządowcy, urzędnicy, 
policjanci, strażacy oraz radcowie prawni. W turnieju wzięło 
udział 14 drużyn, które reprezentowały:   Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendę Miejską Po-
licji w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Powiat 
Kielecki, Radców Prawnych, Komendę Wojewódzką Policji w 
Kielcach  oraz gminy Masłów, Zagnańsk, Daleszyce, Łopuszno, 
Morawicę, Nowiny , Mniów, Strawczyn. 

Gminę Łopuszno reprezentowała drużyna sportowa w skła-
dzie:
- Karol Soboń
- Piotr Wilk
- Piotr Cegieła
- Dawid Ambur
- Paweł Doroszko
- Krystian Niebudek 
- Michał Smolarczyk
- Dariusz Supernat
- Tomasz Mazur 
- Bartosz Zagurowski 

Nasz zespół w trakcie trwania turnieju wspierali i kibicowa-
li mu: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Sekretarz Gminy 
Łopuszno Małgorzata Barcicka, kierownik Gminnego Ośrod-

„O Puchar Starosty”

ka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie Sławomir Stel-
maszczyk oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łopusznie Mariusz Łuszczyński. 

Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 9 w hali sportowej. Po 
rozegraniu spotkań grupowych przystąpiono do ćwierćfina-
łów, a następnie do półfinałów.

Zwyciężyła drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach po emocjonującej walce z reprezentacją Miasta i Gminy 
Daleszyce. Trzecie miejsce – dla Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kielcach.

S. Stelmaszczyk
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz błogosławieństwa, które niesie 
Zmartwychwstały Chrystus

życzy

Poseł na Sejm  
Mariusz Gosek

Drodzy Państwo, Mieszkańcy Gminy Łopuszno !

Pewnie i w tym roku  nie będzie łatwo wykrzesać
pełnię radości ze Świąt Wielkanocnych.

Od dwóch lat obchodzimy je w warunkach pandemii,
a teraz dołączyła kolejna zaraza – wojna u naszych granic.

Do tego rosnące ceny i niepewność jutra…
Mimo tych przeciwności życzę Wszystkim otuchy i nadziei

płynących ze Zmartwychwstania Chrystusa.
Cieszmy się choćby z tego, że mamy wokół siebie bliskich i przyjaciół,

z którymi możemy świętować w domu a nie w schronie….
Odkryjmy Wielkanoc na nowo… tak w pełni - po chrześcijańsku,

z pięknymi polskimi zwyczajami, ze smakołykami na stole
i wiarą, że dobro i życie ostatecznie zwyciężają zło i śmierć.

I nie zapominajmy o uchodźcach z Ukrainy,
pomóżmy im godnie przeżyć święta

z daleka od domu, od rodzin…
niech nie stracą nadziei na wolność i pokój

bo przecież i dla nas i dla nich…
Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!

Krzysztof Marek Słoń 
Senator RP
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Jak co roku, 8 marca w Gminnym 
Żłobku w Łopusznie uroczyście obcho-
dziliśmy dzień kobiet. Tradycyjnie de-
legacja maŁycH dŻenteLmenÓw 
odwiedziła urząd Gminy, gdzie obda-
rowali pracujące tam panie własnoręcz-

Dzień Kobiet

„W karnawale, w karnawale
dookoła wielkie bale,
gdy orkiestra pięknie gra,
dobry humor każdy ma!
Bal maskowy, bal maskowy
jest naprawdę pomysłowy,
można przebrać się za jeża,
krasnoludka lub rycerza! …”

