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Gmina Łopuszno „Liderem 
Ekonomii Społecznej” 2022 
w Woj. Świętokrzyskim
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Sukcesywna realizacja inicjatyw 
służących społeczności lokalnej 
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„U progu 
dorosłości”
– włączenie w 
poczet pełnoletnich 
mieszkańców naszej 
Małej Ojczyzny      S. 18

Łopuszno
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 

wypełnionych ciepłem kochających serc, 
rodzinną bliskością, radością 

oraz nutą wspólnie śpiewanej kolędy. 
W nadchodzącym 2023 roku 

miłości, sukcesów na każdej niwie życia 

pomyślności, optymizmu, sił i samorealizacji, 
a nade wszystko spotykania w każdym dniu 

życzliwych osób, 
stanowiących nieodzowne wsparcie.

Niechaj Nowy 2023 Rok spełni
pokładane w nim nadzieje

życzą
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Drodzy Mieszkańcy i Goście gminy 
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Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
wypełnionych ciepłem kochających serc, 

rodzinną bliskością, radością 
oraz nutą wspólnie śpiewanej kolędy. 

W nadchodzącym 2023 roku 
upragnionego zdrowia, 

miłości, sukcesów na każdej niwie życia 
oraz wszelkiej 

pomyślności, optymizmu, sił i samorealizacji, 
a nade wszystko spotykania w każdym dniu 

życzliwych osób, 
stanowiących nieodzowne wsparcie.
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GMINA ŁOPUSZNO W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

Międzypokoleniowe 

warsztaty świąteczne

Pokaz świątecznie ozdobionych pojazdów na łopuszańskim rynku

Wspaniali aktorzy środowiskowegoDomu Samopomocy w Józefi niew sztuce teatralnej

Delegacja Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Łopusznie 

z wizytą  w Urzędzie Gminy

Św. Mikołaj w Łopusznie. 

Czas radości dla dzieci i dla dorosłych

z wizytą  w Urzędzie Gminy

Rodzinny charakter spotkania ze św. Mikołajem

Okazało się, że Senator RP Krzysztof Słoń również był grzeczny Cudowne chwile podczas spotkania

opłatkowego w Gnieździskach
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Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce najnowsze 

wydanie „Wieści Łopuszna”, korzystam 
z okazji, aby rzetelnie poinformować 
Państwa o najważniejszych inicjatywach, 
które udało się zrealizować w IV kwartale 
2022 roku. Sukcesywnie wdrażamy ze-
społowo priorytetowe zamierzenia, dą-
żąc do tego, aby wszelkie podejmowane 
działania i wkładany w nie wysiłek pod-
nosiły komfort Państwa życia oraz dawa-
ły zadowolenie i poczucie dumy z faktu 
wieloaspektowego rozwoju naszej Małej 
Ojczyzny, jaką jest gmina Łopuszno. 

Na przestrzeni ośmiu lat sprawowania 
funkcji Wójta Gminy Łopuszno w myśl 
hasła: „Służyć mieszkańcom i dbać o ich 
dobro”, konsekwentnie dążę do tego, 
aby gmina Łopuszno stanowiła miejsce 
dynamicznego rozwoju. Niewątpliwie 
najważniejsze są dla mnie inwestycje 
dedykowane wspaniałym mieszkańcom. 
Na terenie naszej Małej Ojczyzny po-
dejmowane są wieloaspektowe działa-
nia i wdrażane inicjatywy prospołeczne, 
zapewniana jest dostępność placówek 
samorządowych oraz pozyskiwane są 
ogromne środki zewnętrzne na realiza-
cję programów służących społeczności 
lokalnej, co zostaje zauważone przez nie-
zależne kapituły konkursowe. 

Otóż, 21 listopada 2022 r. Gmina 
Łopuszna otrzymała prestiżowy tytuł „Li-
dera Ekonomii Społecznej 2022” w kate-
gorii „Samorząd Prospołeczny do 20 ty-
sięcy mieszkańców”. 

, m.in. za rozwój społeczności lokal-
nej służący drugiemu człowiekowi, sze-
roką współpracę z podmiotami w sfe-
rze pożytku publicznego, utworzenie 

i prowadzenie świetlic środowiskowych, 
wspieranie zrównoważonego rozwoju 
oraz efektywne integrowanie środowiska 
łopuszańskiego.

