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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Szanowni Państwo!
oddając w wasze ręce kolejne wydanie „wieści Łopusz-

na”, korzystam z okazji, aby poinformować Państwa rze-
telnie o najważniejszych inicjatywach, które udało się 
zrealizować w ii kwartale 2021 roku. Tradycyjnie był to 
czas intensywnej pracy. nie ustajemy w realizacji naszych 
priorytetowych zamierzeń, dążąc do tego, aby wszelkie 
podejmowane działania i wkładany w nie wysiłek podno-
siły komfort Państwa życia oraz wprawiały w zadowole-
nie i dumę z faktu wieloaspektowego rozwoju naszej ma-
łej ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno. 

w niniejszym numerze stworzona zostaje Państwu moż-
liwość zapoznania się z najważniejszymi inwestycjami zre-
alizowanymi w 2020 r. przez Samorząd Gminy Łopuszno za 
kwotę blisko 15 milionów złotych, które zostały scharakte-
ryzowane w rozdziale Vi sporządzonego „raportu o stanie 
Gminy Łopuszno za 2020 rok”. Najważniejszym z założeń ra-
portu, który ukazuje trendy rozwojowe i jest dzięki temu pod-
stawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości 
dalszego wieloaspektowego rozwoju Gminy Łopuszno było za-
prezentowanie pełnego spektrum obszarów działalności Gmi-
ny Łopuszno według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Pragnę 
podkreślić, że efektywne zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb społeczności lokalnej możliwe jest dzięki doskona-
łemu współdziałaniu z mieszkańcami reprezentowanymi 
przez radnych rady Gminy w Łopusznie, sołtysów, instytu-
cjami, organizacjami oraz przedsiębiorcami podczas pla-
nowania i wdrażania inicjatyw do realizacji.

w Gminie Łopuszno dotychczasowe wydatki na inwe-
stycje zmierzające do uporządkowania gospodarki wod-
no – ściekowej zrealizowane w trosce o ochronę środowi-
ska naturalnego wyniosły ponad 27 milionów złotych. 

wspólnie możemy cieszyć się z funkcjonującej biolo-
giczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w eustacho-
wie o przepustowości 600 m3 / dobę, stanowiącej najdroższą, 
największą i najdłużej wyczekiwaną inwestycję zrealizowaną 
dotychczas przez Gminę Łopuszno, zmierzającą do uporząd-
kowania gospodarki wodno – ściekowej w trosce o ochronę 
środowiska naturalnego. koszt budowy oczyszczalni wy-
niósł blisko 16 milionów złotych. 

Z kolei budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Łopuszno stanowiąca krok milowy w kierunku uporządko-
wania gospodarki ściekowej wyniosła dotychczas łącznie 
ponad 11 milionów złotych przy wsparciu realizacji inwesty-
cji dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Z przyjemnością informuję o szczęśliwych, historycznych 
inwestycjach realizowanych dla całej społeczności lokalnej 
Gminy Łopuszno. istotnie modernizowany jest teren Gmin-
nego ośrodka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusz-
nie, który podlega działaniom rewitalizacyjnym poprzez 
budowę letniego kompleksu basenowego składającego się 
z dwóch niecek, instalacji uzdatniania wody basenowej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą. Należy podkreślić, że kompleks 
został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi oraz rodzin z dziećmi. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 RPSW.06.05.00 Rewita-

lizacja obszarów 
miejskich i  wiej-
skich z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID 19 oraz z bu-
dżetu Gminy Ło-
puszno. koszt cał-
kowity zadania 
opiewa na kwotę 
ponad 2 miliony 
złotych.

Drugim zada-
niem realizowanym jednocześnie z budową basenów, było 
zdemontowanie zniszczonych domków, w miejsce któ-
rych pojawiły się nowoczesne w swej bryle, murowane 
budynki rekreacji indywidualnej (5 sztuk) wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną oraz zbiornik na nieczystości cie-
kłe, z których będzie można korzystać przez cały rok. 

 „wzgórze Trzech krzyży”, miejsce o znaczeniu symbo-
licznym objęte Programem rewitalizacji Gminy Łopuszno 
uzyskało nowy imponujący wygląd. Zakres rzeczowy za-
mówienia obejmował: przebudowę i budowę nowych ście-
żek, budowę altany wolnostojącej, ołtarza polowego i kła-
dek drewnianych, montaż małej architektury, budowę placu 
zabaw, zmianę ukształtowania terenu oraz budowę instala-
cji: elektroenergetycznej, wodnej z przyłączami, budowę ze-
wnętrznej instalacji elektrycznej – montaż oświetlenia ze-
wnętrznego. Piękna tego miejsca dopełniają rzeki kwiatowe. 

Sukcesywnie udoskonalamy stan infrastruktury dro-
gowej w trosce o poprawę bezpieczeństwa użytkowni-
ków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Łopuszno. 

w najnowszym numerze możecie Państwo zapoznać 
się również z fotorelacją poświęconą inwestycjom zre-
alizowanym z funduszu sołeckiego na koniec czerwca 
2021 r., które stanowią przykłady racjonalnego gospoda-
rowania środkami w sołectwach Gminy Łopuszno.

w dniu 20 kwietnia 2021 r. na terenie Gminnego ośrod-
ka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się 
z spotkanie podsumowujące realizację projektu pn.: „Li-
derzy kooperacji” z udziałem Wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik. Projekt pn.: „Liderzy ko-
operacji” realizowany był od dnia 1 kwietnia 2018 roku w 4 eta-
pach (kamieniach milowych) w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dzia-
łanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 
przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rze-
szowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Part-
nerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, 
Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Spo-
łecznej w Warszawie. Przeprowadzone spotkanie stanowiło 
wyraz wdzięczności za podejmowanie działalności pro pu-
blico bono przez przedstawicieli organizacji prowadzących 
wieloaspektową działalność w sferze pożytku publicznego 
na terenie Gminy Łopuszno. 
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Jako wójt Gminy uczestniczę w spotkaniach samorządo-
wych na różnych szczeblach celem zapoznania się z możli-
wościami aplikowania przez Gminę Łopuszno o dofinanso-
wania z różnych źródeł zewnętrznych. Przykładowo w dniu 
4 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach uczestniczyłam w spotkaniu z wło-
darzami gmin z terenu województwa świętokrzyskiego poświę-
conym powołaniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 

wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostały uroczy-
stości patriotyczne upamiętniające dzieje zasłużonych w: 
naramowie i Skałce Polskiej, albowiem pamięć o naszych 
przodkach kształtuje lokalny patriotyzm. 

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia w 
dniach: 28 V (Gnieździska), 30 V (Eustachów), 31 V (Lasocin 
i Rudniki), 1 VI (Czałczyn), 2 VI (Snochowice i Piotrowiec), 3 VI 
(Łopuszno), 4 VI (Czartoszowy) i 6 VI (Dobrzeszów) dziesięciu 
Festynów rodzinnych z okazji dnia mamy i dnia dziecka, 
albowiem stały się one doskonałymi przykładami inte-
gracji międzypokoleniowej. 

w dniu 13 czerwca 2021 r. odbyło się referendum 
w  sprawie odwołania wójta Gminy Łopuszno oraz rady 
Gminy w Łopusznie, w którym wzięło udział zaledwie 284 
osób, co stanowiło 3,93 proc. uprawnionych do udziału 
w  głosowaniu, co przyczyniło się do uznania go za nie-
ważne. Na organizację i przeprowadzenie referendum prze-
znaczono z budżetu Gminy Łopuszno kwotę 36 tysięcy zło-
tych. Pragnę podziękować mieszkańcom Gminy Łopuszno 
za ponowne obdarzenie mnie i radnych rady Gminy w Ło-
pusznie znaczącym zaufaniem społecznym. Zapraszam do 
współpracy na rzecz rozwoju Naszej Małej Ojczyzny, którą jest 
Gmina Łopuszno, również inicjatorów referendum. 

W dniu 25 czerwca 2021 r. uczestniczyłam w zakończeniach 
roku szkolnego 2020 / 2021 w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno . Odby-
ły się one z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitar-
nych. Tradycyjnie wręczone zostały nagrody stypendialne 
wójta Gminy Łopuszno „Primus Inter Pares” dla: zuzanny 
Pięty (uczennicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie), Jakuba Syski (ucznia Szkoły Podstawowej im. Ste-
fana Żeromskiego w Gnieździskach) oraz Cypriana zimne-
go (ucznia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie) za wybitne 
osiągnięcia naukowe i imponujące cechy osobowościowe. 
Stypendyści stanowią o świetlanej przyszłości naszej ma-

łej ojczyzny. duma rozpiera, że w Gminie Łopuszno mamy 
prawdziwe perły intelektualne, do których zaliczyć moż-
na również laureatów i finalistów wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych – w odniesieniu do Szkoły Podsta-
wowej w Łopusznie: zuzannę Piętę (podwójnie), wiktora 
Sypniewskiego, marcela mikietyna, mariannę dudzińską, 
kamilę Pęczkiewicz, nicolę Chudalla i Julię arabasz, zaś 
w przypadku Szkoły Podstawowej w Gnieździskach: davi-
da karlińskiego. W tym dniu złożyłam także wyrazy najwyż-
szego uznania dla Rodziców i Kadry Pedagogicznej za bezcen-
ne wsparcie dzieci podczas ścieżki edukacyjnej.

w bieżącym roku ogłosiłam ponownie konkurs pn.: 
„Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno w roku 2021”. Ce-
lem konkursu jest troska o estetykę oraz zadbane, ukwiecone 
otoczenie przy siedzibach jednostek działających na terenie 
Gminy Łopuszno. Powołana stosownym zarządzeniem komi-
sja konkursowa dokonała wizytacji i oceny aranżacji kwiato-
wych jednostek zgłoszonych w ramach konkursu. Przy ocenie 
komisja brała pod uwagę następujące kryteria: czystość i es-
tetyka, aranżacja rabat kwiatowych, utrzymanie trawników, 
różnorodność gatunkowa oraz ukwiecenie okien i / lub bal-
konów. Laureatami konkursu pn.: „Ukwiecona jednostka 
Gminy Łopuszno w roku 2021” zostały następujące jed-
nostki: i miejsce: Żłobek Gminny w Łopusznie; ii miejsce 
ex aequo: Gminny ośrodek Sportowo – wypoczynkowy 
w  Łopusznie oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana  Że-
romskiego w Gnieździskach; iii miejsce: świetlica wiejska 
w Gnieździskach. 

Na zakończenie pragnę podkreślić, że jakość powietrza, 
którym oddychamy jest  kluczowa dla naszego zdrowia i przy-
szłych pokoleń. Aby osiągnąć poprawę jego jakości niezbęd-
ne jest wspólne zaangażowanie mieszkańców i samorządów, 
dlatego też zachęcam do korzystania w siedzibie Urzędu 
Gminy w Łopusznie z Gminnego Punktu konsultacyjno 
– informacyjnego w zakresie uzyskania informacji o Pro-
gramie „Czyste Powietrze”. Szczegóły uzyskać można 
pod nr telefonu:  41) 382 12 39.

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
w dniu 26 marca 2021 r. przepro-

wadzona została XXViii sesja rady 
Gminy w Łopusznie, w której wzięło 
udział 14 radnych. 

Podczas sesji Pan Tomasz kowal-
czyk złożył ślubowanie na radnego 
rady Gminy w Łopusznie będąc wy-
branym do pełnienia funkcji w wybo-
rach uzupełniających zarządzonych na 
dzień 24 stycznia 2021 roku.

w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 
roku w sprawie składu osobowego 
Komisji Samorządowej Rady Gminy 
w Łopusznie,

•	 Nr	XXVIII	 /	 231	 /	 2021	w	 sprawie	wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia międzygminnego w celu opraco-
wania i realizacji „Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego Gmin Łopuszno, Kra-
socin i Słupia Konecka do roku 2030”,

Nadto,	podczas	przywołanej	XXVIII	se-
sji podjęte zostały następujące uchwały:
•	 Nr	XXVIII	/	228	/	2021	w	sprawie	zmia-

ny Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łopuszno na lata 2021 – 2033,

•	 Nr	XXVIII	/	229	/	2021 w sprawie doko-
nania zmian w budżecie gminy w 2021 
roku,

•	 Nr	 XXVIII	 /	 230	 /	 2021	 zmieniająca	
uchwałę Nr II / 9 / 2018 Rady Gminy 
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•	 Nr	XXVIII	/	232	/	2021	w	sprawie	okre-
ślenia szczegółowego trybu i harmo-
nogramu opracowania projektu „Stra-
tegii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin 
Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka 
do roku 2030”, w tym trybu konsulta-
cji, o których mowa w art. 6 ust. 3 usta-
wy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju,

•	 Nr	XXVIII	/	233	/	2021	w	sprawie	zawar-
cia pomiędzy Gminą Krasocin, a Gmi-
ną Łopuszno porozumienia międzyg-
minnego dotyczącego realizacji zada-
nia publicznego w zakresie pomocy 
społecznej,

•	 Nr	 XXVIII	 /	 234	 /	 2021	w	 sprawie	 za-
warcia pomiędzy Gminą Piekoszów, 
a Gminą Łopuszno porozumienia mię-
dzygminnego dotyczącego realizacji 
zadania publicznego w zakresie po-
mocy społecznej,

•	 Nr	XXVIII	/	235	/	2021	w	sprawie	zmia-
ny	 uchwały	 Nr	 XXVII/226/2021	 Rady	
Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 
2021 r. w sprawie „Gminnego progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 
2021 rok”,

•	 Nr	XXVIII	 /	 236	 /	 2021	w	 sprawie	wy-
rażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Łopuszno / Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Łopusznie do przygo-
towania i wspólnej realizacji z Funda-
cją RESTART z siedzibą w Milczanach, 
projektu pozakonkursowego pt. „Pla-
cówki wsparcia dziennego w gminie 
Łopuszno” w ramach osi priorytetowej 
9 Włączenie społeczne i walka z ubó-
stwem, Poddziałania 9.2.1 — Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020,

•	 Nr	XXVIII	 /	 237	 /	 2021	w	 sprawie	wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia o wspólnym przygotowaniu i prze-
prowadzeniu postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego na zakup 
energii elektrycznej w ramach Grupy 
Zakupowej Energii Elektrycznej, 

•	 Nr	 XXVIII	 /	 238	 /	 2021	 w	 sprawie	
uznania petycji za niezasługującą na 
uwzględnienie,

•	 Nr	 XXVIII	 /	 239	 /	 2021	 w	 sprawie	
uznania petycji za niezasługującą na 
uwzględnienie,

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena 
Marcisz składa serdeczne podziękowa-
nia Mieszkańcom Naszej Małej Ojczy-
zny za pomysł zamontowania masztów, 
na których dumnie powiewają flagi Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Unii Europej-
skiej przed siedzibą Urzędu Gminy w Ło-
pusznie. Inicjatywa jest przykładem naj-
wyższego poszanowania wartości pa-
triotycznych. 

redakcja 

Flagi przed 
Urzędem Gminy 

dumnie powiewają!

•	 Nr	 XXVIII	 /	 240	 /	 2021	 w	 sprawie	
uznania petycji za niezasługującą na 
uwzględnienie.

 w dniu 28 maja 2021 r. przeprowa-
dzona została XXiX sesja rady Gmi-
ny w Łopusznie, w której wzięło udział 
14 radnych. 

Podczas sesji radny Pan andrzej 
Cieślicki wybrany został jednogło-
śnie nowym Przewodniczącym rady 
Gminy w Łopusznie, co zostało wy-
rażone	w	uchwale	Nr	XXIX	/	241	/	2021	
Rady Gminy w Łopusznie. wójt Gminy 
Łopuszno Pani irena marcisz skiero-
wała słowa uznania i podziękowania 
wobec dotychczasowej Przewodni-
czącej rady Gminy w Łopusznie Pani 
zdzisławy zimnej za pełną zaangażo-
wania pracę na rzecz rozwoju Gminy 
Łopuszno oraz pogratulowała Panu 
andrzejowi Cieślickiemu wyboru na 
zaszczytną funkcję Przewodniczące-
go rady Gminy w Łopusznie w trwa-
jącej kadencji życząc wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i służ-
bie samorządowej.

Nadto,	podczas	przywołanej	XXIX	se-
sji podjęte zostały następujące uchwały:
•	 Nr	XXIX	/	242	/	2021	w	sprawie	zmia-

ny Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łopuszno na lata 2021 – 2033,

•	 Nr	 XXIX	 /	 243	 /	 2021	 w	 sprawie	 do-
konania zmian w budżecie gminy na 
2021 rok,

•	 Nr	XXIX	/	244	/	2021	w	sprawie	wyzna-
czenia obszaru i granic aglomeracji 
Łopuszno,

•	 Nr	XXIX	/	245	/	2021	w	sprawie	przyjęcia	
„Aktualizacji Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Łopuszno do 2023 
roku”,

•	 Nr	XXIX	/	246	/	2021	w	sprawie	utwo-
rzenia placówki wsparcia dziennego 
wraz z filiami prowadzonej w formie 
opiekuńczej przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łopusznie, 

•	 Nr	 XXIX	 /	 247	 /	 2021	 w	 sprawie	 za-
warcia pomiędzy Gminą Radoszyce, 
a Gminą Łopuszno porozumienia mię-
dzygminnego dotyczącego realizacji 
zadania publicznego w zakresie po-
mocy społecznej,

•	 Nr	XXIX	/	248	/	2021	w	sprawie	zawar-
cia pomiędzy Gminą Słupia Konecka, 
a Gminą Łopuszno porozumienia mię-
dzygminnego dotyczącego realizacji 

zadania publicznego w zakresie po-
mocy społecznej,

•	 Nr	 XXIX	 /	 249	 /	 2021	 w	 sprawie	 za-
warcia pomiędzy Gminą Strawczyn, 
a Gminą Łopuszno porozumienia mię-
dzygminnego dotyczącego realizacji 
zadania publicznego w zakresie po-
mocy społecznej.

redakcja 
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Gmina Łopuszno przystąpiła w 2020 r. do budowy let-
niego kompleksu basenowego składającego się z: dwóch 
niecek, instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z to-
warzyszącą infrastrukturą dla zadania pn.: „Budowa ba-
senów letnich, budowa trzech budynków kontenerowych 
o funkcji techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowa-
niem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną re-
alizowanych w ramach zadania „rewitalizacja miejscowo-
ści Łopuszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopusz-
no gm. Łopuszno”.

zadanie zrealizowano w ramach zadania „rewitali-
zacja miejscowości Łopuszno”, współfinansowanego ze 
środków rPowŚ na lata 2014 – 2020 rPSw.06.05.00 rewi-

Imponujące osiągnięcia  
Samorządu Gminy Łopuszno w 2020 roku

Podczas XXiX sesji rady Gminy w Łopusznie wójt Gmi-
ny Łopuszno Pani irena marcisz przedstawiła treść spo-
rządzonego stosownie do treści art. 28aa ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372) „raportu o stanie Gminy Łopuszno za 
2020 rok” stanowiącego jeden z dokumentów strategicz-
nego planowania rozwoju Gminy Łopuszno. 

Celem przygotowanego raportu było uzyskanie dokład-
nego wglądu w sytuację gospodarczo – społeczną Gminy Ło-
puszno. Najważniejszym z założeń raportu było zaprezento-
wanie pełnego spektrum obszarów działalności Gminy Ło-
puszno w oparciu o publicznie udostępniane dane, pozyska-
ne i przetworzone na potrzeby sporządzenia niniejszego do-
kumentu. Podkreślić należy okoliczność, iż raport jest zbiorem 
informacji, dzięki któremu można podjąć decyzje o ścieżkach 
dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny, albowiem ukazuje 
trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 
faktach, oceny możliwości dalszego wieloaspektowego roz-
woju Gminy Łopuszno. 

Podczas XXiX sesji przeprowadzonej w dniu 28 maja 
br. wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz wskazała, że 
efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczno-
ści lokalnej stanowi wyraz najwyższej troski organów Sa-
morządu Gminy Łopuszno, podkreślając, że możliwe jest 
jednak dzięki sukcesywnemu współdziałaniu z miesz-
kańcami reprezentowanymi przez radnych rady Gminy 
w Łopusznie, sołtysów, instytucjami, organizacjami oraz 
przedsiębiorcami podczas planowania i wdrażania ini-
cjatyw do realizacji. Przekazała szczególne podziękowa-
nia dla Przyjaciół Gminy Łopuszno w osobach: Senatora 
rP Pana krzysztofa Słonia, Posła na Sejm rP Pana mariu-
sza Goska, Członków zarządu województwa Świętokrzy-
skiego, Członków zarządu Powiatu kieleckiego oraz rad-

nych rady Powiatu w kielcach. wyraziła słowa uznania 
i  podziękowania wobec wszystkich pracowników Urzę-
du Gminy w Łopusznie i gminnych jednostek organizacyj-
nych, dziękując w sposób szczególny zastępcy Panu wie-
sławowi Gałce, Skarbnik Pani Teresie Poświat i Sekretarz 
Pani małgorzacie Barcickiej. 