Zbigniew Dmitroca
24 lutego br. zorganizowaliśmy dla naszych drogich pod-

opiecznych karnawałową niespodziankę, jaką był Bal Prze-
bierańców. Tegoroczny bal, którego motywem przewodnim 
była „alicja w krainie czarów”, autorstwa Charlesa Lutwid-
ge’a Dodgsona (pseud. Lewis Carroll), odbył się w pięknej, ba-
śniowej scenerii , którą specjalnie na tę okazję przygotowa-
ły nasze kreatywne ciocie. Efektowna  dekoracja, obfitowała 
nię tylko w bajkowe postacie ale też w fantastyczne ilumina-
cje i wywoływała ogromny zachwyt wśród naszych milusiń-
skich, którzy z ogromną radością pozowali do pamiątkowych 
zdjęć. Dzieci pięknie prezentowały się w swoich kolorowych 
strojach przedstawiających ich ulubionych bohaterów. Nie za-
brakło także beztroskich harców, wesołych tańców, śmiechu 
i dobrej zabawy w rytm ulubionych dziecięcych przebojów. 
Następnie, wszyscy zmęczeni po wspólnej frajdzie udali się 
na słodki poczęstunek w postaci tradycyjnego dla tłustego 
czwartku – pączka. 

Serdeczne podziękowania składamy Państwu Rudzińskim 
oraz Państwu Mularczykom za przepyszne słodkie przekąski.

ewelina Bernat 

Żłobkowy Bal Karnawałowy

nie przygotowanymi prezentami. Nasi 
chłopcy nie zapomnieli w tym dniu rów-
nież o swoich koleżankach i ciociach.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie 
życzenia, kwiaty i słodkie upominki!

ewelina Bernat 
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4 lutego 2022 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sporto-
wo – Wypoczynkowego w Łopusznie w wyjątkowej atmosfe-
rze odbył się bal karnawałowy dla dzieci, młodzieży i ich 
rodziców z terenu gminy Łopuszno. uroczystego otwar-
cia balu dokonali wójt Gminy Łopuszno irena marcisz, Se-
kretarz Gminy Łopuszno  Małgorzata Barcicka, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka w Łopusznie Beata Starzyk oraz Sławomir Stel-
maszczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypo-
czynkowego w Łopusznie.

Warto zaakcentować, że zabawa karnawałowa odbyła się 
przy wspaniałej muzyce. Podczas balu młodzieżowa rada 
Gminy w Łopusznie, skupiająca młodych, ambitnych 
przedstawicieli szkół funkcjonujących na terenie naszej 
gminy, przeprowadziła wiele konkursów, animacji. Wspie-
rali ich w tym animatorzy, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Łopusznie i Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypo-
czynkowego w Łopusznie. Gościem specjalnym wydarzenia 
był  „Morsik” z Lasocina, który obdarowywał  dzieci słodko-
ściami, a także z przyjemnością pozował z nimi do zdjęć.

Na wszystkich uczestników balu czekała niespodzian-
ka w  postaci waty cukrowej oraz słodkości przygotowanych 
przez organizatorów balu. Rodzice naszych milusińskich nie 
kryli zadowolenia, cieszyli się, że ich dzieci mogły znakomicie 
spędzić wolny czas, biorąc udział w karnawałowym balu. Wy-
rażali nadzieję na organizację podobnych przedsięwzięć w la-
tach następnych. 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować uczestni-
kom balu za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery balu, jak 
również wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji 
tego przedsięwzięcia skierowanego do dzieci i młodzieży, sta-
nowiących o przyszłości gminy Łopuszno.

Sławomir Stelmaszczyk – kierownik GoSw w Łopusznie 

Wyjątkowo i cukrowo na balu karnawałowym dla milusińskich

bal karnawałowy dla dzieci na terenie gosw w łoPusznie

radość wśród uczestników balu
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„Bo to musi być tak…, docelowo”
•	docelowo: finalnie, ostatecznie, niezmiennie, na stałe (tu również: porządnie, właściwie, solidnie) 

Kiedy w sobotę – 
2  kwietnia 2022 r. – 
po południu dotarła 
do mnie wiadomość, 
że kilka godzin wcze-
śniej zmarł śp. Jan 
Stanisław Matuszczyk 
(wójt Gminy Łopusz-
no w  latach  1990-
2002), kolejny raz ze 
smutkiem utwierdzi-
łam się w przekonaniu 
o kruchości ludzkiego 
życia, o jego zaskaku-
jąco szybkiej przemi-
jalności. 