Oczywiście, w ramach działań samo-
rządowych ważna jest realizacja zadań 
inwestycyjnych, służących mieszkań-
com gminy, aby chcieli skoncentrowa na 
jej terenie swoje centrum życiowe. Ilość 
zrealizowanych inwestycji w ostatnim 
czasie na terenie gminy Łopuszno stawia 
nas w czołówce województwa, biorąc pod 
uwagę wydatki na inwestycje w przelicze-
niu na mieszkańca, co docenione zostało 
3. miejscem w obiektywnym rankingu pi-
sma samorządowego „Wspólnota”.

Samorząd gminy Łopuszno sukce-
sywnie udoskonala stan infrastruktury 
drogowej, chcąc zapewnić maksymalny 
poziom bezpieczeństwa i wygody użyt-
kownikom dróg. W ostatnim kwartale bie-
żącego roku, dzięki doskonałej współpra-
cy z władzami samorządowymi Powiatu 
Kieleckiego, za którą z głębi serca pragnę 
podziękować, oddano do  użytkowania 
wyremontowany odcinek drogi powiato-
wej w Lasocinie. Prace polegały na wy-
konaniu nowej nawierzchni oraz wzmoc-
nieniu obustronnych poboczy. W ramach 
zrealizowanego zadania o wartości po-
nad 247 tysięcy zł, wykonana została 
nowa nawierzchnia asfaltowa, również 
obustronnie wzmocniono pobocza.  

Z radością informuję, że 24 październi-
ka br. odbyło się przekazanie samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gnieździskach, zaku-
pionego w ramach dofinansowania pozy-
skanego przez Gminę Łopuszno. Służył 
on będzie strażakom oraz mieszkańcom 
w myśl hasła: „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek”.

W trosce o mieszkańców w grudniu 
2022 r. dokonano również uroczystego 
odbioru wykonanej sieci wodociągowej, 
która służy będzie mieszkańcom so-
łectw: Podewsie i Dobrzeszów. Całkowity 
koszt wykonanych prac wyniósł blisko 
140 tysięcy zł.

Pragnę podkreślić, że Gmina Łopusz-
no rozpoczęła już dystrybucję węgla dla 
gospodarstw domowych. Z dnia na dzień 
zwiększa się ilość węgla dostarczanego 
od spółki TAURON Wydobycie S.A., któ-
ry składowany jest w czterech punktach 

odbiorczych: Snochowice, Dobrzeszów, 
Łopuszno i Przegrody. Dostarczony suk-
cesywnie węgiel jest bez zbędnej zwłoki 
dystrybuowany do mieszkańców gminy 
Łopuszno. Szczegóły dotyczące procesu 
dystrybucji węgla podane zostały w od-
rębnym artykule.  

Nie sposób nie wspomnieć o uroczy-
stościach zorganizowanych przez samo-
rząd gminy Łopuszno z myślą o miesz-
kańcach i znamienitych gościach. 
Wzorem lat ubiegłych przeprowadzone 
zostały uroczystości patriotyczne w Sar-
bicach czy gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Mamy świado-
mość, że pamięć o przodkach kształtuje 
nasz lokalny patriotyzm.   

Mając na uwadze potrzebę aktywnego 
uczestnictwa młodych ludzi w procesie 
decydowania o sprawach z nimi związa-
nych, na łamach niniejszego numeru pre-
zentujemy sylwetki Radnych Młodzieżo-
wej Rady Gminy Łopuszno wybranych do 
pełnienia tej zaszczytnej funkcji na dwu-
letnią kadencję w roku szkolnym 2022 / 
2023 i 2023 / 2024. Władze samorządo-
we gminy Łopuszno dokładają wszelkich 
starań, aby młodzi samorządowcy mieli 
stworzone realne możliwości wyrażania 
własnych poglądów i wdrażania pomy-
słów, ponieważ jako osoby wartościowe 
i kreatywne stanowią o przyszłości na-
szej Małej Ojczyzny. 

Pamiętając o nadchodzących świę-
tach, życzę Państwu przeżywania Boże-
go Narodzenia w radości, spokoju oraz 
ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niechaj 
Nadchodzący Nowy 2023 Rok – histo-
ryczny ze względu na nadanie statusu 
miasta dla miejscowości Łopuszno – 
przyniesie to, co w naszym życiu najcen-
niejsze: zdrowie, miłość i szacunek osób 
bliskich Waszemu sercu, poszanowanie 
wartości patriotycznych oraz spełnienie 
zamierzeń na każdej niwie życia. 