Omówiony przez Wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę Mar-
cisz „Raport o stanie Gminy Łopuszno za 2020 rok” zawiera 
szczegółowe dane dotyczące poszczególnych aspektów funk-
cjonowania Gminy Łopuszno według stanu na dzień 31 grud-
nia 2020 roku odnosząc się m.in. do:

a) wykonania budżetu Gminy Łopuszno, w tym wykonania 
dochodów budżetu Gminy według rodzaju wpływu i wykona-
nia wydatków budżetu Gminy według wykonania, 

b) wykonania uchwał Rady Gminy w Łopusznie;
c) stanu mienia komunalnego w Gminie Łopuszno oraz pla-

nu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Łopuszno;
d) dotacji / dofinansowań pozyskanych przez Gminę Ło-

puszno;
e) realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gmi-

nie Łopuszno;
f) realizacji zadań wykonanych w ramach funduszu sołec-

kiego wyodrębnionego w budżecie Gminy;
g) realizacji założeń Programu ochrony środowiska;
h) systemu oświaty funkcjonującego na terenie Gminy Ło-

puszno;
i) działalności poszczególnych gminnych jednostek organi-

zacyjnych. 
warto scharakteryzować najważniejsze inwestycje 

zrealizowane w Gminie Łopuszno w 2020 roku (zawarte 
w rozdziale Vi raportu). w Gminie Łopuszno w 2020 roku 
wydatki na inwestycje wyniosły blisko 15 milionów zło-
tych, co stanowiło blisko 35 % wydatków budżetowych.

1) budowa basenów letnich  
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie

talizacja obszarów miejskich i wiejskich z Funduszu Prze-
ciwdziałania CoVid 19 oraz z budżetu Gminy Łopuszno. 
koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 2.200.000,00 
złotych.

W dniu 9 grudnia 2020 r. po rozstrzygnięciu trzeciego prze-
targu nieograniczonego Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena 
Marcisz podpisała umowę z wykonawcą: Konsorcjum Lider: 
Przedsiębiorstwo  Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie, 
Partner: „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian 
Adamczyk z siedzibą w Staszowie. 
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zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu kom-
pleksu (zgodnie z projektem budowlanym i wykonaw-
czym) poprzez:
•	 wypłycenie	betonowej	niecki	basenowej	pod	posadowienie	

nowej konstrukcji stelażowej jednej z niecek,
•	 montaż	dwóch	niecek	ze	wzmocnionego	PVC	o	zróżnicowa-

nej głębokości, wyposażonych w modułową stelażową kon-
strukcję ze stali ocynkowanej wraz z instalacjami technologii 
uzdatniania wody basenowej,

•	 montaż	jednej	zjeżdżalni	wodnej	przy	mniejszej	niecce,
•	 budowę	pomieszczenia	technologii	uzdatniania	wody,
•	 montaż	brodzików	do	płukania	stóp,	pryszniców	z	brodzika-

mi zewnętrznymi, 

•	 budowę	przebieralni	wolnostojących,
•	 budowę	drewnianych	pomostów	z	barierkami	okalającymi	

niecki basenowe,
•	 budowę	zaplecza	sanitarnego,
•	 budowę	boiska	do	piłki	plażowej,
•	 budowę	ogrodzenia,
•	 montaż	oświetlenia	zewnętrznego,
•	 utwardzenie	terenu	pod	foodtruck	oraz	przestrzeń	pod	sto-

ły i ławy,
•	 instalację	koszy	na	odpadki,
•	 montaż	pozostałej	infrastruktury	towarzyszącej.

Warto podkreślić, że kompleks został dostosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi.

Gmina Łopuszno istotnie modernizuje teren Gminnego 
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, który 
podlega działaniom rewitalizacyjnym. Oprócz budowy base-
nów, wyburzono stare, zniszczone domki, w miejsce któ-
rych pojawiły się nowoczesne w swej bryle, murowane 
budynki rekreacji indywidualnej (5 sztuk) wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną oraz zbiornik na nieczystości 
ciekłe zlokalizowane na działkach o nr ew. 361 i 365/3 położo-
nych w obrębie geodezyjnym Łopuszno gm. Łopuszno, z któ-
rych będzie można korzystać przez cały rok. 

Poszczególne budynki są identyczne, mają ten sam układ 
funkcjonalny. Pojedynczy budynek jest przeznaczony dla 
maksymalnie 4 osób. Budynki mają prostą formę architekto-
niczną opartą na rzucie dwóch przesuniętych względem sie-
bie prostokątów  z podcieniem wejściowym oraz częściowo 
zadaszonym tarasem. Dwuspadowy dach o kącie nachylenia 
połaci 35° nawiązuje do form regionalnych przy jednocze-
snym zastosowaniu nowoczesnego detalu. Budynek posia-
da jedną kondygnację nadziemną, strych jako przestrzeń nie-

Zdjęcie sprZed roZpocZęcia inwestycji wykonanie nowocZesnego kompleksu basenowego

2) budowa 5 budynków rekreacji indywidualnej na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie

użytkowa dostępny będzie wyłącznie dla obsługi obiektów. 
Przy budynkach zaprojektowano tarasy zewnętrzne – rekre-
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acyjny i wejściowy. Część ścian przy strefie tarasowej oraz wej-
ściowej zaprojektowano w okładzinie zewnętrznej z imitacji 
deski elewacyjnej.

zadanie jest współfinansowane ze środków regional-
nego Programu operacyjnego województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020 rPSw.06.05.00 rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich, z Funduszu Przeciwdzia-
łania CoVid 19 oraz z budżetu Gminy Łopuszno. koszt cał-
kowity zadania opiewa na kwotę blisko 1 mln złotych. Wy-
konawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GREI” 
Grzegorz Bafia z siedzibą w Kielcach. kolejny etap rewitaliZacji gminy ŁopusZno – gminny ośrodek 

sportowo - wypocZynkowy

Na terenie Gminy Łopuszno zrealizowany został w 2020 r. 
niezwykle trudny, ale pożyteczny dla Mieszkańców i środo-
wiska projekt pn.: „montaż instalacji odnawialnych źró-
deł energii w ramach projektów parasolowych” na łączną 
kwotę ponad 4,5 milionów złotych. 

Projekt współfinansowany został ze środków europej-
skiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach dzia-

3) montaż instalacji odnawialnych źródeł energii  
w ramach projektów parasolowych

łania   3.1 „wytwarza-
nie i dystrybucja ener-
gii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych” 
osi 3 „efektywna i zie-
lona energia” regio-
nalnego Programu 
operacyjnego woje-
wództwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 
2020 w wysokości bli-
sko ponad 2, 5 miliona 
złotych. 

W ramach realizacji 
zadania wykonanych 
zostało: 
a)	227	instalacji	fotowol-

taicznych PV o łącznej 
mocy ok. 1093,4 kWp;

b) 82 instalacji pomp 
ciepła do c.w.u. 2  kW 
oraz 1 instalacja pom-
py ciepła do c.o. 
i c.w.u. – 20 kW;

c) 14 instalacji kolek-
torów solarnych: ze-
staw 2 x 5 instalacji, 
zestaw 3 x 8 instalacji, 
zestaw 5 x 1 instalacja 
(w sumie 39 kol. x ok. 
1939W).

Wykonawcą inwesty-
cji była firma: INERGIS 
S.A. z siedzibą w Często-
chowie, zaś nad każdym 
montażem przywołanych instalacji czuwał zespół inspekto-
rów nadzoru tj. firma PIOSAN z siedzibą w Kielcach. 
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Warto podkreślić, że stosowanie nowych rozwiązań energe-
tycznych wpływa na ochronę środowiska i przeciwdziała zmia-
nom klimatu. Użycie w praktyce OZE wychodzi naprzeciw su-
rowcom energetycznym, aby w skuteczny sposób eliminować 
zanieczyszczenie szkodliwymi gazami i pyłami, a tym samym 
zmniejsza niską emisję. Cele projektu są zgodne z potrzeba-
mi środowiska społeczno – gospodarczego. Projekt przy-
nosi również różne korzyści o charakterze społeczno – go-

spodarczym np. redukcja emisji gazów cieplarnianych, 
zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego. 
dzięki podjętym w ramach projektu działaniom zmniejszy 
się emisja substancji szkodliwych do powietrza. w wyni-
ku montażu instalacji oze zmniejszy się emisja dwutlenku 
węgla o 956,41 ton rocznie, jak również  pyłów zawieszo-
nych Pm10 i Pm 2,5. 

 

„wzgórze Trzech krzyży” o znaczeniu symbolicznym 
objęte Programem rewitalizacji Gminy Łopuszno uzyska-
ło w 2020 r. nowy imponujący wygląd. 

zakres rzeczowy zamówienia obejmował poprawę in-
frastruktury rekreacyjnej w ramach projektu pt.: „rewita-
lizacja miejscowości Łopuszno” – budowa parku „wzgó-
rza Trzech krzyży” polegającą na przebudowie i budowie 
nowych ścieżek, budowie altany wolnostojącej, ołtarza polo-
wego i kładek drewnianych, montażu małej architektury tj.: ła-
wek, koszy na śmieci, stołów, barierek, hamaków i tablicy in-

formacyjnej, budowie 
placu zabaw, zmianie 
ukształtowania tere-
nu, nasadzeń ziele-
ni oraz budowie in-
stalacji: elektroener-
getycznej, wodnej 
z  przyłączami, budo-
wie zewnętrznej in-
stalacji elektrycznej 
– montaż oświetle-
nia zewnętrznego na 
działkach o nr ewid.: 
431, 428 / 13 w obrę-
bie 0022 – Łopuszno. 
Piękna tego miejsca 
dopełniają rzeki kwia-
towe.

4) budowa parku „Wzgórza Trzech Krzyży”

Wykonawcą przedmiotu umowy podpisanej w dniu 
26  sierpnia 2020 r. na kwotę 458.255,81 złotych brutto było 
Konsorcjum: Lider: ,,ADMA” Zakład Remontowo – Budowla-
ny Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów, zaś 
Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 68, 
28 – 200 Staszów. koszt inwestycji wyniósł ponad 458 tys. 
złotych.

„wZgórZe trZech krZyży” o ZnacZeniu symbolicZnym uZyskaŁo 
imponujący wygląd

5) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno

Z myślą o mieszkańcach Gminy Łopuszno i w trosce o ich 
bezpieczeństwo Gmina Łopuszno pozyskała dofinanso-
wanie na realizację zadania  pod nazwą: „modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno” finan-
sowanego ze środków regionalnego Programu operacyj-
nego województwa Świętokrzyskiego oś Priorytetowa 3 
„efektywna i zielona energia”. wartość ogółem zadania 
inwestycyjnego wynosi blisko 4 mln złotych, w tym war-
tość dofinansowania dla Gminy Łopuszno stanowi ponad 
3 miliony 300 tysięcy złotych. 

W dniu 13 lipca 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy 
o dofinansowanie z udziałem Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Pana Marka Jońcy oraz Pani Wójt Ireny Mar-

cisz. Przedmiotem zamówienia jest: „modernizacja oświe-
tlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno” w formu-
le „zaprojektuj – wybuduj” zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej 
oraz na warunkach wskazanych  w SWZ wraz z załącznikami 
oraz ofercie wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumenta-
cji projektowych i wykonanie usługi związanej z moderniza-
cją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno. Zakres 
opracowania obejmuje system oświetlenia Gminy Łopuszno: 
1702 punktów świetlnych oraz 24 lamp parkowych zasilane 
z 94 szaf sterujących oświetleniem oraz 10 zestawów autono-
micznych.
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•	 wymianę	 94	 szaf	 sterowania	 oświetleniem,	 instalując	 no-
woczesne zegary GPRS z transmisją danych sieciowych, za-
bezpieczenia przeciwprzepięciowe, układy redukcji mocy 
i kompensatory mocy biernej itp. wraz z zamontowaniem 
kompleksowego  systemu sterowania oświetleniem.

Zakres niniejszego projektu obejmuje wymianę opraw 
oświetleniowych, w celu spełnienia wymagań oświetlenio-
wych dla modernizowanych odcinków dróg (gminnych, po-
wiatowych, wojewódzkich).

Gmina Łopuszno zakończyła realizację projektu pn. „kom-
pleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 
w Łopusznie” współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020. koszt całego zadania wyniósł 967.097,82 zł, 
z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło 886.937,62 zł. 

Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Przedsiębior-
stwo Remontowo – Budowlane „PER – MIR” Mirosław Perlak 
z siedzibą w Kielcach (Lider konsorcjum); Przedsiębiorstwo 
Usługowo – Handlowe Grzegorz Perlak z siedzibą w Kielcach 
(Partner konsorcjum). 

Budynek Urzędu Gminy w Łopusznie zmienił się przede 
wszystkim pod kątem termomodernizacyjnym. Zostały wy-
mienione: piec C.O., instalacja grzewcza, okna i drzwi wejścio-
we, została zamontowana instalacja fotowoltaiczna w ilości 
26	sztuk	o	łącznej	mocy	7kW	do	produkcji	prądu	(co	znaczą-
co obniży koszty zużycia prądu dla całego budynku), oświe-
tlenie wewnętrzne LED. Wykonano docieplenie budynku 
wraz z nową elewacją oraz dodatkowe przejście, które łączy 
część garażową z biurami LGD, Policji oraz obsługi prawnej dla 
mieszkańców.

6) kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie

W ramach inwestycji Gmina Łopuszno przewiduje:
•	 wymianę	1702	lamp	ulicznych	sodowych	lub	rtęciowych;
•	 wymianę	24	lamp	parkowych,	w	tym	10	montowanych	po-
jedynczo	oraz	14	 (7słupów	x	2	 lampy)	 lamp	montowanych	
podwójnie. Ogółem lampy parkowe należy zamontować na 
17	słupach.	Dodatkowo	należy	przewidzieć	redukcję	wysię-
gnika z Ø50 na Ø42. Lampy mają mieć charakter lamp parko-
wych zwieszanych;

•	 montaż	10	zestawów	autonomicznych;

budynek urZędu gminy w ŁopusZnie po termomoderniZacji

W dniu 8 maja 2020 r. Wójt Gminy Łopuszno przekazała 
21 sztuk laptopów zakupionych dla szkół podstawowych, 
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno w 
ramach dofinansowania w kwocie 60.000,00 zł pozyska-
nego z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach re-
alizacji projektu grantowego pn.: „zdalna Szkoła – wspar-
cie ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego”. 

Nadto, w dniu 4 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Łopuszno przeka-
zała również 20 sztuk laptopów i 20 sztuk tabletów wraz z opro-
gramowaniami zakupionych dla szkół podstawowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno w ramach dofi-
nansowania w kwocie 95.000,00 zł pozyskanego z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu operacyjne-

7) laptopy dla szkół w ramach wsparcia kształcenia zdalnego

na Zdjęciu wójt gminy ŁopusZno Z dyrekcją sZkoŁy 
podstawowej im. jana pawŁa ii w ŁopusZnie
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go Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr i 
„Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1. 
„wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepusto-
wościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: 
„zdalna Szkoła + – wsparcie ogólnopolskiej Sieci edukacyj-
nej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zakupione w ramach realizacji projektów pn.: „Zdalna Szko-
ła” oraz „Zdalna Szkoła +” laptopy rozdysponowane zostały we-
dług liczebności uczniów w danej placówce oświatowej. Szko-
ły po przygotowaniu komputerów przez informatyków docelo-
wo udostępniły sprzęt dla nauczycieli i uczniów, którzy mogły 
w ten sposób w pełni realizować zdalne nauczanie.

8) świetlice środowiskowe jako miejsce dostępu do pozaszkolnych form edukacji

Dzięki pozyskanym funduszom na projekt pn. „Utworze-
nie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno” (re-
alizowany przez Gminę Łopuszno w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
(RPOWŚ	2014	–	2020)	Oś	Priorytetowa	IX.	Włączenie	społecz-
ne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do 
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziała-
nie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych) o war-
tości 1.981.008,00 zł (w tym: dofinansowanie wynoszą-
ce: 1.819.008,00 zł i wkład własny stanowiący 162.000,00 zł) 
w grudniu 2020 roku powstały 3 świetlice środowiskowe 
w: Snochowicach, Czałczynie i  Lasocinie. Będą one dzia-
łały do sierpnia 2023 roku.

W ramach zadań świetlicowych zorganizowane zostały: za-
jęcia artystyczne, teatralno – muzyczne, języka angielskiego, 
informatyczne, matematyczne, rytmiczno – sportowe, mu-
zyczne, logopedyczne. Dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu 
lekcji, organizuje się im czas wolny, kiedy przebywają w świe-
tlicach. do zadań realizowanych w ww. projekcie należą 
również: porady prawne, pedagogiczne, terapeutyczne 
(Punkt wsparcia rodziny w Snochowicach). Dla uczestni-
ków projektu przewidziano również wakacyjny wypoczynek 
na koloniach letnich. Taka pomoc z pewnością ułatwi podjęcie 
pracy przez rodziców, co zminimalizuje zagrożenie ubóstwem 
oraz wykluczeniem społecznym.

W pierwszym etapie realizacji projektu wszystkie placów-
ki zostały kompleksowo wyposażone w nowe, certyfikowa-
ne meble (regały, stoły, krzesła, tablice suchościeralne i kor-
kowe). Następnie do każdej ze świetlic zakupiono sprzęt ICT 
i  RTV: podłogi interaktywne (komputery i gry do nich), lap-
topy z oprogramowaniami, kserokopiarki  mono laser, urzą-
dzenia wielofunkcyjne kolor atrament, routery LTE, projekto-

ry z elektrycznym ekranami, aparaty fotograficzne, kompute-
ry stacjonarne z systemami operacyjnymi, mikrowieże, prze-
nośny sprzęt nagłaśniający, kolorową drukarkę laserową. Dla 
prowadzących i uczestników zajęć zakupiono różnorakie po-
moce dydaktyczne oraz materiały biurowe.

warto podkreślić, że uczestnictwo dzieci w zajęciach 
jest nieodpłatne i dobrowolne. Świetlice działają codzien-
nie od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00, 
zapewniając opiekę po zajęciach szkolnych. Od początku 
cieszą się one dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, al-
bowiem uczestnicy mogą rozwijać swoją kreatywność, zdol-
ności artystyczne czy pogłębiać swoje umiejętności matema-
tyczne oraz z zakresu TIK. Mają też możliwość wzięcia udziału 
w ćwiczeniach logopedycznych. 

Zajęcia w świetlicach poZwalają doskonalić umiejętności 
ucZestników

9) funkcjonowanie biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków 
w Eustachowie

W 2020 roku, po wielu miesiącach budowy Gmina Łopusz-
no pozyskała nowoczesną oczyszczalnię ścieku, która obsłu-
guje aglomerację Łopuszno. Obecnie dopływa około 100 – 
150 m3 ścieków na dobę. Badania ścieków oczyszczonych są 

prawidłowe, nie są przekroczone żadne normy. zakończenie 
budowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ście-
ków w eustachowie o przepustowości 600 m3 / dobę, sta-
nowi najdroższą, największą i najdłużej wyczekiwaną in-
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westycję zrealizowaną dotychczas przez Gminę Łopusz-
no, zmierzającą do uporządkowania gospodarki wodno 
– ściekowej w trosce o ochronę środowiska naturalnego. 

koszt budowy oczyszczalni wyniósł blisko 16 milionów 
złotych, w tym dofinansowanie ze środków europejskie-
go Funduszu rozwoju regionalnego w ramach działania 
4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” oś Priorytetowa 4 
„dziedzictwo naturalne i kulturowe” regionalnego Pro-
gramu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020 stanowiło ponad 8,5 miliona złotych.