A przecież nie tak 
dawno mieliśmy oka-
zję spotkać się i po-
rozmawiać u wspólnych znajomych. Wymieniliśmy się uwaga-
mi o tym, co dobrego i złego wydarzyło się w gminie Łopusz-
no, bo wciąż była mu bliska. Trochę żartowaliśmy z Niego, że 
jest jak drzewo – pień wprawdzie został odcięty, ale korzenie 
wciąż tkwią tu, gdzie pracował połowę swego życia. Jak zwy-
kle - z oddaniem i atencją odnosił się do żony Cieszył się zdro-
wiem i osiągnięciami swojej córki. Niepokoił się tym, czy trud 
pracy syna przyniesie wymierne efekty, lecz za to ze spoko-

jem patrzył na jego małżeństwo.  Kiedy do wnuczki przekor-
nie mówił: „Kroniu, serce złote”, w jego oczach pojawiał się 
błysk radości, a w głosie słychać było dumę. mąż, ojciec, teść, 
dziadek…, po prostu dobry człowiek, dla którego rodzi-
na „musiała być tak…, docelowo”.

Często podkreślał swoje chłopskie pochodzenie. Wieś 
prawdziwie była Jego domem, miejscem, z którego – jak ze 
źródła czerpał siłę, by potem oddać ją z nawiązką matce-zie-
mi, a ta raz hojniej, raz skromniej Mu się odpłacała. I tak trwa-
ła ta niełatwa symbioza, bo nie widział się nigdzie indziej niż 
na wsi.
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Swoją drogę „zawodową” już we wczesnej młodości zwią-
zał z rolnictwem. Ukończona szkoła o tym profilu dawała śp. 
Janowi Stanisławowi Matuszczykowi podstawy wiedzy teore-
tycznej, jednakże prawdziwe umiejętności rolnicze zdobywał 
i poszerzał, prowadząc własne gospodarstwo rolne. Wymaga-
ło ono wytężonej, czasem niewdzięcznej pracy, ale też dawało 
satysfakcję, kiedy stodoła zapełniała się zbożem oraz sianem, 
a hodowla trzody i bydła przynosiła wymierne efekty. nieja-
ko – gospodarowanie stało się Jego pasją i to taką, którą 
„realizował tak…, docelowo”.

Od 1964 roku – z przerwą na służbę wojskową – do roku 
1969 pracował  w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Słupi, by na-
stępnie od czerwca 1969 roku podjąć pracę w Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Pilczycy jako referent ds. rolnych 
(oczywiście!). Przez kilka miesięcy roku 1973 odpowiadał za 
organizację pracy w Urzędzie Gminy w Słupi – był referen-
tem ds. organizacyjnych. Na okres: sierpień 1973 r. – kwiecień 
1975 r. przypada sprawowanie przez śp. Jana Stanisława Ma-
tuszczyka funkcji wiceprezesa ds. obrotu rolnego w Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Rudzie Malenieckiej. Kolejny rok to wy-
pełnianie obowiązków na stanowisku Sekretarza Biura Urzę-
du Gminy w Słupi.

Od lipca 1976 r. śp. Jan Stanisław Matuszczyk rozpoczął 
pracę w Urzędzie Gminy w Łopusznie jako kierownik Gmin-
nej Służby Rolnej, a następnie Referatu Rolnictwa i Gospodar-
ki Żywnościowej. Zajmował się tym do roku 1990. Zmienia-
ły się funkcje i stanowiska, jednak w „tle” każdego z zakresu 
obowiązków „przewijało się” rolnictwo. w zasadzie swój los 
związał z pracą na roli i jako gospodarz, i jako urzędnik, 

więc przyjęte przez siebie obowiązki „wypełniał tak…, 
docelowo”.