Wraz z redakcją życzę Państwu 
przyjemnej lektury naszego 

samorządowego pisma lokalnego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju 
oraz wyrazami najwyższego szacunku

Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
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Gmina Łopuszno z prestiżowym tytułem 
„Lidera Ekonomii Społecznej 2022”

I miejsce w Województwie Świętokrzyskim dla Gminy Łopuszno

Gospodarz naszej Małej Ojczyzny dedykuje wyróżnienie swoim
  wspaniałym mieszkańcom

Delegacja z gminy Łopuszno wśród zaproszonych gości Znamienici uczestnicy wspierający sukcesywnie rozwój sektora
  ekonomii społecznej

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz odbiera tytuł z rąk Ministra
  i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
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Wójt Gminy Łopuszno Irena 
Marcisz wspólnie z  repre -
zentacją Gminy Łopuszno, 

w skład której weszli: Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy w Łopusznie Krzysz-
tof Błachucki oraz Kazimierz Bernat, 
Radna Rady Gminy w Łopusznie Bar-
bara Fras, Sekretarz Gminy Łopuszno 
Małgorzata Barcicka, dyrektorzy szkół, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łopuszno, dyrektorzy i kierowni-
cy gminnych jednostek organizacyjnych, 
pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie 
oraz gminnych jednostek organizacyjnych 
21 listopada 2022 r. podczas uroczystej 
gali Świętokrzyskiej Ekonomii Spo-
łecznej zorganizowanej przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego w Kielcach w siedzibie Filharmo-
nii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga 
w Kielcach odebrała z rąk wiceministra 
spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka 
i Wicemarszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Renaty Janik przyznany 
przez Kapitułę Konkursową dla gmi-
ny Łopuszno prestiżowy tytuł „Lidera 
Ekonomii Społecznej 2022” w kategorii 
„Samorząd Prospołeczny do 20 tysięcy 
mieszkańców”. Nasz Samorząd zajął 1. 
miejsce w Województwie Świętokrzy-
skim, m.in. za sukcesywnie podejmowa-
ne wieloaspektowe inicjatywy na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnej służące dru-
giemu człowiekowi, szeroką współpracę 
z podmiotami w sferze pożytku publiczne-
go, utworzenie i prowadzenie świetlic śro-
dowiskowych, wspieranie zrównoważone-
go rozwoju oraz przepiękne propagowanie 
idei ekonomii społecznej i integrowanie 
środowiska łopuszańskiego. Wójt Gminy 
Łopuszno Irena Marcisz odbierając za-
szczytne wyróżnienie, zadedykowała 
uzyskany tytuł wspaniałym mieszkań-
ców naszej Małej Ojczyzny, którą jest 
gmina Łopuszno. 

Gmina Łopuszno na przestrzeni lat 
podejmuje różnorodne działania, ini-
cjatywy, inwestycje zmierzające do sze-
roko pojmowanej integracji rodzinnej 
i wielopokoleniowej. Propaguje aktyw-
ność rodzin, dzieci, młodzieży i senio-
rów, zapewniając dostępność placówek 
samorządowych oraz wykorzystując 
środki zewnętrzne w zakresie realiza-
cji programów wspierających działania 
w obszarze prorodzinnym i prosenio-
ralnym. Władze samorządowe gmi-
ny Łopuszno starają się sukcesywnie 

wzmacniać i rozwijać politykę rodzin-
ną i senioralną, wykraczając swoim za-
sięgiem działalności poza teren naszej 
Małej Ojczyzny. 

Warto podkreślić, że gmina Łopusz-
no posiada ministerialny „Certyfikat 
Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej 2022” w kategorii: Społecz-
nie Odpowiedzialny Samorząd, nadany 
w ramach tegorocznego rozstrzygnięcia 
V edycji ogólnopolskiego konkursu orga-
nizowanego przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej. 

W ł a d z e  s a m o r z ą d o w e  g m i n y 
Łopuszno pragną przekazać wyrazy 
najwyższego uznania i szczególne po-
dziękowania Zarządowi Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego za doskonałą 
współpracę i możliwość realizowania 
- z wykorzystaniem pozyskanych dofi-
nansowań – ważnych inwestycji służą-
cych całej społeczności lokalnej gminy 
Łopuszno. 