W ramach kompleksowej infrastruktury związanej z reali-
zacją zadania inwestycyjnego powstały nowoczesne obiek-
ty technologiczne, do których zaliczyć można: reaktor bio-
logiczny, budynek techniczno – socjalny, wiatę osadu, sta-
cję zlewczą, kratę koszową i sitopiaskownik. Utworzone zo-
stały wszystkie sieci międzyobiektowe, droga dojazdowa do 
oczyszczalni wraz z placem manewrowym oraz parkingami, 
zaś całość terenu została ogrodzona. Oczyszczalnia będzie 
obsługiwała obszar aglomeracji Łopuszno, który jest równo-
legle kanalizowany. Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum 

urocZyste ZakońcZenie budowy ocZysZcZalni ścieków 
w eustachowie

nowo wybudowana ocZysZcZalnia ścieków sŁuży miesZkańcom

„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk 
z siedzibą w Staszowie; partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Budowlano –Inżynieryjne „ADMA” Spółka z o.o. z siedzibą 
w Staszowie; partner Konsorcjum: Zakład Projektowo – Usłu-
gowy „NOSAN” Nowak Grzegorz z siedzibą w Kielcach. 

Oczyszczalnia obsługuje obszar aglomeracji Łopuszno, 
który jest równolegle kanalizowany; skanalizowano już Ło-
puszno – ul. Żwirowa, eustachów duży. w 2020 r. trwały 
roboty budowlane na ul. Leśna w Łopusznie (dofinanso-
wanie z wFoŚiGw w kielcach oraz na etap ii część i – Ło-
puszno ul. Strażacka włoszczowska, kielecka, Górki Ło-
puszańskie, Ludwików, ks. Jana Jankowskiego, Targowa, 
zakładowa,  wielebnów – Poducie). 

Budowa kompletnego systemu kanalizacji ściekowej etapu 
II części I tworzą:
•	 kanalizacja	 sanitarna	 grawitacyjna,	 odprowadzająca	 sposób	

grawitacyjny ścieki z zabudowy o charakterze ulicowym wy-
konane z rur Ø200x5,9mm PVC-U, wyposażone w żelbetowe 
studnie rewizyjne Ø1000, Ø1200 oraz studnie PE/PP Ø400mm. 
Łączna długość kanałów: Ø200 wynosi L=7930,0 m,

•	 przyłącza	sanitarne	w	rur	Ø160x4,7mm	PVC-U.	Łączna	dłu-
gość kanałów: Ø160 wynosi L=3235,0 m,

•	 przyłącza	 sanitarne	 ciśnieniowe	 z	 rur	 Ø40x1,9mm	 PVC-U.	
Łączna długość kanałów: Ø40 wynosi L=86m,

10) kanalizacja sanitarna
•	 pompownie	ście-

ków z funkcją 
tranzytu ścieków, 
z rurociągami 
tłocznymi z rur PE 
100	 SDR	 17	 PN10	
oraz infrastruktu-
rą towarzyszącą, 
o następujących 
parametrach:

-  Ps5 o średni-
cy Ø1200 mm 
zlokalizowana 
na działce nr 
2/3 w m. Wie-
lebnów, ruro-
ciąg tłoczny 
od pompow-
ni Ø63x3,8 
mm i długości 
L=1431,0 m;
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-  rurociąg tłoczny od pompowni Ps1 Ø63x3,8 mm i długo-
ści L=1030,0 m;

Wykonawcą jest konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano –Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów Partner: 
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk 
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów. koszt wykonania budowy 
etapu ii części i wynosi 5,2 mln złotych, zaś dofinansowa-
nie blisko 3 mln złotych.

Ponadto w Łopusznie, na ul. Leśnej trwały roboty przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków Ps9. Bu-
dowa kompletnego systemu kanalizacji ściekowej etapu I czę-
ści II tworzą:
•	 kanalizacja	 sanitarna	 grawitacyjna,	 odprowadzająca	 spo-

sób grawitacyjny ścieki  z zabudowy o charakterze ulico-
wym wykonane z rur Ø200x5,9mm PVC-U, wyposażone 

w żelbetowe studnie rewizyjne Ø1000 oraz studnie PE/PP 
Ø600mm, Ø425mm. Łączna długość kanałów: - Ø200 wy-
nosi L=1848,0 m,

•	 odgałęzienia	sanitarne	grawitacyjne	do	posesji,	wyposażo-
ne	w	wewnętrzną	instalację	kanalizacyjną	z	rur	Ø160x4,7mm	
PVC-U. Łączna długość kanałów: - Ø160 wynosi L=436,0 m

•	 przyłącza	sanitarne	w	rur	Ø160x4,7mm	PVC-U.	Łączna	dłu-
gość kanałów:  - Ø160 wynosi L=123,0 m,

•	 pompownie	ścieków	z	funkcją	tranzytu	ścieków,	z	rurociąga-
mi	tłocznymi	z	rur	PE	100	SDR	17	PN10	oraz	infrastrukturą	to-
warzyszącą, o następujących parametrach: - Ps9 o średnicy 
Ø1200 mm zlokalizowana na działce nr 13/3 w m. Eustachów 
Dąbrowa, rurociąg tłoczny od pompowni Ø63x3,8 mm i dłu-
gości L=121,5 m;

koszt zadania opiewa na kwotę blisko 1 mln. złotych. 
zadanie jest współfinansowane z wFoŚiGw w kielcach.

11) oczyszczalnia ścieków w Gnieździskach
Gmina Łopuszno w 2020 r. podpisała umowę na wyko-

nanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków w Gnieź-
dziskach. Planuje się budowę biologiczno – mechanicznej 
oczyszczalni o przepustowości Qdśr = 250 m3/d z zastoso-
waniem technologii oczyszczania biologicznego: układ 
przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym i z czę-
ściowym usuwaniem biogenów (azot, fosfor). Dodatkowo zo-
stanie zaprojektowana pompownia ścieków oczyszczonych 
wraz rurociągiem tłocznym ścieków poprowadzonym na tere-

nie Gminy Łopuszno do odbiornika: rzeki Wierna Rzeka. Reak-
tor będzie posiadał przykrycia obiektów odorogennych z od-
ciągami na instalacje filtracji zapachowej. W ramach zadania 
zostanie także zaprojektowana instalacja odwadniania osa-
du nadmiernego z wiatą odbioru i magazynowania osadu od-
wodnionego. 

wykonawcą projektu jest zakład Projektowo – Usługo-
wy „noSan” nowak Grzegorz, 25 – 217 kielce, ul. Hauke 
Bosaka1 za kwotę 149.322,00 zł.

12) kanalizacja sanitarna w Gnieździskach
Gmina Łopuszno przystąpiła do opracowania dokumenta-

cji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Gnieździska. Orientacyjna długość projektowanej sieci 
kanalizacyjnej wynosi około 12 km oraz około 216 posesji 

do zaprojektowania przyłączy kanalizacyjnych. Wykonawcą 
dokumentacji jest Biuro Inżynieryjno – Projektowe BIPPRO-
JEKT Paweł Budziak, ul. Pabianicka 26A/5, 04 – 219 Warszawa. 
koszt zadania to 260.760,00 zł. 

Inwestycje drogowe w Gminie Łopuszno  
zrealizowane w 2020 roku

Gmina Łopuszno w trosce o poprawę stanu infrastruk-
tury drogowej sukcesywnie realizowała w 2020 r. zada-
nia inwestycyjne, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowników dróg zlokalizowanych na terenie Gminy 
Łopuszno:
•	 	 „przebudowa	 drogi	 wewnętrznej	 dz.	 nr	 ewid.	 931	 obr.	

Gnieździska	na	dł.	577	mb”	–	wartość robót: 118.453,43 zł 
brutto (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Fun-
duszu	Dróg	Samorządowych	wynosząca:	82.917,40	zł),	okres	
udzielonej	gwarancji:	72	miesiące;

•	 	 „przebudowa	drogi	wewnętrznej	dz.	nr	ewid.	79	 /	13	obr.	
Łopuszno na dł. 335 mb” – wartość robót: 104.870,33 zł 
brutto (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Fun-
duszu	Dróg	Samorządowych	wynosząca:	73.409,23	zł),	okres	
udzielonej	gwarancji:	72	miesiące;

•	 	„przebudowa	drogi	wewnętrznej	dz.	nr	ewid.	140	obr.	wie-
lebnów na dł. 411 mb” – wartość robót: 108.205,88 zł 
brutto (w tym wartość dofinansowania otrzymanego z Fun-

odbiór drogi w gnieźdZiskach Z udZiaŁem senatora rp 
p. krZysZtofa sŁonia
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rozbudowę drogi powiatowej nr 0396T Gmina Łopusz-
no współfinansuje wspólnie z Powiatem kieleckim. robo-
ty budowlane obejmują wykonanie nowej nawierzchni 
oraz budowę chodników jednostronnych od Łopuszna – 
do  eustachowa dużego do lasu oraz od Fanisławic, przez 
rudę zajączkowską do mostu na wiernej rzece. Będą 
trwać do końca października 2022 r.

Dzięki ścisłej współpracy Wójta Gminy Łopuszno Pani Ire-
ny Marcisz z Zarządem Powiatu Kieleckiego oraz Powiatowym 
Zarządem Dróg w Kielcach udało się w 2019 r. pozyskać dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę 
drogi powiatowej nr 0396T  na odcinku Łopuszno – wier-
na rzeka o długości 11 km 408 m. Po wielu trudach i kolej-
nym przetargu udało się podpisać umowę z wykonawcą ro-
bót – konsorcjum firm: Zakład Usług Remontowo – Budowla-
nych ALBUD Paweł Bednarczyk z Oblęgorka oraz F.H.U. „KO-
WEX”	Piotr	Cieśla,	Łomno	1G	gmina	Pawłów.

Koszt zadania to 15.398.323,38 złotych.
Patrycja Jas oraz damian rozmus

duszu	Dróg	Samorządowych	wynosząca:	75.744,12	zł),	okres	
udzielonej	gwarancji:	72	miesiące;

•	 	„przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	msc.	Podewsie dz. nr ewid. 
58/1,	60/2,	50/2	na	dł.	557,84	mb”	–	wartość robót: 125.833,74 
zł brutto,	okres	udzielonej	gwarancji:	72	miesiące;

•	 	 „remont	drogi	 gminnej	 nr	 00169T	ruda zajączkowska – 
wierna rzeka	od	km	0+815	do	1+567,	dł.	752	mb”	–	wartość 

odbiór drogi w ŁopusZnie prZy ul. klonowej Z udZiaŁem 
wdZięcZnych miesZkańców

odbiór drogi w wielebnowie  

robót: 116.822,45 zł,	okres	udzielonej	gwarancji:	72	miesią-
ce;

•	 	 „przebudowa	 drogi	 gminnej	 Nr	 001631T	 w	 m.	 Hucisko 
(część dz. nr 862) na dł. 180 mb” oraz przebudowa drogi we-
wnętrznej odc. Hucisko do lasu (działka nr 465/1, część dział-
ki	nr	472,	na	dł.	125	mb”	–	wartość robót: 57.561,03 zł brut-
to,	okres	udzielonej	gwarancji:	72	miesiące.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T

Zdjęcie Z podpisania umowy na prZebudowę drogi powiatowej 
nr 0396t  

W dniu 23 czerwca 2021 r. Burmistrz radomyśla wielkie-
go z Podkarpacia Pan Józef rybiński zwiedził Gminę Ło-
puszno, która w jego odczuciu stanowić może wzór do 
naśladowania dla pozostałych samorządów. Gość Gminy 
Łopuszno był pod ogromnym wrażeniem m.in. letniego kom-
pleksu basenowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo 
– Wypoczynkowego w Łopusznie. Spotkanie stało się do-
skonałą szansą wymiany doświadczeń z wójtem Gminy 
Łopuszno Panią ireną marcisz. 

damian rozmus

Wymiana doświadczeń samorządowych
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wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz licznymi gło-
sami czytelników redakcji „echa dnia” i portalu echod-
nia.eu zajęła pierwsze miejsce w Powiecie kieleckim oraz 
drugie w województwie Świętokrzyskim zostając uhono-
rowana  tytułem „osobowość roku 2020” w kategorii: po-
lityka, samorządność i społeczność lokalna.   

W wywiadzie udzielonym dla Redakcji, z którego treścią za-
poznać się można pod następującym linkiem: https://echod-
nia.eu/swietokrzyskie/irena-marcisz-osobowosc-roku-2020-
w-kategorii-polityka-samorzadnosc-i-spolecznosc-lokalna-w-
powiecie-kieleckim-bez-tajemnic/ar/c1-15653610 wójt Gmi-
ny Łopuszno Pani irena marcisz wskazując działania po-
dejmowane przez Samorząd Gminy Łopuszno na prze-
strzeni ostatnich lat, podkreśliła, że jest do bardzo bu-
dujące, że praca i starania podejmowane przez nią i cały 

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz z tytułem 
„Osobowość Roku 2020” w kategorii: polityka, 

samorządność i społeczność lokalna w Powiecie Kieleckim

zespół pracowników na rzecz rozwoju kochanej małej oj-
czyzny, jaką jest Gmina Łopuszno, są zauważane i dają 
„wiatr w żagle” do dalszej wytężonej pracy dla dobra spo-
łeczności lokalnej. 

damian rozmus

w dniu 28 maja 2021 roku na terenie Gminnego ośrod-
ka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się 
narada zainicjowana przez wójta Gminy Łopuszno Pa-
nią irenę marcisz z sołtysami z terenu Gminy Łopuszno. 
Gościem specjalnym zebrania była wicemarszałek woje-
wództwa Świętokrzyskiego Pani renata Janik. 

Podczas przeprowadzonego spotkania Wójt Gminy Ło-
puszno Pani Irena Marcisz odniosła się do najważniejszych 
inwestycji realizowanych przez Samorząd Gminy Łopuszno 
w trwającym 2021 roku, będących przykładami racjonalnego 
gospodarowania środkami publicznymi. Gospodarze sołectw 
zapoznani zostali również z treścią „Raportu o stanie Gminy 
Łopuszno za 2020 rok”. W ramach spotkania omówiona zosta-
ła także informacja o placówkach wsparcia dziennego w Gmi-
nie Łopuszno. 

Narada sołtysów z terenu Gminy Łopuszno z udziałem 
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Odbywająca się narada stała się doskonałą szansą do po-
dziękowania reprezentantom samorządów sołeckich. wice-
marszałek województwa Świętokrzyskiego Pani rena-
ta Janik wspólnie z wójtem Gminy Łopuszno Panią ire-
ną marcisz wyraziły wobec sołtysów wyrazy najwyższe-
go szacunku i uznania oraz podziękowania za szlachet-
ną pracę na rzecz rozwoju sołectw i poświęcenie w kon-
sekwentnym realizowaniu potrzeb lokalnej społeczno-
ści. Przekazały najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim 
upragnionego zdrowia oraz sił w codziennej pracy społecznej, 
satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wytrwałości oraz 
ludzkiej życzliwości, wsparcia i zrozumienia. 

damian rozmus

konstruktywna narada Z soŁtysami gminy ŁopusZno w dniu 28 maja 2021 r.
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Na terenie Gminy Łopuszno trwa realizacja zadań w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2021. Na koniec czerwca 2021 r. 
w  poszczególnych sołectwach zrealizowanymi inwestycjami 
ze środków funduszu sołeckiego są:

anTonieLÓw:
– zakup i montaż  4 szt. lamp solarnych w miejscowości An-

tonielów	o	całkowitej	wartości	zadania:	16.678,80	zł	brutto

Inwestycje zrealizowane z funduszu sołeckiego będące 
przykładami racjonalnego gospodarowania środkami 

w sołectwach Gminy Łopuszno 
– zakup i montaż altany w miejscowości Czartoszowy na 

działce ewidencyjnej nr 101 o całkowitym koszcie wykonania 
zadania:	17.400,00	zł	brutto

Zdjęcie przedsta-
wia sołtysa sołectwa 
Antonielów P. Zbignie-
wa Bąka z wdzięcznymi 
mieszkańcami 

CzaŁCzYn:
– zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych w miejscowości 

Czałczyn o całkowitej wartości zadania: 20.848,50 zł brutto

Na zdjęciu radny 
Rady Gminy w Łopusz-
nie i sołtys sołectwa 
Czałczyn P. Mariusz Woś 
z zadowoloną miesz-
kanką sołectwa

CzarToSzowY:
– transport i równanie ziemi o całkowitym koszcie wykona-

nia	zadania:	1.744,14	zł	brutto

Zdjęcie przestawia sołtysa sołectwa Czartoszowy P. Pawła 
Palacza ze szczęśliwymi mieszkańcami sołectwa na tle nowo 
wykonanej altany

doBrzeSzÓw:
– zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości  Do-

brzeszów o całkowitym koszcie wykonania zadania: 4.169,00 zł 
brutto

Zamontowana lam-
pa solarna usytuowana 
przy drodze gminnej w 
Dobrzeszowie  

– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu bu-
dynku świetlicy wiejskiej o całkowitym koszcie wykonania za-
dania: 12.000,00 zł brutto
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Widok z lotu ptaka na dach budynku świetlicy wiejskiej z in-
stalacją fotowoltaiczną w Dobrzeszowie 

– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 
w  Dobrzeszowie o całkowitym koszcie wykonania zadania: 
7.700,00 zł	brutto

Na zdjęciu uczestni-
cy projektu pn. ,,Placów-
ki Wsparcia Dziennego w 
gminie Łopuszno” na tle 
wykonanego zagospo-
darowania terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Do-
brzeszowie 

eweLinÓw: 
– zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w Ewelinowie o cał-

kowitym koszcie wykonania zadania: 12.509,10 zł brutto

Na zdjęciu sołtys sołectwa 
Ewelinów P. Grzegorza Tkacz 
z wdzięcznymi mieszkańcami

GnieŹdziSka:
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu bu-

dynku w Gnieździskach o całkowitym koszcie wykonania za-
dania: 34.500,00 zł brutto

Zdjęcie przestawia z lotu ptaka zainstalowaną instalację fo-
towoltaiczną na dachu świetlicy wiejskiej w Gnieździskach 

GraBowniCa:
– zakup i montaż 4 szt. lamp solarnych w miejscowo-

ści Grabownica o całkowitym koszcie wykonania zadania: 
16.678,80 zł	brutto

Na zdjęciu sołtys sołec-
twa Grabownica P. Eweli-
na Kozieł z zadowolonymi 
mieszkańcami 

JedLe:
– zakup i montaż  1 szt. lampy solarnej w miejscowości Je-

dle	o	całkowitym	koszcie	wykonania	zadania:	4	169,70	zł	brutto

Zdjęcie przestawia sołtysa 
sołectwa Jedle P. Lidię Sob-
czyk ze szczęśliwymi miesz-
kańcami sołectwa
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LaSoCin:
– wykonanie oświetlenia przy boisku do piłki siatkowej 

w  Lasocinie na działce ewidencyjnej nr 641 o całkowitym 
koszcie wykonania zadania: 5.500,00 zł brutto

Na zdjęciu nowo wykonane oświetlenie boiska z udziałem 
zawodników LZS w Lasocinie 

nowek:
– zakup i montaż 4 szt.  lamp solarnych w Nowku o całkowi-

tym	koszcie	wykonania	zadania:		16.678,80	zł	brutto

Zamontowana lampa solarna 
w miejscowości Nowek

rUdniki:
–  zakup i montaż 3 szt.  lamp solarnych w Rudnikach o cał-

kowitym koszcie wykonania zadania: 12.509,10 zł brutto

Zdjęcie przestawia sołtysa 
sołectwa Rudniki P. Kazimie-
rza Sadowskiego z wdzięcz-
nymi mieszkańcami sołectwa 

– wykonanie prac związanych z wymianą ogrodzenia i kost-
ki przy pomniku w Naramowie o całkowitym koszcie wykona-
nia zadania: 4.900,00 zł brutto

Na zdjęciu sołtys sołectwa Rudniki przy odnowionym 
ogrodzeniu z wykonaną kostką przy pomniku upamiętniają-
cym ofiary pacyfikacji we wsi Naramów. 

ewelina obarzanek 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w  Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pra-
cowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych miesz-
kańców gmin na szkolenie e – learningowe pn. „zarzą-
dzanie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołec-
ki”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 2 sierpnia do 20 
września 2021 roku na platformie edukacyjnej www.cdr-
kursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników 
w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju 
lokalnego w oparciu o fundusz sołecki. 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskać 
można pod numerem telefonu: 12  424 05 25 lub drogą 
e – mailową: a.wdowicz@cdr.gov.pl. 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu  
dotyczącym funduszu sołeckiego

 

Lp. Moduły szkolenia Liczba 
godzin

1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych 3
2. Zarządzanie zasobami gminy 2

3. Partycypacja społeczna w procesie zarządzania 
i rozwoju obszarów wiejskich  3

5. Zasady formalno-prawne funkcjonowania fundu-
szu sołeckiego 3

6. Fundusz sołecki „Krok po kroku” 2
7.	 Test zaliczeniowy 1
Ra-
zem 14
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w dniu 4 maja 2021 roku wójt Gminy Łopuszno Pani 
irena marcisz uczestniczyła w siedzibie Urzędu marszał-
kowskiego województwa Świętokrzyskiego w kielcach 
w spotkaniu z włodarzami gmin z terenu województwa 
świętokrzyskiego poświęconym powołaniu Społecznej 
inicjatywy mieszkaniowej. 