Rada Gminy w Łopusznie najwyraźniej dostrzegła w śp. Ja-
nie Stanisławie Matuszczyku potencjał na dobrego gospoda-
rza, odpowiedzialnego i solidnego, gdyż w czerwcu 1990 roku 
wybrała Go na Wójta Gminy Łopuszno. Powołany nie zawiódł 
oczekiwań radnych reprezentujących szeroko pojęte interesy 
gminy Łopuszno. Po podziale na dwie odrębne jednostki: gmi-
na Łopuszno i gmina Słupia Konecka 29 lutego 1992 r. Rada 
Gminy w Łopusznie ponownie wybrała śp.  Jana Stanisława 
Matuszczyka na urząd wójta, by za dwa lata – 29  czerwca 
1994 r. jeszcze raz obdarzyć go mandatem zaufania. Druga ka-
dencja okazała się jeszcze efektywniejsza w realizacji nowych 
inwestycji i przedsięwzięć. Nie przeszkodziły nawet – słaba 
bonitacja tutejszych gleb i – w zasadzie – brak przemysłu. Kie-
dy 29.10.1998 r, Rada Gminy w Łopusznie jeszcze raz powo-
łała śp. Jana Stanisława Matuszczyka do pełnienia obowiąz-
ków włodarza gminy, społeczność łopuszańska wiedziała na 
pewno, iż „trafił się” jej wójt wyjątkowy: oddany lokalnemu 
środowisku i ciężkiej pracy na jego rzecz.

To, czego dokonał śp. Jan Stanisław Matuszczyk wraz z ko-
lejnymi radami naszej gminy, niezaprzeczalnie daje świadec-
two o tym, że jeśli ktoś bardzo chce, jeśli komuś naprawdę za-
leży, zrobi wiele dobrego mimo niesprzyjających okoliczno-
ści. Oczywiście, nie uniknie błędów, ale – jak mówi przysłowie: 
„Ten się nie myli, kto nic nie robi”.

Zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć było naprawdę 
wiele, trudno wymienić je wszystkie. Z pewnością najistotniej-
szymi dla gminy stały się - jej zwodociągowanie (wraz z prze-
pompowniami) i skanalizowanie (najpierw miejscowości Ło-
puszno, potem wstępnie przystąpiono też do rozeznania kwe-
stii budowy kanalizacji sanitarnej dla pozostałych sołectw). 
Przeprowadzono adaptację budynku remizy OSP przy ulicy 
Koneckiej 12 na potrzeby siedziby Urzędu Gminy w Łopusz-
nie (1993). Na przestrzeni lat, a zwłaszcza w II kadencji powsta-
ły nowe drogi, nowe budynki użyteczności publicznej: Szko-
ła Podstawowa w Antonielowie (1996), Szkoła Podstawowa 
w Fanisławicach (1996), Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie 
(1997). Obiekty powstały przy bardzo dużym wsparciu miej-
scowej ludności, z którą wójt  śp. Jan Stanisław Matuszczyk 
potrafił konstruktywnie współpracować. To za Jego kaden-
cji  utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej. Rozbudowa-
no Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Gnieździskach. Przepro
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wadzono szereg prac remontowych i to w zakresie  kapital-
nym (np. budynków GOPS, GOSW, GOZ i OSP w Łopusznie). 
Wymienić również należy, chociażby istniejące wtedy samo-
dzielnie Liceum Ogólnokształcące w Łopusznie, tzw. ”Pałac”. 
Gdyby nie zabiegi ówczesnej dyrektor szkoły śp. Anny Jarosiń-
skiej, wójta śp. Jana Stanisława Matuszczyka i pomoc również 
już nieżyjącego prof. Stefana Pastuszki, prawdopodobnie bu-
dynek nigdy nie odzyskałby swojej świetności i od dawna nie 
mógłby służyć uczniom, którzy chcieli kontynuować w nim 
swą edukację. Gmina została też stelefonizowana.

Śp. Jan Stanisław Matuszczyk był pasjonatem historii i pa-
triotą mocno związanym z tradycją lokalną i ogólnonaro-
dową. Nie zapominał więc o miejscach pamięci narodowej. 
To  w  trakcie Jego kolejnych kadencji odbudowano pomnik 
mogiły zbiorowej żołnierzy poległych w czasie II wojny świa-
towej znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Łopusznie, 
mogiłę powstańców 1863 roku w Ewelinowie oraz pomnik pa-
cyfikacji wsi Skałka Polska. W Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskiej w Michniowie – z inicjatywy Jego i rady gminy – wbu-
dowano dwa dębowe krzyże upamiętniające pacyfikację wsi: 
Skałka Polska i Naramów. Chcą ocalić wspomnienia o  gmi-
nie Łopuszno, przyczynił się do powstania i wydania mono-
grafii „Łopuszno dawniej i dziś”. Jako Wójt Gminy Łopuszno 
pielęgnował relacje z łopuszańską parafią, niejednokrotnie ją 
wspierając.