Warto przypomnieć, że w okresie li-
stopad 2019 r. – październik 2020 r. na 
terenie gminy Łopuszno realizowany 
był projekt pn. „FABRYKA MŁODOŚCI”. 
Współfinansowany on został ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020. Realizatorem projektu 
był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łopusznie. Wartość dofinansowania 
to blisko 400 tys. złotych na realiza-
cję zadania publicznego z zakresu usług 
opiekuńczych - poprzez zorganizowanie 
imprez kulturalnych i wsparcia integracyj-
nego na rzecz osób w wieku emerytalnym 
(uczestników przywołanego projektu). 

Na terenie gminy Łopuszno realizowany 
był projekt pn.: „Liderzy Kooperacji” (od 
dnia 1 kwietnia 2018 roku) w 4 etapach 
(kamieniach milowych) w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój, finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014 – 2020.

Władze samorządowe gminy Łopusz-
no ściśle współpracują od 2020 roku 
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami działającymi w sferze 
pożytku publicznego w oparciu o art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze 
zm.), czego efektem jest podejmowanie 
uchwał Rady Gminy w Łopusznie w spra-
wie uchwalenia rocznych Programów 

Współpracy Gminy Łopuszno z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na dany rok. W oparciu 
o nie Wójt Gminy Łopuszno, jako organ 
wykonawczy, ogłasza corocznie otwar-
te konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych w sferze pożytku publicz-
nego, umożliwiając w ten sposób wszyst-
kim podmiotom działającym w obszarze 
pro publico bono realizację pięknych ini-
cjatyw projektowych dedykowanych róż-
nym grupom społecznym z terenu naszej 
gminy. 

W gminie Łopuszno utworzono 3 świe-
tlice środowiskowe, a mianowicie: 
w Snochowicach, Czałczynie i Lasoci-
nie – projekt został współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020 i przeznaczony jest dla dzie-
ci i młodzieży, od 4 do 16 roku życia, za-
mieszkujących na terenie gminy Łopusz-
no, którzy pochodzą z grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Gmina Łopuszno pozyskała w ramach 
rządowego Programu Wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2015 – 2020 (edycja 2019) 
dofinansowanie na utworzenie klubu 
seniora w miejscowości Piotrowiec. 
Całkowita wartość brutto inwestycji to bli-
sko 200 tys. złotych. W ramach projektu 
pomieszczenia znajdujące się w świetlicy 
wiejskiej zostały zaadaptowane, a następ-
nie wyposażone w niezbędny sprzęt.

W 2019 r. zostały pozyskane środki fi-
nansowe w wysokości 400 tys. złotych 
na utworzenie dwóch klubów seniora 
na terenie Gminy Łopuszno tj. w: Eu-
stachowie i Gnieździskach. W ramach 
projektu zorganizowanych zostało 12 bez-
płatnych wyjazdów do teatru i kina, w tym 
2 wyjazdy do Warszawy. Odbył się również 
cykl bezpłatnych warsztatów dla seniorów. 

Gmina Łopuszno realizując postepo-
wania o udzielenie zamówień publicz-
nych, stosuje każdorazowo aspekty / 
klauzule społeczne. W przedmiotowych 
zamówieniach występuje możliwość 
uwzględnienia aspektów społecznych po-
legających na zastosowaniu, jako jednego 
z kryteriów oceny ofert, deklaracji wyko-
nawców o zagwarantowaniu udziału w re-
alizacji zamówienia osób niepełnospraw-
nych w nadzorze i osób bezrobotnych przy 
realizowanej inwestycji.

Damian Rozmus
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Znaczące miejsce dla gminy Łopuszno 
w zakresie wydatków na inwestycje 

Wspierajmy naszą Małą Ojczyznę!
Tu mieszkam, tu płacę podatki, tu będą nowe inwestycje

Ilość zrea l izowanych inwest yc j i 
w ostatnich latach na terenie gminy 
Łopuszno stawia nas w czołówce wo-

jewództwa świętokrzyskiego, biorąc pod 
uwagę wydatki na inwestycje w przelicze-
niu na mieszkańca. 

Pismo samorządowe „Wspólnota” opu-
blikowało ranking „Inwestycje samorzą-
dowe 2019 – 2021”. Porównano, ile pie-

Drodzy Mieszkańcy! Nie wszyscy 
dokonują meldunku na terenie 
gminy Łopuszno. 