Konstruktywne spotkanie na szczeblu wojewódzkim 
poświęcone inicjatywie mieszkaniowej

Spotkanie mające charakter merytoryczny popro-
wadziła wicemarszałek województwa Świętokrzyskie-
go Pani renata Janik. Wziął w nim udział Pan Michał Sroka 
będący wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości. 
W spotkaniu uczestniczyli również: prezes Głównego Urzędu 
Miar Pan prof. Jacek Semaniak oraz dyrektor generalny GUM 
Pan Piotr Ziółkowski.

SIM to jeden z elementów planu polityki mieszkaniowej 
prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techno-
logii, w ramach którego samorządy otrzymają możliwość sko-
rzystania z nowych narzędzi finansowania inwestycji i budo-
wania dostępnych cenowo mieszkań.

damian rozmus 

w dniu 2 lipca 2021 roku wójt Gminy Łopuszno Pani 
irena marcisz podpisała umowę na realizację zadania po-
legającego na modernizacji oświetlenia ulicznego na te-
renie Gminy Łopuszno w systemie „zaprojektuj i wybu-
duj” o wartości blisko 3,5 miliona złotych. Wykonawcą ro-
bót będzie firma LUG Services Sp. z o.o. z Zielonej Góry. 

Przedmiotem umowy jest zarówno opracowanie doku-
mentacji projektowych dla 94 stacji, jak również wykona-
nie usługi związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Łopuszno. Zakres zadania obejmuje także 
nowoczesny system do sterowania oświetleniem ulicznym. 
w ramach  całości prac, oprócz wspomnianej dokumen-
tacji firma LUG Services wymieni istniejące 1702 punkty 
oświetleniowe oraz 24 lampy parkowe zasilane z 94 szaf 
sterujących oświetleniem oraz 10 zestawów autonomicz-
nych – z zastosowaniem systemu oze.

Zakres niniejszego projektu obejmuje wymianę opraw 
oświetleniowych, w celu spełnienia wymagań oświetlenio-
wych dla modernizowanych odcinków dróg (gminnych, po-
wiatowych, wojewódzkich).

Będzie jaśniej i oszczędniej w Gminie Łopuszno !

podpisanie umowy na moderniZację oświetlenia ulicZnego na 
terenie gminy ŁopusZno

Gmina Łopuszno pozyskała 85 % dofinansowanie na reali-
zację w/w zadania ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Priorytetowa 3 
„Efektywna i zielona energia”. 

Patrycja Jas

w dniu 1 czerwca 2021 roku Gmina Łopuszno repre-
zentowana przez wójta Gminy Łopuszno Panią irenę mar-
cisz nabyła odpłatnie w formie aktu notarialnego od osoby 
fizycznej  działkę o numerze ewidencyjnym 309 / 1 poło-
żoną w obrębie Sarbice drugie o powierzchni 0,0956 ha. 
Przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana dotych-
czas przez mieszkańców jako przydrożny rów.

mateusz walas

Powiększenie gminnego 
zasobu nieruchomości
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w dniu 20 kwietnia 2021 roku na terenie Gminnego 
ośrodka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie z za-
chowaniem wszelkich wymaganych zasad reżimu sani-
tarnego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację 
projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, w którym udział wzię-
li: wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Pani 
renata Janik, wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz, 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Kiel-
cach Pani Elżbieta Korus, kierownik Oddziału Projektów i Fun-
duszy ROPS UMWŚ w Kielcach Pan Mariusz Brelski, władze or-
ganizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie: Sto-
warzyszenia „Kobiety Łopuszna”, Stowarzyszenia Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach oraz Klubu Senio-
ra w Gnieździskach, jak również dyrektorzy i kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych zaangażowani w realizację 
przedsięwzięcia tj.: Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusz-
nie w osobie Pani Beaty Starzyk, Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Łopusznie w osobie Pana Mariusza Łuszczyń-
skiego i Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w 
Łopusznie w osobie Pana Sławomira Stelmaszczyka oraz Pani 
Renaty Miszczuk – doradca w projekcie. 

Projekt pn.: „Liderzy kooperacji” realizowany był od 
dnia 1 kwietnia 2018 roku w 4 etapach (kamieniach mi-
lowych) w ramach Programu operacyjnego wiedza, edu-
kacja, rozwój, osi Priorytetowej ii efektywne polityki pu-
bliczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 
2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środ-
ków europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 
– 2020 przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie 
oraz Partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Bia-

Podsumowanie realizacji prospołecznego projektu  
pn. „Liderzy Kooperacji”
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łymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej w Warszawie.

W skład Partnerskiego Zespołu Kooperacji w Gminie Ło-
puszno weszli:
a) Pan Mariusz Łuszczyński,
b) Pan Sławomir Stelmaszczyk,
c) Pani Beata Starzyk,
d) Pani Ewa Stanisławska – Knap,
e) Pani Barbara Fras,
f) Pani Barbara Kowalczyk – Bernat,
g) śp. Pani Barbara Nalepa, 
h) Pani Wioleta Kramarczuk,
i) Pani Ewelina Stachura,
j) Pani Barbara Gołębiowska – Prędota,
k) doradca: Pani Renata Miszczuk. 

Podczas spotkania „Liderów kooperacji” wójt Gminy 
Łopuszno Pani irena marcisz podkreśliła, że najważniej-
sze, aby w życiu spotykać osoby, które są odpowiedzial-
ne, pracowite i są jednocześnie pasjonatami. Podzięko-
wała, że nasza mała ojczyzna, którą jest Gmina Łopuszno 
ma właśnie taki doskonały patronat w osobie wicemar-
szałek województwa Świętokrzyskiego Pani renaty Ja-
nik, która dostrzegając potrzeby w obszarach niezmier-
nie ważnych dla społeczności lokalnych podejmuje realne 
działania przyczyniające się do doniosłego wzmacniania 
oraz rozwoju polityki senioralnej i świetlicowej na terenie 
województwa Świętokrzyskiego.

Przeprowadzone spotkanie stanowiło wyraz wdzięczności 
za podejmowanie działalności pro publico bono przez przed-
stawicieli organizacji prowadzących wieloaspektową dzia-
łalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Ło-
puszno. wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz podzię-
kowała każdemu uczestnikowi projektu za piękną posta-
wę życiową godną naśladowania urzeczywistnioną reali-
zacją działań przyczyniających się do doniosłej integra-
cji społeczności lokalnej. wójt Gminy Łopuszno omówiła 
doskonałe przykłady zaangażowania osób skupionych 
wokół działalności poniższych organizacji w służbie 
mieszkańcom:
a) Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”, 
b) Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
c) Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie, 
d) Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach,

e) Klubu Seniora w Piotrowcu. 
Przekazała wszystkim społecznikom wyrazy najwyż-

szego uznania oraz szacunku i złożyła z serca płynące 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, rozwijania imponu-
jących cech osobowościowych oraz osiągania dalszych 
sukcesów na każdej niwie życia. 

Podczas spotkania, które upłynęło w niezwykle serdecz-
nej atmosferze, zebrani mogli wspomnieniami wrócić do naj-
ważniejszych momentów z realizacji prospołecznego projek-
tu zapoznając się z prezentacją multimedialną przygotowa-
ną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łopusznie Pana Mariusza Łuszczyńskiego oraz Panią Renatę 
Miszczuk.

mariusz Łuszczyński, damian rozmus

Gmina	Łopuszno	w	nawiązaniu	do	uchwały	Nr	XXVII	/	225	/	
2021 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2021 r. przy-
stąpiła do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno. 

Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi wyraz polityki przestrzennej gminy. 
Pełni funkcję aktu polityki rozwoju przestrzenno – gospodar-
czego gminy, integruje przestrzeń w pewną całość, nadając jej 
określoną myśl przewodnią oraz odzwierciedla filozofię roz-
woju przestrzenno – gospodarczego przyjętą przez gminę. Po 

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopuszno

wyłonieniu wykonawcy zadania zostało wszczęte postępowa-
nie dotyczące jego zmiany. 

Do dnia 16 lipca 2021 r. Urząd Gminy w Łopusznie przyjmo-
wał wnioski mieszkańców o dokonanie zmiany w przedmioto-
wym studium. Ogółem wpłynęło ich ponad 200. Obecnie cze-
kamy na rozpatrzenie wszystkich wniosków przez uprawnio-
nego urbanistę. Następnie zostanie opracowany projekt stu-
dium wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowi-
sko. O każdych krokach w przedmiotowej sprawie będziemy 
Państwa na bieżąco informować. 

Patrycja Jas 
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Jakość powietrza, którym oddychamy jest  kluczowa 
dla naszego zdrowia i przyszłych pokoleń. aby osiągnąć 
poprawę jego jakości niezbędne jest wspólne zaangażo-
wanie mieszkańców i  samorządów oraz organizacji poza-
rządowych.

mając powyższe na uwadze wójt Gminy Łopuszno Pani 
irena marcisz w dniu 10 grudnia  2020 r. podpisała poro-

Realizacja na terenie Gminy Łopuszno  
programu pn. „Czyste Powietrze”

zumienie z wojewódzkim Funduszem ochrony Środowi-
ska i Gospodarki wodnej w kielcach na promocję i reali-
zację na terenie Gminy Łopuszno Programu  prioryteto-
wego pn. „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę  efek-
tywności energetycznej budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych.

Podstawowy poziom dofinansowania
• wymiana źródła ciepła na pompę  

ciepła (typu powietrze/woda lub  
gruntowa)

• wentylacja mechaniczna

• termomodernizacja

• dokumentacja

• wymiana źródła ciepła na inne niż  
pompa ciepła typu powietrze/  

woda lub gruntowa

• wentylacja mechaniczna

• termomodernizacja

• dokumentacja
25 000 zł + 3 000 zł fotowoltaika 20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Podwyższony poziom dofinansowania
• wymiana źródła ciepła

• wentylacja mechaniczna

• termomodernizacja

• dokumentacja
32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Podstawowy poziom  dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania
• brak wymiany źródła ciepła

• wentylacja mechaniczna

• termomodernizacja

• dokumentacja
10 000 zł 15 000 zł
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W celu większego spopularyzowania Programu „Czyste po-
wietrze” samorząd gminny postanowił bardziej zaangażować 
w jego promowanie i w dniu 28 maja 2021 r. podpisany został 
aneks do w/w porozumienia , w wyniku którego Gmina Ło-
puszno od dnia 1 czerwca 2021  r. prowadzi Punkt konsul-
tacyjno – informacyjny, w którym:
•	 udziela	 informacji	 o	 Programie	 „Czyste	 Powietrze”	 osobom	

zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie 
i przedstawia korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie;

•	 wspiera	wnioskodawców	w	 zakresie	 przygotowania	wnio-
sków o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań 
określonych w Programie;

•	 pomaga	Wnioskodawcom	przy	rozliczaniu	przyznanego	do-
finansowania.

Punkt konsultacyjno – iinformacyjny funkcjonuje na 
parterze budynku Urzędu Gminy w Łopusznie w następu-
jących dniach:
Poniedziałek 8:00-11:00
wtorek   8:00-10:00
Środa   8:00-10:00
Piątek  8:00-11:00

Informację o Programie „Czyste Powietrze” można również 
uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 41) 382 12 39.

kto może być Beneficjentem programu?
Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem 

lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego  jednorodzin-
nego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną  księgą wieczystą.

wnioskodawcy podzieleni są na dwie grupy:
1) uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowa-

nia – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100.000 zł.

dokumenty potwierdzające dochód: oświadczenie 
o dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich doku-
mentów wyliczono dochód, dokumenty do okazania w przy-
padku kontroli.

osoby o dochodach powyżej 100.000 zł nie mogą sko-
rzystać z programu „Czyste Powietrze”, lecz mogą  ubiegać 
się o ulgę termomodernizacyjną;

2) uprawnieni do podwyższonego dofinansowania – prze-
ciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza:
•	 1563,60	zł	 w gospodarstwie wieloosobowym;
•	 2189,04	zł	 w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 
roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadzenia po-
zarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za 
który  ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany 
w zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę  określonegow rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku  po-
przedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

dokumenty potwierdzające dochód:
Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej.
Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia
Ponadto istnieje limit całkowitej wysokości dotacji dla ca-

łego przedsięwzięcia.  Limit zależy zarówno od poziomu 
dofinansowania, jak i zakresu prac.

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje? zapraszamy 
do Gminnego Punktu konsultacyjno – informacyjnego 
Programu pn. „Czyste Powietrze”.

 witold wójcik

Gmina Łopuszno wraz z firmą BiProJekT z warszawy 
wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego podję-
ła się dość trudnego zadania jakim jest uregulowanie go-
spodarki ściekowej w aglomeracji Gnieździska. Prace pro-
jektowe trwają zgodnie z umową. Posiadamy wstępną kon-
cepcję poprowadzenia kanałów sanitarnych na terenie aglo-
meracji.  Koncepcja ta w sposób kompleksowy rozwiązuje 
problem nieuregulowanej dotychczas gospodarki ściekowej 
poprzez etapową realizację całego zadania inwestycyjnego.

Na terenie całej aglomeracji można spotkać zarówno geo-
detów wykonujących pomiary geodezyjne, jak również pro-

Trwają prace projektowe dotyczące regulowania 
gospodarki ściekowej w Gnieździskach 

jektantów, którzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców odwiedzają ich domostwa, aby w pełni zasię-
gnąć opinii i zgody na budowę sieci kanalizacyjnej. 

Niestety zdarzają się także trudności w wykonywaniu po-
wierzonych prac projektantom, dlatego prosimy wszystkich 
o cierpliwe oczekiwanie i wyrażanie zgód zarówno na lokali-
zację projektowanej sieci.

Ponadto trwa równocześnie faza projektowa oczyszczalni 
ścieków w Gnieździskach. Prace wykonuje firma Nosan z Kielc. 

Patrycja Jas

Samorządowe Pismo lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno

Redaktor naczelna Agnieszka Palacz; Redakcja: Małgorzata Barcicka, Katarzyna Włodarczyk, Patrycja Jas, Damian Rozmus.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Rafał Nowakowski, os. na Stoku 51j, Kielce. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji  
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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w dniu 1 lipca 2021 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Słupi podpisa-
no porozumienie w sprawie opraco-
wania i  wdrażania „Strategii rozwo-
ju Ponadlokalnego Gmin: Łopuszno, 
krasocin i Słupia konecka do roku 
2030”, w następstwie podjęcia przez 
poszczególne rady Gminy uchwał 
w  sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia międzygmin-
nego. Proces stanowiący przykład 
doskonałej współpracy międzysą-
siedzkiej gmin Powiatu kieleckiego 
i  koneckiego rozpoczął sięw kwiet-
niu 2021 roku. 

W imieniu poszczególnych gmin 
przedmiotowe porozumienie podpisali:
- P. Irena  Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno,
- P. Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy 

Krasocin,
- P. Robert Wielgopolan – Wójt Gminy 

Słupia Konecka. 
Po podpisaniu porozumienia przy-

stąpiono do części merytorycznej, 
gdzie zaprezentowano m.in. wstępną 
diagnozę obszaru gmin pod względem 
społeczno – gospodarczym. Łącznie 
samorządy te zajmują powierzchnię 
476,41	 km²	 i	 zamieszkuje	 go	 22  888	
osób. Średnia gęstość zaludnienia 
wynosi 48,04 os. / km². 

Biorąc pod uwagę powyższe dane 
z diagnozy, w dalszej części spotkania 
dyskutowano m.in. o wspólnych pro-
jektach z obszaru:
– gospodarki wodno – ściekowej,
– drogowej,
– turystycznej,
– informatycznej,
– energetyki odnawialnej,
– gospodarki odpadami,
– infrastruktury edukacyjnej i spor-

towej,
– ochrony bioróżnorodności. 

Zasadność opracowania „Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Łopusz-
no, Krasocin i Słupia Konecka do roku 
2030” wynika ze zmian wprowadzonych 
ustawą o zmianie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz nie-
których innych ustaw, która wprowa-
dziła istotne modyfikacje w systemie 
zarządzania rozwojem kraju, poprzez 
zintegrowanie planowania społeczno 

Porozumienie w sprawie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
Gmin: Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka podpisane 

urocZyste podpisanie poroZumienia gmin ŁopusZno, 
krasocin i sŁupia konecka

od lewej wójt gm. krasocin p. i. gliściński, wójt gm. 
ŁopusZno p. i. marcisZ oraZ wójt gm. sŁupia konecka  
p. r. wielgopolan

W	dniu	7	czerwca	2021	r.	wójt Gminy 
Łopuszno Pani irena marcisz uczest-
niczyła w merytorycznym spotkaniu 
z  samorządowcami regionu święto-
krzyskiego przeprowadzonym z ini-
cjatywy Wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik. 
Gościem zebrania zrealizowanego 
w formie konsultacji społecznych był 
Premier rP Pan Jarosław Gowin. Jego 
głównym celem było omówienie moż-
liwości pozyskiwania dofinansowań na 
rozwój społeczności lokalnych. 

redakcja 

Spotkanie samorządowców 
świętokrzyskich z Premierem RP 

– gospodarczego i prze-
strzennego w dokumen-
tach strategicznych, przy-
gotowanych na poziomie 
krajowym, regionalnym 
i  lokalnym. wspomniane 
zmiany realizują zapisy 
Strategii na rzecz od-
powiedzialnego rozwo-
ju do roku 2020, z per-
spektywą do 2030 roku. 
wprowadzone zostały 
nowe regulacje związa-
ne z opracowaniem stra-
tegii gmin, w tym także 
strategie ponadlokalne. 
inwestycje z nich wyni-
kające mają być prefe-
rowane podczas nabo-
rów o środki Unii euro-
pejskiej w ramach no-
wej perspektywy na lata 
2021 – 2027.

Kolejne spotkanie ro-
bocze samorządów zapla-
nowano na sierpień 2021 
roku. O szczegółach bę-
dziemy Państwa informo-
wać w następnych nume-
rach. 

Patrycja Jas, damian 
rozmus
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Przypominamy, że od 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obo-
wiązkowy!

Jak można się spisać?
•	Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy. 

Przez cały czas trwania spisu można spisać się na stronie spis.
gov.pl – znajdują się tam także szczegółowe informacje na te-
mat spisu.

•	W	Urzędzie	Gminy	w	Łopusznie	przygotowaliśmy	stano-
wisko komputerowe dla osób, które nie posiadają sprzętu 
komputerowego lub dostępu do Internetu. Służymy pomocą 
przy wypełnianiu formularza.

•	W	terenie	spisu	dokonują	rachmistrzowie	poprzez	wywiad	
bezpośredni. Osoba, która nie dokonała samospisu interneto-
wego, nie może odmówić przekazania danych rachmistrzowi 
spisowemu. Rachmistrz może także przeprowadzić wywiad 
telefoniczny. W tym celu rachmistrzowie kontaktują się z Pań-
stwem	z	numerów	telefonów:22	828	88	88	oraz	22	279	99	99.

•	Od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	8.00	–	18.00	moż-
na	zadzwonić	na	infolinię	22	279	99	99	(tam	uzyskamy	pomoc	
w samospisie) lub skorzystać z opcji „spis na żądanie” przez 
rachmistrza telefonicznego.

Spis jest najważniejszym badaniem ze statystyki ludności 
– realizowany jest co 10 lat i obejmuje całą populację ludno-
ści oraz mieszkań. W przypadku wielu cech demograficzno-
-społecznych spisy powszechne są jedynym źródłem danych. 
Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania prze-
mian demograficznych i społecznych w dowolnych przekro-
jach, a na ich podstawie instytucje międzynarodowe i krajowe 

Pamiętaj o obowiązku spisowym!

podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na 
kolejne lata.

Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udo-
stępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która 
uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym 
zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym nigdy nie pytamy o wiel-
kość zarobków, numer konta czy karty kredytowej, a dane 
osobowe nie są nigdzie przekazywane. Nie odkładaj tego, co 
nieuniknione, nawet 5 tys. zł grzywny grozi osobom, które nie 
dopełnią obowiązku spisowego w terminie. Warto więc wy-
pełnić ankietę jak najszybciej, zwłaszcza że udział w Narodo-
wym Spisie Powszechnym jest bardzo prosty.