To chyba najkosztowniejsze przedsięwzięcia, a przecież na-
sza gmina nie należy do tych bogatych w przedsiębiorstwa 
czy urodzajne gleby. Nie było też takich możliwości jak skorzy-
stanie ze środków unijnych. Należało więc porządnie się na-
głowić nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć niezbędne finan-
se i właściwie je wykorzystać. Zaciągnięte kredyty spłacono, 
a efekty podjętych inwestycji  - na nowo zmodernizowane lub 
rozbudowane - służą do dziś miejscowemu społeczeństwu. 
i znowu wytyczone dla siebie – jako wójta gminy – zada-
nia „realizował tak…, docelowo”.

Zawsze na stanowisku pracy: przyjeżdżał do niej jako jeden 
z pierwszych, a odjeżdżał długo po tym, jak budynek urzędu 
gminy opustoszał po wyjściu z niego pracowników. Oglądając 
zdjęcia z gminnej kroniki zauważyłam, że najczęściej znajduje 
się na nich gdzieś – w drugim, trzecim szeregu. „Nie miał par-
cia na szkło” – jak powiedzieliby dziś młodzi. 

„Był bardzo skromny” – wspominali Jego podwładni. „Miał 
klasę”. „Szanował pracowników oraz petentów”. „Nawet, jeśli 
musiał odmówić jakiejś prośbie, to zrobił to tak, że człowiek 
nawet nie mógł się na Niego obrazić”. „Nigdy nie żądał, najwy-
żej poprosił”. To też opinie tych, którzy „zetknęli się” z wójtem 
śp. Janem Stanisławem Matuszczykiem. 

Można by powiedzieć jeszcze wiele ciepłych słów pod adre-
sem Zmarłego, ale i tak nie oddałyby one tego, co było w Nim 

najistotniejsze. Niech zatem słowa zostaną niedopowiedziane. 
Dla mnie i wielu znajomych o tym, jak był postrzegany przez 
ludzi, którzy spotkali Go na swojej drodze, świadczy, chociaż-
by, uroczystość pogrzebowa i liczba  żałobników. Bardzo wielu 
nie zmieściło się w kościele parafialnym w Pilczycy, do którego 
należał śp. Jan Stanisław Matuszczyk. Na twarzach zebranych 
widać było wzruszenie i  dostojną powagę. Trumna, a potem 
grób Zmarłego „tonęły” w kwiatach. Kiedy na cmentarzu od-
bywały się ostatnie ceremonie pogrzebowe, wielu żałobni-
ków zauważyło, jak nad otwartą mogiłą Zmarłego zatoczyły 
koło trzy bociany. W naszej tradycji ludowej, a więc – ukocha-
nej przez Niego wsi polskiej – te ptaki zapowiadają „rodzące 
się życie”…, ale tu, na cmentarzu? A może właśnie tak. Prze-
cież według prawd wiary – umieramy dla świata, lecz „rodzi-
my się” do życia wiecznego. 

Dla mnie ta scena jest jakby klamrą spinającą dwa życia: do-
czesne i wieczne. Odbieram ją w taki sposób, jakby śp. Jan Sta-
nisław Matuszczyk chciał na koniec powiedzieć: „Bo żyć trze-
ba tak…, docelowo!”

O powiedzeniu: „Bo to musi być tak…, docelowo” używanym 
przez śp. Jana Stanisława Matuszczyka na określenie jego posta-
wy niezmienności i solidności wobec ważnych aspektów życia  
przez przypadek dowiedziałam się od Jego syna. Dziękuję.

katarzyna włodarczyk
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