A szkoda, bo rozwój gminy wiele na 
tym traci. Chodzi o niezmiernie istotne 
możliwości fi nansowe Gminy na realiza-
cję ważnych dla lokalnego społeczeństwa 
inwestycji.

Skąd ta teoria? Wynika ona z rozwiązań 
ustawowych. Każda pracująca osoba musi 
rozliczyć się z dochodów PIT i zapłacić 
podatek dochodowy. Część tego podat-
ku trafia do samorządu, w którym jest 
zameldowana lub który wskaże w swoim 
rocznym rozliczeniu podatkowym. A po 
zsumowaniu opłat podatników są to kwo-
ty, które pozwalają samorządom na re-
alizację inwestycji wyczekiwanych przez 
mieszkańców. Dzięki dobrym decyzjom 
mieszkańców Gmina ma większe możli-

Panorama Łopuszna

niędzy samorządy wydały na inwestycje 
w przeliczeniu na mieszkańca. Na trzecim 
miejscu w województwie uplasowała się 
gmina Łopuszno z wydatkami na pozio-
mie 1.805,20 złotych na osobę. Wśród 
gmin wiejskich w całej Polsce Łopuszno 
znalazło się na 73. miejscu. Warto podkre-
ślić o progresie, albowiem w poprzednim 
rankingu było to 140. Miejsce. Przygoto-

wując ranking, zebrano całość wydatków 
majątkowych, poniesionych w latach 2019 
– 2021, po czym podzielono je na liczbę 
mieszkańców danego województwa, po-
wiatu, miasta czy gminy wiejskiej.

Inwestycje to lokomotywa rozwoju. Za-
leży on w dużej mierze od tego, co i kiedy 
zostało zbudowane na terenie danej gmi-
ny. A na terenie naszej Małej Ojczyzny od 
2015 roku dużo się dzieje. Najważniejsze 
inwestycje to oczywiście oczyszczalnia 
ścieków, kanalizacja i przebudowa targo-
wicy. Fantastycznie zrewitalizowana prze-
strzeń publiczna, umożliwia popołudniowy 
wypoczynek i międzysąsiedzkie spotka-
nia. Nie bez znaczenia jest funkcjonowa-
nie nowoczesnych placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łopuszno. Sprawnie działająca ad-
ministracja publiczna, a przede wszystkim 
ogromne dotacje, które są sukcesywnie 
pozyskiwane przez miejscowy urząd, po-
wodują ustawiczną poprawę infrastruktury 
drogowej czy środowiskowej. Generalnie, 
wizerunek gminy Łopuszno diametralnie 
pozytywnie się zmienił w ciągu kilku ostat-
nich lat. 

Patrycja Jas

wości inwestycyjne. Aby podatki trafi ały 
do miejsca, w którym żyjemy, wystarczy 
zameldować się w gminie, bądź też wska-
zać ją w rocznym rozliczeniu PIT, jako 
nasze miejsce zamieszkania. Warto pod-
kreślić, że dla podatników nie wiąże się to 
z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Zameldowania na pobyt stały lub cza-
sowy można dokonać w Urzędzie Gminy 
w Łopusznie przy stanowisku do spraw 
ewidencji ludności i dowodów osobistych. 
Należy mieć przy sobie dowód osobisty 
lub paszport. Przy zameldowaniu obowiąz-
kowo musi stawić się również właściciel 
mieszkania czy domu, który okaże się do-
kumentem potwierdzającym tytuł prawny 
do lokalu. Należy dodać, że obowiązek 
meldunkowy nadal nie został zniesiony 
i wciąż jest w kraju aktualny. Zgodnie z tre-
ścią art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 wrze-

śnia 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. 
Dz.U. z 2022 roku, poz. 1191 ze zm.) oby-
watel polski przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany 
zameldować się w miejscu pobytu stałego 
lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc 
od dnia przybycia do tego miejsca.

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców gminy Łopuszno, którzy 
jeszcze nie dopełnili formalności, do od-
wiedzenia tutejszego Urzędu i sformalizo-
wania spraw związanych z meldunkiem. 
Wyższy budżet Gminy Łopuszno, to nasze 
wspólne dobro, ponieważ oznacza więcej 
możliwych inwestycji na rzecz mieszkań-
ców !