Więcej informacji znajduje się na portalu spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe w Łopusznie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie infor-
muje, że wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres za-
siłkowy 2021 / 2022 można złożyć:
•	 od	1	lipca	2021	r.	w	formie	elektronicznej;
•	 od	1	sierpnia	2021	r.	w	formie	papierowej	(w	urzędzie).

Ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata świadczenia po-
winna nastąpić do 30 listopada, jeżeli rodzic złoży wniosek 
z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2021 r. Gdy wnio-
sek zostanie złożony w terminie od 1 września do 31 paździer-
nika, to zasiłek zostanie wypłacony do 31 grudnia 2021 r. Ter-
min wypłaty do końca lutego 2022 r. został przewidziany dla 
wniosków złożonych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 
31 grudnia 2021 r.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego mają na 
celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.  
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 
prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:
•	 rodzicom,	jednemu	z	rodziców	albo	opiekunowi	prawnemu	

dziecka;
•	 opiekunowi	faktycznemu	dziecka;
•	 osobie	uczącej	się.

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko:
•	 18.	roku	życia	lub

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2021 / 2022
•	 nauki	w	szkole,	jednak	nie	dłużej	niż	do	ukończenia	21.	roku	

życia albo
•	 24.	roku	życia,	jeżeli	kontynuuje	naukę	w	szkole	lub	w	szkole	

wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szko-
le lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 
24. roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekra-
cza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

W przypadku niewielkiego przekroczenia kryterium do-
chodowego, istnieje możliwość przyznania zasiłku rodzinne-
go wraz z dodatkami przy zastosowaniu zasady „złotówka 
za złotówkę”.

w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu 
osobistego bądź telefonicznego pod numerem telefonu: 
41 39 14 282. 

edyta Jas
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Rejestracja na szczepienie przeciw COVID – 19 dla wszystkich 
chętnych, którzy ukończyli 12 rok życia. Jak się zarejestrować na 
szczepienie? Masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

1. zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodzi-

ny. Do zapisu wystarczy numer PeSeL. Numer telefonu komór-
kowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten spo-
sób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. 

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce 
szczepienia. Następnie – jeśli podałeś numer telefonu – otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację do-
stępną na pacjent.gov.pl

Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposo-
by – za pomocą Profilu Zaufanego (to pełna rejestracja) i bez uży-
cia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka).

a) pełna rejestracja z Profilem zaufanym:
Wymaga zalogowania się przez Profil Zaufany. System zapro-

ponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które 
znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych 
terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić 
się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. 
Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz do-
godną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie 
SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień 
przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz po-
siadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią 
NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub sko-
rzystaj ze wsparcia swojej przychodni albo skorzystaj z tzw. szyb-
kiej rejestracji.

b) szybka rejestracja bez Profilu zaufanego:
Możesz skorzystać z szybkiej ścieżki rejestracji na szczepienie 

– bez logowania się przez Profil Zaufany. Wystarczy, że podasz 
swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu, a zaproponujemy 
ci termin i miejsce szczepienia.

Wejdź na stronę  Zarejestruj się na szczepienie  i przejdź na 
stronę e-rejestracji. Wybierz jedną z dwóch ścieżek: „szybka re-
jestracja”. Wpisz dane i kliknij „Zarejestruj się”. Otrzymasz wiado-
mość SMS z kodem. Wpisz kod w okienko, które pojawiło się po 
kliknięciu Zarejestruj się. Po zapisaniu się na termin szczepienia, 
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szcze-
pienie z systemu e-zdrowie.

UwaGa! Szybka ścieżka służy tylko do umawiania terminu szcze-
pienia – nie możesz go jednak w ten sposób zmienić lub anulować.

Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID – 19

Jeśli dane nie będą się zgadzały, zobaczysz komunikat „Reje-
stracja nie jest możliwa”. Może się tak zdarzyć jeśli:
•	 np.	podasz	błędnie	nazwisko	lub	PESEL,
•	 nie	masz	przy	sobie	telefonu	i	nie	możesz	podać	kodu,
•	 nie	podasz	wszystkich	potrzebnych	danych,
•	 nie	masz	wystawionego	e-skierowania.

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień 

– skontaktuj się z nim. 
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś do-

godnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. 
Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko 
Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

4. wyślij SmS
Wyślij SMS na numer  664  908  556  lub  880 333 333  o tre-

ści: SzczepimySie.
Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba 

numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się z syste-
mem, który  pokieruje Cię krok po kroku.  Najpierw zostaniesz 
poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesła-
nie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy ter-
min na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miej-
sca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogod-
ny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę 
przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o termi-
nie i miejscu wizyty.

ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego ter-
minu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia 
w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

ewa Sztandera 

Przypominamy, iż Samodzielny Publiczny za-
kład opieki zdrowotnej Gminny ośrodek zdro-
wia w Łopusznie również prowadzi szczepienia.

w SPzoz Goz w Łopusznie działa punkt 
szczepień przeciwko wirusowi SarS-CoV-2. Pla-
cówka w okresie od dnia 27 stycznia 2021 r. do 
dnia 30 czerwca br. wyszczepiła już 1836 osób.

wszystkie osoby chcące skorzystać z możliwo-
ści szczepienia proszone są o kontakt telefonicz-
ny w celu zapisania się na termin szczepienia:

tel. 41 39 14 140 lub 41 39 14 027
Pod ww. numerami telefonów  można zgła-

szać zapotrzebowanie na transport oraz uzy-
skać więcej informacji o szczepieniach przeciw-
ko wirusowi SarS-CoV-2 (infolinia). 



Wieści Łopuszna 27Wieści Łopuszna 25

z życia gminy

Wieści Łopuszna 27

Od dnia 1 lipca br. uruchomiona została loteria Narodowe-
go Programu Szczepień, realizowana przez Totalizator Sporto-
wy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa. Jej celem jest zachę-
cenie Polaków do szczepień przeciw COVID – 19. Codziennie 
do wygrania jest 500 złotych, a w finale nawet milion. Wysokie 
nagrody pieniężne przewidziano także dla pierwszych pięciu-
set gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia mieszkańców 
co	najmniej	75	procent.	Loteria	potrwa	do	końca	września.

Warunkiem wzięcia udziału w  losowaniu jest pełne za-
szczepienie się, bycie pełnoletnim i zarejestrowanie się do Lo-
terii Narodowego Programu Szczepień. Jak podkreślano pod-
czas konferencji prasowej informującej o zasadach loterii, je-
żeli nie osiągniemy wystarczającego poziomu zaszczepienia, 
będziemy musieli liczyć się z IV falą COVID – 19. Gdyby do tego 
doszło, nie można wykluczyć żadnych sytuacji, z lockdownem 
włącznie.

Jak dołączyć do loterii?
Każdy, kto chce wziąć udział w  loterii będzie musiał zare-

jestrować się przez Internetowe Konto Pacjenta na www.pa-
cjent.gov.pl lub infolinię Narodowego Programu Szczepień – 
989. Każdy uczestnik otrzyma swój numer ID. Zwycięzcy zo-
staną poinformowani przez organizatora loterii o wygranej za 
pośrednictwem SMS-a w przeciągu dwóch dni od losowania, 
które będą prowadzone pod nadzorem wewnętrznej komisji, 
a ich wyniki będą publikowane na stronie loterii.

milionowe nagrody dla w pełni zaszczepionych
Każdy, kto zostanie w  pełni zaszczepiony będzie miał 

aż cztery szanse na nagrody. I tak, będzie można wygrać na-
grodę natychmiastową, co oznacza, że codziennie co 500 
uprawniona osoba wygra 200 złotych, a co 2 tysięczna wygra 
500 złotych. Tu pula nagród opiewa na łączną kwotę 14 mi-
lionów złotych. Nagrody natychmiastowe będzie można ode-

1 lipca ruszyła loteria szczepionkowa.  
Do wygrania są cenne nagrody !

brać – dzięki specjalnemu kodowi SMS – w bankomatach PKO 
BP. W przypadku nagród tygodniowych będzie dwanaście lo-
sowań w każdą środę, a do wygrania jest 60 nagród pienięż-
nych	w wysokości	50	tysięcy	złotych	i 720	hulajnóg	elektrycz-
nych marki Segway – Ninebot. W przypadku nagród miesięcz-
nych przewidziano trzy losowania, podczas których do wygra-
nia będzie sześć nagród pieniężnych w wysokości 100 tysięcy 
złotych i sześć samochodów osobowych Toyota Corolla. Loso-
wanie finałowe zaplanowano na 6 października. W wielkim fi-
nale do wygrania będą dwie nagrody pieniężne w wysokości 
1 miliona złotych i dwa samochody osobowe Toyota C – HR.

Będą nagrody dla najbardziej odpornej gminy
Rząd przeznaczy też dla pierwszych pięciuset gmin, któ-

re osiągną wskaźnik zaszczepienia mieszkańców co najmniej 
75	procent,	po	100	tysięcy	złotych	na	gminę	do	wydania	na	
dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID – 19. Gminy 
z najwyższym wskaźnikiem w danym obszarze dostaną po mi-
lion złotych, a dodatkowe dwa miliony złotych otrzyma gmina 
z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia w skali Polski.

ewa Sztandera 

Ważna informacja dotycząca świadczenia  
„DOBRY START” (300 Plus)!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie infor-
muje, że w dniu 3 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 
15 kwietnia 2021 r. o  zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006).

Ustawa	 ta	 zmienia	brzmienie	art.	 187a	ustawy	o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wy-
dania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz 
określających tryb i sposób realizacji rządowego programu 
„Dobry Start”.

w związkU z w/w zmianą od 1 LiPCa 2021 r. reaLi-
zaTorem rządoweGo ProGramU „doBrY STarT” BĘ-
dzie zakŁad UBezPieCzeŃ SPoŁeCznYCH i Tam naLe-
ŻY kierowaĆ wnioSki o PrzYznanie ŚwiadCzenia.

Jak złożyć wniosek o wyprawkę szkolną dla ucznia?
Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021 r. mogą składać wnioski

•	 przez	 Portal	 informacyj-
no – usługowy emp@tia,

•	 przez	bankowość	elektro-
niczną,

•	 przez	portal PUE	ZUS.
wyłącznie w formie elektro-
nicznej: do dnia 30 listopada 
2021 r.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z eksper-
tem ZUS, który założy go dla Ciebie

Zapraszamy :
•	 termin	19	sierpnia	2021	r.,	godz.		8.00	–	13.00
•	miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

m.  Bugno
a.  nyga
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wzorem lat ubiegłych wójt Gminy Łopuszno Pani ire-
na marcisz zarządzeniem nr 45 / 2021 z dnia 17 czerwca 
2021 r. ogłosiła konkurs pod nazwą: „Ukwiecona jednost-
ka Gminy Łopuszno w roku 2021”. Celem konkursu jest tro-
ska o estetykę oraz zadbane, ukwiecone otoczenie przy sie-
dzibach jednostek działających na terenie Gminy Łopuszno. 

W konkursie wzięły udział gminne jednostki organizacyjne 
oraz podmioty, dla których organem założycielskim lub pro-
wadzącym jest Gmina Łopuszno, a mianowicie: Żłobek Gmin-
ny w Łopusznie, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynko-
wy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Łopusznie, Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, Szkoła 
Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie, Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II Filia w Grabownicy, Samorządowy Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w An-
tonielowie, oraz świetlice w następujących miejscowościach:  
Gnieździska,  Piotrowiec i Snochowice. 

Powołana stosownym zarządzeniem Nr 48 /2021 z dnia 28 
czerwca 2021 r. komisja konkursowa dokonała wizytacji i oce-
ny aranżacji kwiatowych jednostek zgłoszonych w ramach 
konkursu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę następują-
ce kryteria: czystość i estetyka, aranżacja rabat kwiatowych, 
utrzymanie trawników, różnorodność gatunkową oraz ukwie-
cenie okien i / lub balkonów.

mamy zaszczyt poinformować, że laureatami konkur-
su pn.: „Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno w roku 
2021” zostały następujące jednostki:
i miejsce: Żłobek Gminny w Łopusznie;
ii miejsce ex aequo: Gminny ośrodek Sportowo – wypo-
czynkowy w Łopusznie oraz Szkoła Podstawowa im. Ste-
fana  Żeromskiego w Gnieździskach;
iii miejsce : świetlica wiejska w Gnieździskach.

Najpiękniejsze aranżacje kwiatowe  
jednostek Gminy Łopuszno

żŁobek gminny najpiękniej ukwieconą jednostką gminy ŁopusZno

ii miejsce dla sp w gnieźdZiskach

gosw w ŁopusZnie laureatem ii miejsca

iii miejce dla świetlicy wiejskiej w gnieźdZiskach
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wyróżnienie w kat. najpiękniejsZy balkon dla gbp w ŁopusZnie

Komisja przyznała trzy równorzędne wyróżnienia w róż-
nych kategoriach dla:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie – za najpiękniej-
szy balkon,
Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła ii filia w Grabownicy 
– za różnorodność gatunkową posadzonych roślin,
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie – za 
czystość i estetykę.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edy-
cji konkursu, dziękując jednocześnie wszystkim jednost-
kom za ciekawe rozwiązania w zakresie kwiatowej aran-
żacji zmierzające do poprawy estetyki naszej małej oj-
czyzny, którą jest Gmina Łopuszno.

W załączeniu udostępniamy fotorelację z przeprowadzonej 
przez komisję wizytacji. 
witold wójcik, Jolanta Barwińska, ewa Sztandera, aneta 

dyl, damian rozmus
wyróżnienie w kat. różnorodność gatunkowa roślin dla  
sp w ŁopusZnie filia w grabownicy

wyróżnienie w kat. cZystość i estetyka dla sp w ŁopusZnie

w 2021 r. od rolników z terenu Gminy Łopuszno od-
bierane będą odpady takie jak: folie rolnicze, tunelowe, 
ogrodnicze, folia po balotach sianokiszonek, siatki do 
owijania balotów; worki po nawozach; sznurki rolnicze 
czy opakowania typu BiG-BaG w ramach programu pn.: 
„Usuwanie folii rolniczych i  innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej” ogłoszonego przez narodo-
wy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. 

Pierwszy krok w  całym procesie stanowi przeprowadze-
nie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie będą utylizowa-
ne z terenu gminy. W związku z tym władze gminy poprosiły 
sołtysów poszczególnych sołectw o rozpowszechnienie infor-
macji, iż taki nabór wniosków trwa. Nabór wniosków o odbiór 
odpadów upłynął z dniem 21 lipca 2021 roku.

Projekt będzie realizowany, jeśli samorząd otrzyma dofi-
nansowanie, a odpady zostaną odebrane tylko od tych rolni-

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej w 2021 r. 

ków, którzy wypełnili i dostarczyli ankiety i tylko w takich ilo-
ściach, jakie zostały wskazane w przywołanych deklaracjach.

Szczegółowe informacje w przywołanym zakresie uzy-
skać można w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie (pokój 
nr 1) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41) 380 55 24.

aneta dyl
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w nawiązaniu do Światowego dnia ziemi z inicjatywy 
wójta Gminy Łopuszno Pani ireny marcisz pracownicy 
Urzędu Gminy w Łopusznie w dniu 29 kwietnia 2021 roku 
z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarne-
go włączyli się w swoim wolnym czasie w realizację inicja-
tywy proekologicznej poprzez zbiórkę śmieci na terenie 
Gminy Łopuszno. 

Szlachetną akcję oczyszczania Gminy Łopuszno przepro-
wadzono na terenie tzw. żwirowni w Łopusznie oraz Wzgórza  
Trzech Krzyży.

warto wskazać, że do zorganizowanej akcji sprząta-
nia przyłączyli się również pracownicy Gminnego ośrod-
ka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie i Gminnego 
ośrodka kultury w Łopusznie, którzy wyzbierali śmieci w la-
sku przy Pomniku na ulicy Włoszczowskiej w Łopusznie i w oko-
licach Ludwikowa. 

Chcielibyśmy, aby wskazany przykład zachęcił Mieszkań-
ców do dbałości o czystość na terenie naszej Małej Ojczyzny, 
jaką jest Gmina Łopuszno.

damian rozmus 

Inicjatywa proekologiczna pracowników Urzędu Gminy 
w Łopusznie i gminnych jednostek organizacyjnych 

pracownicy gok w ŁopusZnie Zbierali śmieci w okolicach 
ludwikowa

pracownicy gosw w ŁopusZnie również aktywnie wŁącZyli się 
w inicjatywę

pracownicy urZędu gminy w ŁopusZnie Zaangażowani w akcję 
proekologicZną

w dniu 24 kwietnia 2021 r. kilkanaście organizacji, 
szkół i instytucji wzięło udział w wydarzeniu organizowa-
nym w ramach międzynarodowego dnia ziemi przez Cen-
trum edukacji Lokalnej w Łopusznie. Celem było sprzątanie 
świata, a nagrodą – poza satysfakcją czynienia dobra – było aż 
pięćset drzewek pozyskanych od Nadleśnictwa Włoszczowa. 
Akcja zakończyła się sukcesem i gorącym posiłkiem w siedzi-
bie CEL-u. Naszą Akcję #trashchallenge 2021 Świętokrzyskie 
wspierało Nadleśnictwo Włoszczowa . Otrzymaliśmy od nich 
500 drzewek sosny, olchy i wiązu, które trafiły w ręce wszyst-
kich zaangażowanych w działania na rzecz Ziemi! 

Centrum edukacji Lokalnej w Łopusznie

Działania proekologiczne organizacji skupionych wokół CEL-u
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w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. odbyły się, z zachowa-
niem wszelkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego, 
obchody patriotyczne w naramowie w 78. rocznicę pacy-
fikacji wsi z udziałem przedstawicieli Samorządu Gminy 
Łopuszno: wójta Gminy Łopuszno Pani ireny marcisz, wi-
ceprzewodniczącego rady Gminy w Łopusznie Pana ka-
zimierza Bernata, radnych rady Gminy w Łopusznie, de-
legacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz miesz-
kańców chcących upamiętnić rocznicę na czele z sołtysem 
miejscowości rudniki Panem kazimierzem Sadowskim. 

Obchody rozpoczęły się o godz. 1330 od uroczystej Mszy 
świętej odprawionej w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny i św. Tekli w Mninie.  Mszę świętą 
celebrował ksiądz proboszcz Ireneusz Wiktorowicz. W wygło-
szonym kazaniu mówił o cenie wolności, jaką nasi przodkowie 
musieli zapłacić za to, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Pod-
czas uroczystości odbył się również występ dzieci, które przy-
pomniały historię swojej miejscowości. Po mszy św. zebrani 
udali się pod pomnik, gdzie delegacje złożyły okolicznościo-
we wieńce i znicze w miejscu pamięci.

w dniu 16 maja 2021 roku uczczono również pamięć 93 
ofiar pacyfikacji wsi Skałka Polska. Od tragicznego wyda-
rzenia	minęło	już	77	lat.	Przypomnijmy,	rankiem	11	maja	1943	
roku Niemcy dokonali pacyfikacji miejscowości Skałka Polska. 
Bestialsko zamordowali 93 osoby, w tym 23 kobiety, 18 dzieci 
w	wieku	do	7	lat	oraz	21	młodocianych	w	wieku	od	7	do	18	lat.	
Wieś ograbiono i doszczętnie spalono. Była to kara za współ-
pracę mieszkańców z partyzantami, walczącymi na święto-
krzyskiej ziemi.

w kościele Parafialnym p.w. wniebowzięcia najświęt-
szej maryi Panny i św. Tekli w mninie odbyła się msza 
święta w intencji ofiar, odprawiona przez proboszcza 
księdza ireneusza wiktorowicza, który odniósł się w ho-
milii do cierpienia niewinnych ludzi i okrucieństwa wojny. 
następnie uczestnicy obchodów udali się pod pomnik, 
gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości z udziałem 
znamienitego Gościa ziemi Łopuszańskiej: Senatora rP 
Pana krzysztofa Słonia, wójta Gminy Łopuszno Pani ire-
ny marcisz, radnych rady Gminy w Łopusznie: Pana an-
drzeja Cieślickiego i Pana kazimierza Bernata, dyrekto-
rów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
mieszkańców oraz gości naszej małej ojczyzny. Cześć po-
mordowanym oddały poczty sztandarowe. w obchodach 
rocznicowych uczestniczyły również delegacje łopuszań-
skich szkół: dyrekcje, nauczyciele, oraz młodzież szkol-
na. okolicznościowe przemówienie wygłosił Senator rP 
Pan krzysztof Słoń, który podkreślił w swojej wypowie-
dzi bezsens wojny i tragizm jej skutków, jak również wójt 
Gminy Łopuszno Pani irena marcisz, która podziękowała 
zebranym za obecność i piękne kultywowanie wartości 
patriotycznych, akcentując, że pamięć i tożsamość kształ-
tuje nasz patriotyzm. 

Hołd oddany zasłużonym podczas obchodów 
patriotycznych w Naramowie i w Skałce Polskiej 

Po części oficjalnej zebrani na obchodach rocznicowych 
mieli okazję obejrzeć przygotowany pod opieką Pani Renaty 
Polak i Pana Jarosława Gołucha program artystyczny przed-
stawiony przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie. Pod pomnikiem, na którym wypisano imiona 
i nazwiska wszystkich zamordowanych mieszkańców wioski, 
odczytano apel poległych i uczczono ich pamięć minutą ci-
szy. Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy złożyli kwia-
ty i zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem upamiętniają-
cym pomordowanych podczas pacyfikacji mieszkańców Skał-
ki Polskiej.

Organizację i przebieg przywołanych uroczystości patrio-
tycznych koordynowała Gminna Biblioteka Publiczna w Ło-
pusznie.

m. woś, r. Polak oraz d. rozmus

prZemówienie wójta gminy p. ireny marcisZ i senatora rp 
p. krZysZtofa sŁonia podcZas obchodów w skaŁce polskiej

pomnik upamiętniający pacyfikację wsi naramów
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Góra dobrzeszowska ma kolejną atrakcję turystyczną. 
Jest nią okazałych rozmiarów wiekowy dąb o imieniu Syl-
wan. został ustanowiony pomnikiem przyrody uchwałą 
nr XXV/205/2020 rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listo-
pada 2020 r. dzięki wspólnym działaniom przyrodników, 
leśników i Samorządu Gminy Łopuszno w ramach społecz-
nej akcji pn. „Pomniki dla natury”. Jego imię upamiętnia 
200 – lecie powołania czasopisma leśnego Sylwan. 

Dąb rośnie na terenie Nadleśnictwa Kielce, leśnictwa Do-
brzeszów, w oddziale leśnym 28 c, w Gminie Łopuszno. Po-

mnik przyrody 
znajduje się w uro-
kliwym miejscu, w 
pobliżu rezerwa-
tu przyrody Góra 
Dobrzeszowska, 
wśród jodeł, bu-
ków oraz innych 
dębów. Drzewo 
odznacza się pro-
stym pokrojem, 
zaś w dolnej czę-
ści jego pnia wi-
doczny jest tajem-
niczy ślad przypo-
minający „bliznę”. 
Zgodnie z legen-
darnym przeka-
zem jest to „pa-
miątka” po po-
strzale, którego 

dąb, będący jeszcze w latach swojej młodości, doznał od żoł-
nierzy carskich.

Pomnik zlokalizowany jest około 200 m od drogi powia-
towej prowadzącej od dobrzeszowa do Sarbic Pierwszych 
– przy ścieżce prowadzącej na Górę dobrzeszowską.

Pomnik przyrody dąb „Sylwan”  
atrakcją turystyczną Góry Dobrzeszowskiej!

wyjątkowej urody dąb szypułkowy, mierzy 30 me-
trów wysokości, posiada 438 cm obwodu, zaś jego wiek 
jest szacowany na ponad 160 lat. Pomnik przyrody zo-
stał ustanowiony uchwałą nr XXV/205/2020 rady Gmi-
ny w Łopusznie z dnia 30 listopada 2020 r. w ramach spo-
łecznej akcji pn. „Pomniki dla natury” dla uczczenia set-
nej rocznicy Cudu nad wisłą, 140 – lecia dyrekcji Lasów 
Państwowych w radomiu oraz 200 – lecia powołania cza-
sopisma leśnego Sylwan.

17 czerwca 2021 r. podczas lokalnego podsumowa-
nia akcji odsłonięto tablicę informacyjną, która przybli-
ża turystom ideę pomników przyrody. wydarzenie wpi-
sało się w kampanię pn. „Łączą nas drzewa” – inicjatywę 
ministerstwa klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwo-
wych przeprowadzaną pod honorowym patronatem Pre-
zydenta rP. o tym, dlaczego dąb ma imię Sylwan podczas 
uroczystości opowiedział Pan robert Płaski, nadleśniczy 
nadleśnictwa kielce, który jest również zastępcą przewod-
niczącego Świętokrzysko – Radomskiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Leśnego – inicjatora nadania drzewu imie-
nia. w uroczystym nadaniu imienia dla pomnika przyro-
dy uczestniczył zastępca wójta Gminy Łopuszno Pan wie-
sław Gałka oraz radny rady Gminy w Łopusznie Pan To-
masz kowalczyk. Podczas wystąpienia Zastępca Wójta Gmi-
ny Łopuszno omówił jak ważną rolę ma przyroda dla lokalnej 
społeczności, a  Pan Jacek Piwowarski ze Stowarzyszenia 
aktywności Lokalnej „dolina kacanki” podkreślił rolę 
współpracy przy realizacji akcji. nadleśniczy przekazał 
podziękowania lokalnemu samorządowi, w szczególno-
ści wójtowi Gminy Łopuszno Pani irenie marcisz oraz rad-
nym rady Gminy w Łopusznie za przychylność dla usta-
nowienia tego niezwykłego pomnika przyrody, inicjato-
rom przedsięwzięcia reprezentowanym przez Pana Jacka Pi-
wowarskiego ze Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina 
Kacanki” za pomysł na społeczną akcję, a Dyrektorowi RDLP 
w Radomiu Panu Andrzejowi Matysiakowi za przychylność dla 
działań leśników na rzecz ochrony przyrody. 

leśnicy i samorZądowcy podcZas urocZystości nadania imienia 
pomnikowi prZyrody dąb sylwan

okaZaŁy dąb sZypuŁkowy o naZwie sylwan

charakterystyka pomnika prZyrody
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w dniu 20 maja 2021 roku dr Błażej Błażejowski prze-
prowadził w siedzibie CeL-u w Łopusznie wykład doty-
czący skamieniałości i bogactwa geologicznego ziemi 
Świętokrzyskiej. Przybliżył również uczestnikom jak wyglą-
da praca polskich paleontologów. Odbyła się prezentacja skał 
zawierających skamieniałości, które kryją w sobie dzieje życia 
na Ziemi.

Sponsorem wykładu był Nordkalk Polska, zaś administrato-
rem Stowarzyszenie „Skała” z Lasocina.

Centrum edukacji Lokalnej w Łopusznie 

Wykład dotyczący bogactwa geologicznego Ziemi Świętokrzyskiej

odsŁonięcie tablicy informacyjnej wskaZującej ideę pomnika 
prZyrody

Na zakończenie uroczystości dąb Sylwan wraz z tablicą zo-
stał przekazany pod bezpośrednią opiekę miejscowemu le-
śniczemu. Wspólnie z Gminą Łopuszno leśnicy będą dbać 
o wskazane miejsce.

Dlaczego Sylwan? Proponowane do objęcia ochroną obiekty 
w ramach akcji Pomniki dla Natury to głównie drzewa odznacza-
jące się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi wśród otaczają-
cego je krajobrazu. Drzewa te, z racji swojej długowieczności, czę-
sto były również „niemymi” świadkami dramatycznych wydarzeń 
historycznych lub stanowiły ważne dla lokalnych społeczności 
symbole trwania Natury w zmieniającym się świecie. Z tego też 
powodu leśnicy postanowili nadać niektórym pomnikom imio-
na, które mają upamiętnić, zarówno znaczące daty z  naszych 
dziejów, jak też osoby związane lokalną historią i lasami. Zgod-
nie z przekazem mitologii rzymskiej Sylwan to bóg lasów i dzikiej 
przyrody, który był przedstawiany jako krzepki starzec w wieńcu 
z bluszczu. Imię Sylwan od 200 lat jest także nierozerwalnie zwią-
zane z leśnictwem na ziemiach polskich. Taki tytuł nosi bowiem, 
najstarsze w Polsce i jedno z pierwszych na świecie, leśne czaso-
pismo naukowe, które ukazuje się od 1820 roku. To niezwykle ce-
nione wydawnictwo przyczyniło się do rozwoju polskiego leśnic-
twa, służąc postępowi, upowszechnieniu wiedzy leśnej oraz roz-
wojowi nauki. Dla uczczenia przypadającej w 2020 roku okrągłej 

rocznicy ukazania się pierwszego polskiego czasopisma leśnego, 
Świętokrzysko – Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Le-
śnego, wspólnie z RDLP w Radomiu oraz Nadleśnictwem Kielce, 
wyszedł z inicjatywą nadania dębowi szypułkowemu rosnącemu 
na terenie leśnictwa Dobrzeszów, imienia Sylwan – Jacek Koba, 
Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu.

rdLP w radomiu oraz damian rozmus

Drodzy Druhowie zasłużeni w służbie Mieszkańcom !
Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania 
za pełną poświęcenia służbę i nieustanną gotowość niesienia bezinteresownej 

pomocy Mieszkańcom Gminy Łopuszno.
Przekazuję wyrazy najwyższego uznania i szacunku za piękne działania w imię 

strażackiej zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 
Do podziękowań dołączam najlepsze życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej 

pomyślności oraz sukcesów w wymiarze osobistym oraz zawodowym.

W imieniu wdzięcznych Mieszkańców Gminy Łopuszno
Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno
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w sobotę 19 czerwca 2021 r. na pla-
cu „nad Stawkiem” koło Gospodyń 
wiejskich w Lasocinie w Gminie Ło-
puszno zorganizowało spektakl „La-
socińskie wianki”. 45 – minutowy spek-
takl oparty był o oryginalne teksty lu-
dowe i piosenki, co podczas prób przy-
sparzało uczestnikom wielu trudności, 
ale też zabawy. Aktorom i uczestnikom 
warsztatów akompaniował Pan Cezary 
Kmiecik z Młodzieżowego Stowarzysze-

Urokliwy spektakl „Lasocińskie wianki”
nia Sympatyków Kultury Ludowej. Na 
ponad 100 uczestników, zarówno tych 
młodych, jak i dorosłych czekały atrakcje 
takie jak: gry i zabawy plenerowe, wypla-
tanie oraz puszczanie wianków, fotobud-
ka oraz konkursy niespodzianki z nagro-
dami. Punktem kulminacyjnym „Lasociń-
skich wianków” była zorganizowana dys-
koteka „pod chmurką”.  

w wydarzeniu zorganizowanym 
w ramach projektu dofinansowane-

go przez zarząd Powiatu kieleckiego 
uczestniczyła wójt Gminy Łopuszno 
Pani irena marcisz, podkreślając nie-
bywały talent uczestników i niepowta-
rzalną atmosferę widowiska dosko-
nale integrującego społeczność lokal-
ną. „wianki” wsparło finansowo i logi-
stycznie również działające na rzecz 
łopuszańskich organizacji pozarządo-
wych Centrum edukacji Lokalnej. 
koło Gospodyń wiejskich w Lasocinie 
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Z pięknej działalności Żłobka Gminnego w Łopusznie
dzień Flagi

2 – go maja br. w naszym żłobku, jak i całej Polsce ob-
chodzony był Dzień Flagi. Flaga to jeden z naszych najważ-
niejszych symboli narodowych. Staramy się systematycz-
nie i  już od najmłodszych lat przekazywać naszym pod-
opiecznym wartości patriotyczne, uczyć ich miłości do 
naszego kraju oraz szacunku do symboli narodowych. 
W tym dniu nasza praca skupiła się na poznawaniu barw na-
rodowych, samodzielnym wykonywaniu kotylionów, chorą-
giewek, a także prezentacji materiałów o charakterze narodo-
wym i patriotycznym. Dzień ten był zdominowany przez bar-
wy biało – czerwone, dzieci z ogromnym zaangażowaniem 
i  należytą powagą podchodziły do prezentowanych im tre-
ści oraz dbały o jakość wykonywanych prac. Jesteśmy ogrom-
nie zadowoleni z faktu, że pomimo młodego wieku wykazują 
właściwe podstawy.

dzień mamy i Taty
„ mama, tata to najpiękniejsze słowa świata”
Wartości rodzinne są dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzie-

ci bardzo istotne. Tym samym to poczucie świadomości jak 
ważna jest mama i tata, jest w naszym żłobku szczególnie 
pielęgnowane. Doskonałą okazją był obchodzony w dniu 
26  maja br. Dzień Mamy i oraz 23 czerwca br. Dzień Taty. Pro-
mując wartości rodzinne, przygotowujemy tematyczne pio-
senki, wiersze oraz krótkie formy teatralne, w których nasi 
milusińscy mogą wyrazić swoją miłość oraz wdzięczność dla 
swoich rodziców. W tym roku prezentacja przygotowane-
go programu artystycznego odbywała się w formie wirtu-
alnej jako film udostępniony na stronie internetowej żłobka 
oraz portalu społecznościowym facebook. Oprócz słownych 
podziękowań i wyrazów uznania, dzieci przygotowały także 
dla swoich rodziców drobne upominki. Obchody Dnia Mamy 
i Taty wpisały się na stałe do kalendarza imprez żłobkowych 
i były zawsze przez nas wyjątkowo celebrowane z udziałem 
rodziców. Taka forma uroczystości jest dużo bardziej emocjo-
nalna, a dzieci mają okazję na żywo zaprezentować swoje ta-
lenty, co jest dla nich dużo bardziej atrakcyjne. Jednakże ten 
ostatni czas uniemożliwił nam taką formę uroczystości z uwa-
gi na obowiązujące obostrzenia epidemiczne. Niemniej jed-
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nak mamy nadzieję że kolejne obchody odbędą się z udzia-
łem Rodziców. Wszystkim Mamom i Tatom składamy wyjątko-
we życzenia szczęścia i radości, a przede wszystkim ustawicz-
nego zadowolenia ze swoich pociech. 

dzień dziecka
1 czerwca br. to dzień szczególny w naszej placówce. Jak co 

roku zadbaliśmy o to, żeby nasi podopieczni wyjątkowo spędzi-
li swoje święto. Program dnia obfitował w szereg atrakcji, m.in. 
pokaz dużych baniek mydlanych oraz umiejętności tworzenia 
kolorowych zwierzątek z balonów. Ciocie przygotowały dla 
swoich grup różnorodne zabawy ruchowe, w których z ochotą 
i uśmiechem dzieciaki brały udział.  z olbrzymią radością ob-
serwowaliśmy promienne twarze naszych milusińskich. Ta 
szczera radość dzieci motywuje nas do podejmowania wszel-
kich inicjatyw umilających czas spędzony w naszym Żłobku 
Gminnym, jak również czyniących go bardziej atrakcyjnym. 
Zwieńczeniem obchodów Dnia Dziecka był przygotowany po-
częstunek oraz odrobina słodyczy w postaci kolorowej waty cu-
krowej. Dodatkowo każdy z naszych podopiecznych został ob-
darowany okolicznościowym prezentem. 

Kontynuacją obchodów Dnia Dziecka był występ najstar-
szej grupy żłobkowiczów podczas uroczystości z okazji Gmin-
nego Dnia Dziecka organizowanego w dniu 3 czerwca 2021 r. 
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego 
w Łopusznie. Przygotowany program artystyczny w formie ta-
neczno – wokalnej spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem 
wśród publiczności, a nasi mali artyści zostali nagrodzeni nie 
tylko gromkimi brawami, lecz także słodkimi upominkami.
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 Obchody Świąt Nietypowych
Pielęgnując w naszym Żłobku zwyczaj świętowania dni  nie-

typowych, sięgnęliśmy w ostatnim czasie do kilku niepospoli-
tych znalezionych w kalendarzu m.in. świętowaliśmy między-
narodowy dzień oceanów czy też międzynarodowy dzień 
kosmosu. Tradycją obchodów takich dni w naszej placówce 
stały się już tematycznie zabawy, prezentacje, pomoce dydak-
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tyczne mające na celu zaprezentowanie oraz przybliżenie zja-
wisk i wydarzeń naszym najmłodszym. 8-go czerwca br. w Mię-
dzynarodowym Dniu Oceanów prezentowaliśmy naszym pod-
opiecznym podwodny świat, który potrafi być naprawdę fascy-
nujący. Żłobkowicze poznali mieszkańców oceanów, doskona-
ląc swoją wiedzę przyrodniczą, rozwijały sprawność manualna 
wykonując związane z tematem prace plastyczne, jak również 
doskonaliły koordynację wzrokowo ruchową podczas zabaw 
i gier przygotowanych przez ciocie. Kolejnym nietuzinkowym 
obchodzonym przez nas dniem był Międzynarodowy Dzień Ko-
smosu. Obfitował on w różnorodne zajęcia plastyczne i senso-
ryczne m.in. z wykorzystaniem multimediów, które stanowiły 
dla naszych  podopiecznym ogromna atrakcję, ponieważ dzięki 
nim mogliśmy przenieść się w nieograniczoną przestrzeń ga-
laktyczną, poznając planety i gwiazdozbiory. Dzieci wykonały 
również prace plastyczne, które na pamiątkę obchodów tego 
dnia mogły zabrać do domu. Bardzo chętnie i często korzy-
stamy z kalendarza świąt nietypowych i cyklicznie fetuje-
my takie dni jak: dzień czekolady, dyni, pizzy, makaronu, 
owoców itp., niemniej jednak staramy się również sięgać 
do tych niepospolitych obchodów dni, podczas których 
dzieci zdobywają nową wiedzę w atrakcyjnej i lubianej for-
mie zabaw oraz zajęć plastycznych, co wpisuje się w zasadę 
i. krasickiego „ uczyć, bawiąc”. 
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Próbna ewakuacja
Jednym z najistotniejszych aspektów pracy Żłobka 

Gminnego w Łopusznie jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa naszym podopiecznym. w tym celu stale  podnosi-
my nasze kwalifikacje, uczestnicząc cyklicznie w szkole-
niach pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również 
podejmując szereg akcji o charakterze praktycznym. Jed-
ną z  nich jest próbna ewakuacja naszego żłobka. W tym 

roku przeprowadzona została w dniu 18 czerwca br. o godz. 
10.30. Chcąc nadać tym ćwiczeniom możliwie realny charak-
ter oraz spełniając wymogi ustawowe, do udziału zaprosiliśmy 
jednostkę ochotniczej Straży Pożarnej z Łopuszna oraz 
funkcjonariuszy komisariatu Policji w Strawczynie. Cała 
akcja przebiegała bardzo sprawnie. Dzieci pod opieką perso-
nelu w sposób zorganizowany, bez niepotrzebnej paniki opu-
ściły budynek naszego żłobka, udając się na miejsce zbiórki. 
Następnie do akcji wkroczyły służby ratownicze. Po doskonale 
przeprowadzonej, ćwiczebnej akcji ratunkowej, maluchy mo-
gły cieszyć się z możliwości zwiedzenia policyjnego radiowo-
zu  oraz wozu strażackiego, jak również mogły wykonać pa-
miątkowe zdjęcia. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom reprezentującym służby ratunkowe i porządkowe, któ-
rzy niezawodnie reagują na nasze coroczne zaproszenia do 
udziału w przeprowadzanej próbnej ewakuacji.

ewelina Bernat 
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dzień mamy i Taty
Życie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie obfituje w róż-

nego rodzaju uroczystości. Z okazji Dnia Matki i Ojca dzieci 
z dwóch grup przedszkolnych oraz uczniowie naszej szkoły 
mieli możliwość wyrazić wdzięczność i miłość swoim Rodzi-
com poprzez występy oraz własnoręcznie zrobione upomin-
ki. Pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały: wier-
sze, inscenizacje, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tę uro-
czystość. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, 
radości i wzruszeń. Uroczystość zakończyła się wspólnym po-
częstunkiem na świeżym powietrzu.

dzień dziecka
Ważnym wydarzeniem dla społeczności przedszkolnej 

i  szkolnej był również Dzień Dziecka. Tego dnia od samego 
rana dzieci i uczniowie poruszeni byli zabawą, konkursami, 
wspólnym świętowaniem na świeżym powietrzu i upominka-
mi, które na nich czekały. Długo oczekiwany dzień wywołał 
radość i uśmiech na wszystkich twarzach. Miło spędzony czas 
uświetniły wspólne zdjęcia oraz drobne upominki. 

alicja kuropatwa

Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
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w roku szkolnym 2020 / 2021 dzieci i młodzieży uczęsz-
czającej do szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łopuszno decyzją wójta Gminy 
Łopuszno Pani ireny marcisz umożliwiono wzięcie udzia-
łu w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. 
Program opracowany został przez Studenckie Koło Nauko-
we ONKOMA działające przy Klinice Gastroenterologii Onko-
logicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Ba-
dawczym.

Uczniowie wzięli udział w lekcji edukacyjnej dotyczą-
cej profilaktyki czerniaka, której głównym celem było 
zwiększenie świadomości społecznej na temat czernia-
ka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilakty-
ki. Na lekcji dzieci i młodzież dowiedzieli się, czym jest czer-
niak i jak wygląda. Uczniowie zapoznali się z charakterystycz-
nymi kryteriami ABCDE czerniaka („czerniakowe abecadło”), 
uzyskali informację, kto jest w grupie ryzyka oraz jak powinni 
się chronić przed zachorowaniem. Z wyświetlonego filmu do-
wiedzieli się, w jaki sposób należy przeprowadzać samobada-
nie skóry. Na koniec wszyscy uczestnicy programu otrzyma-
li pomocne ulotki informacyjne. W przeprowadzonej na ko-
niec zajęć ankiecie młodzież udzieliła odpowiedzi na pytania 
dotyczące uzyskanych informacji. Jednogłośnie uznali, że te-
mat z jakim zostali zapoznani, był bardzo ważny, a informa-
cje zdobyte w trakcie lekcji edukacyjnej pozwolą im na zacho-
wanie czujności, zarówno w profilaktyce własnego zdrowia, 

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka zrealizowany 
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łopuszno

jak i pozostałych członków rodziny, podkreślając, że w trakcie 
wakacyjnego odpoczynku występuje zwiększona ekspozy-
cja na promienie słoneczne. warto zaakcentować, iż dzięki 
zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasado-
rami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając 
rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych acz-
kolwiek skutecznych działań profilaktycznych.

Paulina Czupryńska – kuropatwa oraz damian rozmus

26 marca 2021 r. miało miejsce uroczyste wręczenie na-
gród w konkursie plastycznym „Przyjaciele zwierząt” or-
ganizowanym przez Starostwo Powiatowe w kielcach w 
ramach XVii edycji programu edukacyjnego „dla ziemi, 
dla siebie”. Na konkurs wpłynęły łącznie 44 prace, w tym 19 z 
przedszkola. Komisja konkursowa miała nie lada problem, gdyż 
wszystkie prace były oryginalne i jedyne w swoim rodzaju. 

Grupa „Słodziaki” z przedszkola w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła ii w Łopusznie wraz z wychowawczy-
nią Panią martą machnik po raz drugi z rzędu zajęła w 
konkursie ii miejsce i otrzymała z rąk członka Zarządu Po-
wiatu w Kielcach Pana Mariusza Ściany zabawki, gry i pomoce 
edukacyjne o łącznej wartości 1.500 zł. 

marta machnik

Grupa przedszkolna 
„Słodziaki” znów nagrodzona!
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Za nimi egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego, egzaminy szczególne, bo po roku nauczania zdal-
nego, które zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców 
oznaczało wyjście ze strefy komfortu. Choć tu, wbrew pozo-
rom, może okazać się, że znalazłoby się kilku zwolenników na-
uki na odległość. Dla wszystkich jednak była to nowa sytuacja.

Tegoroczne egzaminy odbywały się w reżimie sanitar-
nym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i 
Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. 
Mimo szczególnych okoliczności pandemicznych w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie przebiegały one 
bez zakłóceń. Komisje ze stoickim spokojem zadbały nie tyl-
ko o przestrzeganie wymogów sanitarno – epidemiologicz-
nych i procedur egzaminacyjnych, ale także o miłą atmosfe-
rę, uczniowie zaś stanęli na wysokości zadania. Niektórzy peł-
ni obaw, inni wyluzowani, ale najważniesze, że wszyscy cali i 
zdrowi podjęli stojące przed nimi wyzwanie. Zmierzyli się z 
zadaniami, które, jak sami później stwierdzili, „nie były aż takie 
straszne…, nawet te otwarte z matematyki”. 

Kochani Ósmoklasiści!
Cieszymy się, że stres egzaminacyjny już za Wami. Jesteście 

teraz bogatsi o kolejne doświadczenie życiowe. Pamiętajcie:
„Podejmując nowe wyzwania, odkrywamy w sobie umie-

jętności, których istnienia nigdy nie podejrzewaliśmy” (Les 
Brown).

Julita Chmielewska 

Ósmoklasiści odetchnęli z ulgą!
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30 kwietnia 2021 r.  w przedszkolu w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła ii w Łopusznie  obchodziliśmy kolejną 
rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja.

Przedszkolaki odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego oraz 
inne patriotyczne pieśni. Wykonały biało – czerwone serdusz-
ka i flagi. Nie zabrakło również recytowania wierszy   ,,Kto ty 
jesteś’’ i ,, Powiewa flaga’’. Dzieci pokazały przywiązanie do 
barw narodowych i radośnie włączyły się w obchody świąt: 
Konstytucji 3 Maja i Flagi Polski.

Głównym celem uroczystości było rozwijanie poczucia 
przynależności narodowej u najmłodszych, kształtowa-
nie szacunku do dziedzictwa kulturowego i tradycji naro-
dowych. 

ilona Sójka

Święto Konstytucji 3 Maja

Mama i Tata to najważniejsze słowa 
w życiu dziecka. Kojarzą się z ciepłem, 
miłością, bezpieczeństwem i troską. 
Dlatego pielęgnowanie oraz umacnia-
nie więzi między dziećmi i rodzicami 
jest rzeczą niezmiernie ważną.

26 maja 2021 roku  dzieci z 
oddziałów przedszkolnych Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła ii 
w Łopusznie prezentowały pro-
gram artystyczny dla swoich rodzi-
ców: śpiewały piosenki, recytowa-
ły wiersze, tańczyły. dzieci włożyły 
całe swoje serce w występ, dzięku-
jąc tym samym za okazywaną mi-
łość i trud wychowania. Mamy nadzieję, że wszystkim rodzi-
com, którzy oglądali występ swoich dzieci,  zakręciła się łezka 
w oku.

Dzień Mamy i Taty w naszym przedszkolu

 Naszym Rodzicom składamy najserdeczniejsze życzenia z 
okazji Dnia Mamy i Dnia Ojca. Życzymy dużo zdrowia, radości 
w każdym nawet szarym dniu, spełnienia marzeń, realizacji 
zamierzonych planów oraz pociechy ze swoich dzieci.

marta machnik
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27	kwietnia	2021	r.	w	Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Kiel-
cach  Wojewoda Świętokrzyski Pan 
Zbigniew Koniusz wręczył nagro-
dy laureatom wojewódzkiego kon-
kursu plastycznego „112 - zawsze 
w gotowości”, zorganizowanego w 
ramach obchodów Europejskiego 
Dnia Numeru Alarmowego 112.

Do udziału w konkursie woje-
woda zaprosił uczniów szkół pod-
stawowych z naszego regionu. Ce-
lem przedsięwzięcia było rozpo-
wszechnienie wiedzy na temat nu-
meru alarmowego 112 oraz pod-
kreślenie jego roli i znaczenia w 
ratowaniu życia, zdrowia, mienia 
i środowiska. 

Konkurs przygotowano dla trzech kategorii wiekowych: 
uczniów klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII. Do Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęła rekor-
dowa liczba blisko 2,5 tysiąca prac plastycznych. Spośród 

Znaczący sukces Aleksandry Ogonowskiej  
w konkursie plastycznym ,,112 – zawsze w gotowości”

nich  praca uczennicy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie Aleksandry Ogonowskiej z klasy VIII a zajęła 
V miejsce. Ola zdobyła tytuł laureata. Pracowała pod kierun-
kiem nauczycielki plastyki Pani Iwony Rydz.  

GRATULUJEMY !
iwona rydz

w dniu 25 czerwca 2021 roku w szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ło-
puszno, a mianowicie: w SP im. Jana Pawła ii w Łopusz-
nie, w SP im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach oraz 
w SP dobrzeszowie przeprowadzone zostały, z poszano-
waniem obowiązujących zasad sanitarnych, uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 2020 / 2021, podczas których 
uczniowie w zdecydowanej części ze względu na wprowadzo-
ne obostrzenia sanitarne realizowali naukę w trybie zdalnym. 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego w każdej pla-
cówce oświatowej rozpoczęto  wspólnym odśpiewaniem 
hymnu, co było wyrazem poszanowania wartości patrio-
tycznych. w dalszej części dyrektorzy szkół tj.: Pani mał-
gorzata Trela (Szkoła Podstawowa w Gnieździskach), Pani 
alicja kuropatwa (Szkoła Podstawowa w dobrzeszowie), 
Pan krzysztof kumański (Szkoła Podstawowa w Łopusz-

Uroczyste zakończenia roku szkolnego 2020 / 2021
nie), dokonali powitania wójta Gminy Łopuszno Pani ire-
ny marcisz, która sukcesywnie podejmuje działania przy-
czyniające się do rozwoju oświaty na terenie naszej ma-
łej ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno. Podczas uroczysto-
ści Wójt Gminy Łopuszno pogratulowała uczniom osiągnięcia 
znakomitych wyników edukacyjnych, zaś Dyrekcjom, Gronom 
Pedagogicznym i Rodzicom pięknego wspierania dzieci i mło-
dzieży podczas nauki. Pani Irena Marcisz przekazała wszyst-
kim zgromadzonym z serca płynące życzenia bezpiecznego 
wypoczynku wakacyjnego i powrotu do szkół z prawdziwą 
energią do działania.

W załączeniu udostępniona została fotorelacja z zakończe-
nia roku szkolnego 2020 / 2021 w poszczególnych szkołach 
podstawowych działających na terenie Gminy Łopuszno. 

damian rozmus 

ZakońcZenie roku sZkolnego w sp w dobrZesZowie
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ZakońcZenie roku sZkolnego w sp w gnieźdZiskach

ZakońcZenie roku sZkolnego w sp w ŁopusZnie
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aby poznać bliżej prace pszczelarza oraz zwyczaje 
pszczół i funkcje, jakie pełnią one w środowisku przyrod-
niczym – dnia 21 maja 2021 r. w ramach preorientacji za-
wodowej zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła ii w Łopusznie spotkanie z pszczelarzem Panem 
antonim Trojanowskim. 

Pan pszczelarz zapoznał dzieci z życiem pracowitych owa-
dów i obowiązkami posiadacza pasieki. Dzieci dowiedziały 
się, że na czele ula stoi królowa zwana inaczej matką. Znosi 
ona dziennie tysiące jaj, z których wylęgają się młode pszczół-
ki. Są też pszczoły robotnice – zbieraczki miodowe i pyłkowe. 

Oprócz wiedzy, jaką przedszkolaki zdobyły dzięki opowie-
ściom, mogły zajrzeć do wnętrza ula, obejrzeć z bliska pla-
ster miodu, z którego wypływał żółty i niezwykle aromatycz-
ny miód. Jego walory smakowe i zapachowe sprawiały, że nie 
można było oprzeć się pokusie skosztowania. 

Pożyteczne spotkanie z pszczelarzem

Podczas Festynu Rodzinnego zorganizo-
wanego w Łopusznie z okazji  Dnia Dziecka 
w dniu 3 czerwca 2021 r. dokonano podsu-
mowania konkursu literackiego. Tegoroczna 
edycja była przeznaczona dla najmłodszych, 
dzieci i młodzieży. Tematyka i forma konkur-
su była dowolna. Jego głównym celem było 
zachęcenie do pisania i prezentowania wła-
snej twórczości literackiej.

Wpłynęło ponad trzydzieści prac, 
z  których komisja w składzie osobowym: 
Przewodnicząca Pani Elżbieta Barańska (po-
lonistka), Pani Magdalena Łuszczyńska (na-
uczyciel bibliotekarz) oraz Pani Beata Sta-
rzyk (dyrektor  GOK) wyłoniła najciekawsze.

Nagrodzeni w konkursie literackim dla dzieci i młodzieży
GRUPA I:  Najmłodsi (klasy I – IV)

i miejsce: Alicja Serafin za „Kartkę z pamiętnika”
ii miejsce: Laura Skrzypczyk za „Niezwykłą przygodę Oli”
iii miejsce: Weronika Pietrasiewicz  za opowiadanie „Król lasu”

GRUPA II:  klasy V – VIII
I miejsce: Magdalena Biały za wiersz pt. „Rzeka” i opowiada-
nie pt. „On”
II miejsce: Milena Wawrzeńczyk za tekst pt. „Podobno seriali 
nigdy za dużo”
III miejsce: Joanna Marszałek za opowiadanie pt. „Charlotte”

W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla:
Gabrieli Klimczak za „Mój niesamowity dzień”
Martyny Stelmaszczyk za utwór „Pod powierzchnią”
Weroniki Wojda za opowiadanie „O Kornelii, która nie bała się 
zaryzykować”

GRUPA III: młodzież ze szkół średnich
I miejsce: Patrycja Podstawka za opowiadanie „Wilcza samot-
ność”
II miejsce: Daria Piersiak za wiersze pt. „Niedosłysząc” i „Pa-
sterka Zofia”

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

III miejsce: Julia Świercz za opowiadanie bez tytułu
Za udział w konkursie dziękujemy: Darii Macikowskiej, Kin-

dze Sypniewskiej, Marii Pniewskiej, Karolowi Świerczewskie-
mu oraz Jakubowi Podgórskiemu.

Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokona-
ła wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz, która sukce-
sywnie wspiera i udziela honorowego patronatu konkur-
som organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Łopusznie.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów konkursu. 
Są powodem do dumy dla swoich najbliższych. Miejmy na-
dzieję, że kiedyś rozsławią nasze strony jako literaci, dzienni-
karze czy blogerzy. Gratuluję wszystkim, którzy podejmują się 
wyzwań pisarskich. Nawet jeśli nie stali na podium to i tak są 
dla nas wzorem i mają przed sobą ogromne możliwości.

Prace magdaleny Biały oraz Patrycji Podstawka zostały 
przesłane na XXV ogólnopolski Przegląd dziecięcej i mło-
dzieżowej Twórczości Literackiej LiPa 2021 , którego wy-
niki poznamy we wrześniu br.

Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok !
małgorzata Gawęda
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Tradycyjnie 1 czerwca 2021 r. obchodzono w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach 
dzień dziecka i dzień Sportu. Z tejże okazji wychowaw-
cy przygotowali dla swoich klas atrakcyjne formy spędzenia 
czasu, a nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowa-
li dla uczniów sportowe rozgrywki międzyklasowe. Dzieciom                          
z przedszkola i klas I – III nauczyciele zorganizowali wspania-
łą niespodziankę i przedstawili inscenizację wiersza Juliana 
Tuwima pt. „Rzepka”. Radości podczas oglądania było wie-
le, doskonale bawiły się nie tylko dzieci, ale i sami występu-
jący. Uczniowie szkoły ze świętowania byli bardzo zadowole-
ni, spędzili ten czas bardzo aktywnie, brali udział w różnorod-
nych grach i zabawach, uczestniczyli w pieszych wycieczkach, 
cieszyli się ze wspólnie spędzonego czasu.

ewa dudek

Obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu w SP w Gnieździskach 

mŁodZi entuZjaści piŁki nożnej! 

rywaliZacjia klas i-iii w końcu wspólnymi siŁami rZepkę udaŁo się wyrwać

Pan pszczelarz omówił i zademonstrował również narzę-
dzia i strój, jaki wykorzystuje się podczas pracy w pasiece. 
Dzieci szczególnie zainteresował przyrząd o nazwie podku-
rzacz. Mogły własnoręcznie wypróbować jego działanie i do-
wiedzieć się, do czego służy. Na zakończenie spotkania gość 
wykonał „pachnącą” świeczkę z woskowej tabliczki i sznurka. 

Pszczelarz przygotował też dla wszystkich słodką niespo-
dziankę. Poczęstował dzieci zdrowym, świeżym i pachnącym 
miodem ze swojej pasieki.

Serdecznie dziękujemy Panu Antoniemu za miłą wizytę.
wioletta Bajkowska
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mamy zaszczyt zaprezentować prawdziwe perły inte-
lektualne Gminy Łopuszno, do których zaliczyć można 
laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przed-
miotowych w roku szkolnym 2020 / 2021. zasłużenie sta-
nowią w swoich środowiskach szkolnych wzory do naśla-
dowania. Są też nadzieją przyszłości naszej małej ojczy-
zny, jaką jest Gmina Łopuszno. 

i. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ii w Łopusznie
Laureaci konkursów przedmiotowych:

•	 laureatka	z	chemii:	zuzanna Pięta uczennica kl. VIII a (na-
uczyciel: Pani Anna Serafin)

•	 laureat	z	historii:	wiktor Sypniewski uczeń kl. VII c (nauczy-
ciel: Pan Marek Zimny) 

•	 laureat	Konkursu	Biblijnego	Diecezji	Kieleckiej:	marcel mi-
kietyn uczeń kl. VII b (nauczyciel: Pani Jolanta Szczerek)

Finaliści konkursów przedmiotowych:
•	 finaliści z matematyki: zuzanna Pięta uczennica kl. VIII a 

(nauczyciel: Pani Monika Obierzyńska) oraz marianna du-
dzińska uczennica kl. VII d (nauczyciel: Pan Grzegorz Jani-
szewski)

•	 finalistka	z	chemii:	kamila Pęczkiewicz  uczennica kl. VIII a 
(nauczyciel: Pani Anna Serafin)

•	 finalistka	z	języka	niemieckiego:	nicole Chudalla uczennica 
kl. VII (nauczyciel: Pani Julita Chmielewska)

•	 finalistka	z	języka	francuskiego:	Julia arabasz uczennica kl. 
VI c (przygotowanie samodzielne)

ii. Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

•	 Laureat	z	historii:	david karliński uczeń kl. VIII (nauczyciel: 
Pani Aneta Bienias)

Składamy wyrazy najwyższego uznania laureatom i fina-
listom konkursów przedmiotowych placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, jak 
również opiekunom za wsparcie merytoryczne podczas przy-
gotowania do konkursów. Jednocześnie życzymy uhonoro-
wanym uczniom dalszego wszechstronnego rozwoju przy 
wykorzystaniu posiadanych talentów oraz zdrowia i radości 
na każdej niwie życia.

damian rozmus 

Laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów 
przedmiotowych w r. szk. 2020 / 2021  

w szkołach Gminy Łopuszno

ucZeń sp w gnieźdZiskach david karliński – laureat 
Z historii wraZ Z opiekunem p. anetą bienias

opiekun p. anna serafin, ucZennica sp w ŁopusZnie  
ZuZanna pięta – laureatka Z chemii

opiekun p. monika obierZyńska, ucZennica sp 
w ŁopusZnie ZuZanna pięta – finalistka Z matematyki

opiekun p. marek Zimny, ucZeń sp w ŁopusZnie 
wiktor sypniewski – laureat Z historii

opiekun p. jolanta sZcZerek, ucZeń sp 
w ŁopusZnie marcel mikietyn – laureat konkursu 
biblijnego d. kieleckiej
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zuzanna Pięta – uczennica klasy Viii a Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie – ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów w różnorodnych konkursach, ale jej 
najważniejsze osiągnięcia to tytuły laureatki i finalistki 
kilku konkursów przedmiotowych.

Już w klasie siódmej Zuzia została laureatką iii woje-
wódzkiego konkursu z  Języka Polskiego, którego więk-
szość uczestników to ósmoklasiści. Do tego konkursu przygo-
towywała się w zasadzie od samego początku nauki szkolnej, 
pracując systematycznie nad swoimi umiejętnościami poloni-
stycznymi. Zawsze lubiła czytać książki. To hobby poszerzało 
jej wiedzę o świecie, doskonaliło umiejętność wypowiadania 
się w mowie i piśmie. Przede wszystkim jednak czytanie ksią-
żek sprawiało jej przyjemność. Można powiedzieć, że miłość 
do języka polskiego towarzyszyła Zuzi od najmłodszych lat. 
Jej zdolności i pracowitość spowodowały, że odnosiła sukce-
sy, m.in. w konkursach ortograficznych, recytatorskich czy ję-
zykowych.

Bezpośrednie przygotowania do kolejnych etapów konkur-
su polonistycznego wymagały od Zuzi wytężonej pracy – tak-
że nad zagadnieniami wykraczającymi poza podstawę pro-
gramową. Przeczytała wiele obszernych lektur z klasy ósmej, 
nauczyła się wnikliwie analizować utwory poetyckie. Zdobyła 
także umiejętność planowania pracy własnej.

Do konkursu z języka polskiego Zuzia przygotowywała się 
pod kierunkiem P. Beaty iwanek.

Sukcesy nie zmieniły naszej uczennicy. W dalszym ciągu 
jest bardzo uprzejma, skromna, uczynna i życzliwa. Zuzia to 
także artystyczna dusza, wyróżnia się wrażliwością. Pięknie 
śpiewa, lubi słuchać muzyki, grać na gitarze, malować i w wol-
nym czasie rozwija te umiejętności. Często bierze udział w 
uroczystościach szkolnych jako solistka.

Zuzia Pięta – nasza laureatka i finalistka
Warto także przypomnieć jeszcze jeden ważny sukces Zuzi. 

Już jako czwartoklasistka została laureatką XXii edycji kon-
kursu Biblijnego diecezji kieleckiej. w tajemnice Pisma 
Świętego wprowadzała ją katechetka P. Joanna nyga – 
miśta. 

Bieżący rok szkolny pokazał, że Zuzanna Pięta ma także 
zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych. Jako ósmoklasist-
ka zdobyła tytuł laureatki ii wojewódzkiego konkursu 
z Chemii. Sumiennie i konsekwentnie pracowała nad przygo-
towaniami do kolejnych etapów konkursu, w każdym z nich 
zajmując wysokie miejsce. Zainteresowała się chemią w kla-
sie siódmej, a od początku klasy ósmej intensywnie poszerza-
ła swoją wiedzę o treści ponadprogramowe. Wysiłek włożony 
w  rozwiązywanie zadań i omawianie doświadczeń chemicz-
nych zaowocował sukcesem w konkursie. Do tego konkursu 
przygotowywała się pod kierunkiem P. anny Serafin. 

W roku szkolnym 2020 / 2021 Zuzia została również finalist-
ką V wojewódzkiego konkursu z matematyki, co stanowi 
duży sukces. Rozwiązała dziesiątki zadań, przygotowując się do 
konkursu z tego niełatwego przedmiotu, i udowodniła, że jest 
nie tylko świetną humanistką, ale posiada również zdolności 
matematyczne. Do konkursu matematycznego Zuzia przygo-
towywała się pod kierunkiem P. Moniki Obierzyńskiej.

Wysiłek włożony w przygotowania do konkursów z chemii 
i matematyki na pewno zaprocentuje, a zdobyte umiejętno-
ści zostaną wykorzystane w wymarzonej szkole średniej. Zu-
zia zamierza uczęszczać do klasy o profilu biologiczno – che-
micznym. Kto wie, może w przyszłości zostanie lekarzem?

z naszej  Laureatki i Finalistki dumni są jej rodzice, na-
uczyciele i uczniowie.

Beata iwanek

opiekun p. grZegorZ janisZewski, ucZennica sp w ŁopusZnie 
marianna dudZińska – finalistka Z matematyki

opiekun p. anna serafin, ucZennica sp w ŁopusZnie  
kamila pęcZkiewicZ – finalistka Z chemii

opiekun p. julita chmielewska, ucZennica sp w ŁopusZnie 
nicole chudalla – finalistka Z jęZyka niemieckiego

mama p. monika chechelska-arabasZ, ucZennica sp w ŁopusZnie 
julia arabasZ – finalistka Z jęZyka francuskiego
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Zaszczytne nagrody stypendialne  
Wójta Gminy Łopuszno „Primus Inter Pares”przyznane!

„Primus Inter Pares” („pierwszy wśród równych so-
bie”) to łacińska nazwa nagrody Stypendialnej ufundo-
wanej przez wójta Gminy Łopuszno Panią Irenę marcisz 
przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i imponu-
jące cechy osobowościowe. 

Laureatami zaszczytnej nagrody Stypendialnej „Pri-
mus Inter Pares” za rok szkolny 2020 / 2021 zostali:
•	 zuzanna Pięta – uczennica klasy VIIIa Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Łopusznie,
•	 Jakub Syska – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Stefa-

na Żeromskiego w Gnieździskach,
•	 Cyprian zimny – uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Do-

brzeszowie. 
W dniu 25 czerwca 2021 roku podczas zakończenia roku 

szkolnego 2020 / 2021 wójt Gminy Łopuszno Pani irena 
marcisz w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łopuszno przekazała wybitnym 
stypendystom z serca płynące życzenia dalszych sukce-
sów na każdej niwie życia, podkreślając, że stanowią oni 

ZuZanna pięta ucZ. kl. viiia sp im. jana pawŁa ii w ŁopusZnie

jakub syska ucZ. kl. vi sp im. stefana żeromskiego 
w gnieźdZiskach

cyprian Zimny ucZ. kl. iv sp w dobrZesZowie

prawdziwe wzory do naśladowania dla swoich rówieśni-
ków. złożyła również wyrazy najwyższego uznania dla 
rodziców i kadry Pedagogicznej za wsparcie podczas 
ścieżki edukacyjnej najwybitniejszych uczniów w po-
szczególnych szkołach podstawowych na terenie Gminy 
Łopuszno.

damian rozmus 

w ramach wspierania aktywności sportowej seniorów, 
Uniwersytet Trzeciego wieku w Łopusznie realizował w tym 
roku założenia projektu pt. „w zdrowym ciele zdrowy duch 
– Spartakiada Seniorów”.  To działania sportowo – kultural-
ne, których celem była również próba wzmocnienia tożsa-
mości kulturowej przez organizacje pozarządowe.

wydarzenie obejmowało trzy gminy: Łopuszno, Straw-
czyn oraz mniów i uczestniczyło w nim 45 seniorów z za-
przyjaźnionych stowarzyszeń UTw. Wśród celów szczegó-
łowych brano pod uwagę uwrażliwienie społeczności gmin 
na potrzebę integracji z osobami starszymi, wspieranie i pro-
mowanie wolontariatu, upowszechnianie aktywnych postaw 
obywatelskich, kultury fizycznej i aktywności ruchowej.

Wielopokoleniowa „Seniorada” to projekt współfinansowa-
ny z budżetu Starostwa Powiatowego w Kielcach na rok 2021 

I Spartakiada Seniorów z Gminy Łopuszno  
Uczą. Tworzą. Wspierają. UTW Łopuszno
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o wartości 1.100 zł. Pomocy logistycznej i finansowej udzieli-
ło również Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie oraz firma 
Nordkalk z siedzibą w Miedziance.

Impreza sportowa, której organizatorem był UTW Łopusz-
no, odbyła się 20 czerwca 2021 r. na terenie Gminnego Ośrod-
ka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie. Dzięki stara-
niom P. Sławomira Stelmaszczyka – kierownika GOSW w Ło-
pusznie oraz całego zespołu GOSW, zapewnione były dosko-
nałe warunki do uprawiania sportu.

 Nad całym przebiegiem „Seniorady” czuwali: P. Barba-
ra Chuda – Prezes UTW Łopuszno, która uroczyście powitała 
wszystkich uczestników sportowej rywalizacji oraz emeryto-
wany trener KS Stella Kielce – P. Leszek Mozer.  Moderatorem 
imprezy była P. Justyna Marszalik z GOSW w Łopusznie. Logi-
styczne wsparcie zapewniali: P. Barbara Kowalczyk – Bernat, P. 
Krzysztof Brelski, P. Patryk Palacz, P. Urszula Soboń oraz P. Pa-
trycja Rowińska. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała 
emerytowana pielęgniarka P. Barbara Fras.

Spartakiada to nie tylko doskonała forma integracji dla se-
niorów, ale przede wszystkim doskonała  zabawa. Wydarzenie 
obejmowało trzy dyscypliny sportowe: strzelanie z łuku, strzał 
piłką do bramki oraz rzut woreczkiem do kosza. 

wyniki w poszczególnych konkurencjach:
i. Strzelanie z łuku

Kobiety:   I miejsce – P. Irena Sobczyk;  II miejsce – P. Jadwiga 
Maciejewska; III miejsce – P. Maria Krajewska
Mężczyźni:   I miejsce – P. Mariusz Brelski;  II miejsce – P. Krzysz-
tof Brelski; III miejsce – P. Stefan Kumański

ii. Strzał do bramki
Kobiety:  I miejsce – P. Marianna Fras;  II miejsce – P. Balbina Ja-
sińska; III miejsce – P. Małgorzata Jarząbek
Mężczyźni:  I miejsce – P. Stefan Kumański;  II miejsce – P. Ma-
riusz Brelski

iii  rzut woreczkiem do kosza
Kobiety:  I miejsce – P. Halina Sochacka;  II miejsce – P. Elżbieta 
Barańska; III miejsce – P. Barbara Wyciszkiewicz
Mężczyźni:  I miejsce – P. Stefan Kumański;  II miejsce – P. Ma-
riusz Brelski. 

zwycięzcy sportowej spartakiady otrzymali pamiątko-
we dyplomy i puchary. wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy, a organizatorzy – dyplomy uznania.  warto dodać, 
że najmłodszy uczestnik miał 14 lat, a najstarszy – ponad 
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80 lat. Jak widać wiek nie grał roli, liczył się hart ducha 
i  dobra zabawa.  

Mimo upałów frekwencja dopisała. Seniorzy chętnie bra-
li udział w konkurencjach sportowych. Czynny udział w za-
wodach wzięła wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: P. Maria Krajew-
ska – Przewodnicząca KGW w Lasocinie, P. Barbara Fras – Rad-
na Rady Gminy w Łopusznie i P. Mariusz Brelski – kooordyna-
tor Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie. 

Impreza zakończyła się wyśmienitym poczęstunkiem, przy-
gotowanym przez pracowników GOSW w Łopusznie. Seniorzy 
w dobrych humorach i formie pokazali, że można się uaktyw-
niać sportowo bez żadnych kompleksów. mamy nadzieję, że 
działania przeprowadzone w ramach projektu pomogły 
rozpropagować i popularyzować aktywność sportowa 
wśród seniorów na terenie gmin: Łopuszno, Strawczyn 
oraz mnin. 

zarząd Uniwersytetu Trzeciego wieku w Łopusznie

Piękna, słoneczna pogoda i mnóstwo atrakcji czeka-
ło na wszystkie osoby, które wzięły udział w Piknikach 
rodzinnych zorganizowanych z okazji dnia matki i dnia 
dziecka  w dniach  od 28 maja do 6 czerwca 2021 r. w świe-
tlicach działających na terenie Gminy Łopuszno. organi-
zatorami wydarzenia byli: wójt Gminy Łopuszno Pani ire-
na marcisz, dyrektor  Gminnego ośrodka kultury w Ło-
pusznie Pani Beata Starzyk, kierownik Gminnego ośrod-
ka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie Pan Sła-
womir Stelmaszczyk, przy ścisłej współpracy z sołtysami, 
radnymi, zaangażowanymi mieszkańcami Gminy i wspa-
niałymi sponsorami.  

Podczas kilkudniowej zabawy każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Najmłodsi do woli bawili się na dmuchanych zamkach 
i torach przeszkód, a o to, aby nawet na moment nie wkradła 
się nuda zadbali animatorzy z grupy ANIMA. Udział w przy-
gotowanych zabawach i konkursach nagradzany był słodkimi 
upominkami, nic zatem dziwnego, że chętnych nie brakowało. 
Dotyczy to  również amatorów lokalnej kuchni, którzy do woli 
degustowali smakołyki przygotowane przez lokalnych repre-
zentantów poszczególnych miejscowości. W każdej ze świe-
tlic miał także miejsce bogaty program artystyczny z udzia-
łem dzieci i młodzieży na co dzień uczęszczających do tamtej-
szych placówek wychowawczych.

28 maja br. – Piknik rodzinny w Gnieździskach
Piknik Rodzinny w Gnieździskach przywitał nas piękną pogo-

dą, ku radości stęsknionych zabawy najmłodszych uczestników 
wydarzenia. Były dmuchane zjeżdżalnie, animacje, fotobudka,  
słodkości, występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Gnieździskach, wspólne śpiewnie do akompaniamentu akor-
deonu na którym przygrywał Pan Michał Siemieniec, grillowa-
ne przysmaki i wiele radości ...a wszystko w przyjaznej rodzin-
nej atmosferze.  Swą obecnością zaszczyciła nas wicemar-
szałek województwa Świętokrzyskiego Pani renata Janik 
oraz wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz. 

Pikniki Rodzinne  
umożliwiły doskonałą integrację międzypokoleniową!

31 maja br. – Piknik rodzinny w Lasocinie
W Lasocinie urzekły wszystkich gości wspaniałe występy 

dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej. Program arty-
styczny przygotowały Panie: Katarzyna Włodarczyk, Iwona 
Rydz, Joanna Polak, Aleksandra Noga oraz Panowie Jarosław 
Gołuch i Grzegorz Janiszewski. Nauczyciele ufundowali rów-
nież dla swych podopiecznych słodkie upominki a dla Mam 
– symboliczne kwiaty. Serdeczne podziękowania składa-
my na ręce sołtysa Pana mirosława Śliwki, który był spon-
sorem grillowanych pyszności. ogromny ukłon w stronę 
Pań – mieszkanek Lasocina, dzięki którym na stołach za-
gościły smakowite słodkości. 

Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa gdyby nie 
pomoc wielu ludzi dobrego serca. dziękujemy serdecznie 
Panu krzysztofowi Błachuckiemu, Panu michałowi ko-
walskiemu, aktywnym kobietom Gnieździsk, dyrekcji 
i nauczycielom ze SPw Gnieździskach. 

30 maja br. – Piknik rodzinny w eustachowie
Obchody Dnia Dziecka i Dnia Matki zgromadziły dziesiąt-

ki mieszkańców sołectwa Eustachów.  W tym dniu było mnó-
stwo wspaniałej zabawy dla najmłodszych: animacje, dmu-
chany plac zabaw, wata cukrowa czy popcorn. Rodzice dobrze 
zaopiniowanych maluchów mogli wypić pyszną kawkę, posi-
lić się grillowanymi daniami, zjeść „coś na słodko”. dziękuje-
my serdecznie radnej Pani Justynie walas za sponsoring, 
a także paniom z eustachowa, które przyrządziły pyszne 
ciasta i sałatki. 

z życia gminy
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31 maja br. – Piknik rodzinny w rudnikach
Rodzinny Piknik z Okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Rud-

nikach to mnóstwo frajdy dla najmłodszych i okazja dla tych 
troszkę starszych aby miło spędzić czas wolny w przyjaznej 
atmosferze. dziękujemy serdecznie wójt Gminy Łopuszno 
Pani irenie marcisz za obecność i wsparcie. Podziękowa-
nia kierujemy również na ręce sołtysa Pana kazimierza 
Sadowskiego i jego małżonki oraz radnej Pani zofii kozu-
bek za ufundowanie pyszności na wspólny biesiadny stół. 

1 czerwca br. – Piknik rodzinny w Czałczynie
Piknik Rodzinny w świetlicy w Czałczynie uświetniły prze-

piękne występy dzieci na co dzień uczęszczających do powsta-
łej tam świetlicy środowiskowej. Dziękujemy pedagogom za 
wspaniałe przygotowanie podopiecznych. wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy również w stronę radnego Pana mariusza 
wosia za ufundowanie przysmaków na wspólny biesiad-
ny stół. dziękujemy także aktywnym mamom, które z tej 
okazji upiekły przepyszne ciasta.

2 czerwca br. – Piknik rodzinny w Snochowicach
Podczas Pikniku Rodzinnego w Snochowicach oczarował 

wszystkich występ artystyczny podopiecznych na co dzień 
uczęszczających na zajęcia do świetlicy środowiskowej. Ser-
decznie dziękujemy nauczycielom, którzy dołożyli wszel-
kich starań by przygotować tak wspaniałe widowisko. Wyra-
zy uznania kierujemy również w stronę Radnej Pani Zdzisła-
wy Zimnej oraz Sołtysa Pana Zbigniewa Nowackiego, któ-
rzy ufundowali pyszny poczęstunek dla najmłodszych. To był 
pięknie spędzony czas.

2 czerwca br. – Piknik rodzinny w Piotrowcu
Piękna integracja międzypokoleniowa miała miej-

sce w świetlicy w Piotrowcu podczas Pikniku rodzinnego 
z  udziałem wójt Gminy Łopuszn Pani ireny marcisz, radnej 
Pani danuty Łukasik oraz zaproszonych gości. Serdecznie 
dziękujemy radnej Pani danusi Łukasik za ufundowanie 
przysmaków na wspólny stół oraz słodkich upominków dla 
najmłodszych. ogromny wkład w przygotowanie wyda-
rzenia włożyły niezastąpione panie z klubu Seniora w Pio-
trowcu wraz z Panią anną Gad, która na co dzień sprawuje 
funkcję opiekuna świetlicy. Jesteśmy wdzięczni za zaangażo-
wanie i przyrządzenie wyśmienitych dań i wypieków. 

z życia gminy
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3 czerwca br. – Piknik rodzinny w Łopusznie
W Łopusznie przygotowano świetną zabawę zarówno dla 

najmłodszych jak i tych nieco starszych dzieci. W godzinach 
popołudniowych na teren Gminnego Ośrodka Sportowo –
Wypoczynkowego licznie  przybili mieszkańcy i goście Gmi-
ny Łopuszno. Wśród zgromadzonych spotkać można było całe 
rodziny. Rodzice i dziadkowie spacerowali ze swoimi pocie-
chami i brali udział w różnorodnych  atrakcjach, które dla nich 
przygotowano.

Uroczystość rozpoczęła się  po godzinie 14 – stej występa-
mi dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Ło-
puszno.

Ponadto organizator przygotował zabawy dla dzieci w róż-
nym wieku. Na odwiedzających czekało wesołe miasteczko, 
cyrk, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, fotobudka, stoiska z za-
bawkami, lodami, watą cukrową… 

Nie było  chwili na nudę. Dzieci skakały po dmuchańcach, 
malowały buzie, brały udział w ciekawych warsztatach i kon-
kursach. Obecny był również klaun – animator, który przez 
cały czas trwania imprezy zabawiał najmłodszych bańkami 
mydlanymi, balonowymi sztuczkami czy malowaniem twarzy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się Eksplozja Kolorów. 
Młodzież i dorośli bawili się w rytm różnych hitów, a gdy pro-
wadzący dawał znać wystrzeliwano kolory i sypano się różno-
barwnymi proszkami. W Łopusznie znów zrobiło się kolorowo 
i wesoło.

Serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród radnej 
Pani Barbarze Fras oraz radnemu Panu andrzejowi Cie-
ślickiemu. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc i obecność. To był piękny 
wspólnie spędzony czas.

ogromne wyrazy uznanie kierujemy w stronę firmy 
adma, która przekazała na ten cel znaczne środki finan-
sowe oraz  na ręce Pana aleksandra kozaka, dzięki które-
mu podczas wszystkich pikników mogliśmy delektować się 
pysznym świeżym chlebem oraz wyśmienitymi ciastami.

Dziękujemy również kierownikom: Panu Mariuszowi Łusz-
czyńskiemu i Panu Sławomirowi Stelmaszczykowi za nieoce-
nioną pomoc podczas organizacji wydarzeń piknikowych.

Beata Starzyk

6 czerwca br. – Piknik rodzinny w dobrzeszowie
Piękny czas  w towarzystwie wspaniałych ludzi – tak naj-

prościej określić można Rodzinny Piknik z okazji Dnia Matki 
i Dnia Dziecka, który odbył się w  świetlicy w Dobrzeszowie.  
ogromne podziękowanie kierujemy w stronę radnego 
Pana Tomasza kowalczyka za ufundowanie poczęstunku 
i wszelką pomoc przy organizacji wydarzenia.  Wielkie bra-
wa również dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzeszowie za przygotowanie wspaniałych 
występów artystycznych oraz dla  mieszkańców, którzy doło-
żyli starań by ten dzień stał się wyjątkowy.   

4 czerwca br. – Piknik rodzinny w Czartoszowach
Pięknie i rodzinnie było w Czartoszowach podczas pikniku 

z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.  Serdecznie dziękujemy:  
radnemu Panu marcinowi Sobczykowi i sołtysowi Panu 
Pawłowi Palaczowi za nieocenioną  pomoc przy organi-
zacji spotkania oraz ufundowanie poczęstunku i słodyczy 
dla dzieci. Spędzić czas w gronie tak przyjaznych ludzi to była 
wyjątkowa przyjemność. Dziękujemy wszystkim za obecność.

z życia gminy



PiotrowiecPiotrowiec

SnochowiceSnochowice

Gnieździska Eustachów

RudnikiLasocin

FeSTYnY rodzinne zorGanizowane z okazJi dnia mamY 
 i dnia dzieCka w dniaCH: 28  maJa – 6 CzerwCa 2021 r. doSkonaŁYmi 

PrzYkŁadami inTeGraCJi miĘdzYPokoLenioweJ



Łopuszno Czartoszowy

Czartoszowy Dobrzeszów

Czałczyn

Łopuszno Łopuszno

Łopuszno