Z wyrazami szacunku 
i podziękowaniami za wsparcie 

Irena Marcisz 
Wójt Gminy Łopuszno
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Remont drogi powiatowej w Lasocinie

Kolejna nitka sieci wodociągowej  
- dla dobra mieszkańców

  Współpraca popłaca. Efekty udanej współpracy z Zarządem Powiatu Kieleckiego za którą dziękujemy

W październiku 2022 r. oddano 
do użytkowania wyremonto-
wany odcinek drogi powiato-

wej w Lasocinie. W wydarzeniu uczestni-
czyli: Mirosław Gębski – Starosta Powiatu 
Kieleckiego, Cezary Majcher – Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, Irena Mar-

  Szczęśliwi w deszczu i śniegu

cisz – Wójt Gminy Łopuszno, Krzysztof 
Soboń - Radny Rady Powiatu Kieleckiego, 
Łukasz Woźniak - Radny Rady Powiatu 
Kieleckiego, Mirosław Śliwka – sołtys so-
łectwa Lasocin oraz wdzięczni mieszkańcy 
Lasocina. Prace polegały na wykonaniu 
nowej nawierzchni oraz na wzmocnieniu 

obustronnych poboczy. Wartość zadania to 
ponad 247 tys. zł, z czego Gmina Łopusz-
no partycypowała w finasowaniu środków 
finansowych inwestycji. ralnie, wizerunek 
gminy Łopuszno diametralnie pozytywnie 
się zmienił w ciągu kilku ostatnich lat.

Patrycja Jas

G mina Łopuszno 02 grudnia 2022 
r. dokonała uroczystego odbioru 
robót polegających na wykona-

niu sieci wodociągowej zlokalizowanej 
na działkach wzdłuż drogi powiatowej 
w miejscowości. Podewsie. Służyć bę-
dzie mieszkańcom sołectw: Podewsie 
i Dobrzeszów. Wodociąg wykonano z rur 
PCV PN10 o średnicy Ø90 mm i długości 
547 m. Wykonawcą robót w systemie za-
projektuj i wybuduj był Samorządowy Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 
z siedzibą w Antonielowie. Całkowity koszt 
wykonanych prac wyniósł blisko 140 tysię-
cy zł.

W odbiorze uczestniczyła Wójt Gminy 
Łopuszno Irena Marcisz wraz z pracowni-
kami Urzędu Gminy w Łopusznie, a zwłasz-
cza wdzięczni mieszkańcy sołectw Po-
dewsie i Dobrzeszów. 

Patrycja Jas
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Doświetlenie Gminy Łopuszno 
  w miejscowości Gnieździska

Nowa linia 
oświetlenia 
ulicznego
w Gnieździskach

Przekazanie samochodu dla 
OSP w Gnieździskach

„Sołtys Roku 2021”  z Nagrodą Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego 

5 października 2022 r. odbył się 
odbiór linii oświetlenia uliczne-
go w miejscowości Gnieździska. 

W ramach zadania powstało 8 nowych 
stanowisk słupowych. Koszt realizacji 
zadania wyniósł ponad 55 tys. zł.

Patrycja Jas

io listopada 2022 r. na terenie 
Gminnego Ośrodka Spor-
towo – Wypoczynkowego 

w Łopusznie podsumowano realizację za-
dania w ramach otrzymanej Nagrody Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego do-

24 października 2022 r. odbyło 
się przekazanie zakupione-
go używanego średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego
z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gnieździskach. W przekazaniu 
uczestniczyli: Wójt Gminy Łopuszno Irena 
Marcisz, Zastępca Wójta Gminy Łopuszno 
Wiesław Gałka, Krzysztof Błachucki – Wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy w Łopusz-
nie, strażacy z OSP Gnieździska na czele 
z Prezesem OSP Tomaszem Robakiem, 

przedstawicielce OSP w Łopusznie na 
czele z Prezesem Michałem Jarząbem
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Łopusz-
nie.  Samochód jest wyposażony w najpo-
trzebniejszy sprzęt. Koszt to 315 tys. zł. 
Nagrodę przyznano w ramach konkursu - 
za wysoki poziom zaszczepienia. Zadanie 
zostało  sfi nansowane ze środków COVID 
– 19. Samochód będzie służył strażakom 
i mieszkańcom w myśl zasady: „Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek”.

Patrycja Jas

Wdzięczni druhowie OSP w Gnieździskach przed budynkiem UG w Łopusznie

tyczącej zdobycia tytułu ,,Sołtys Roku 2021’’
przez sołtysa sołectwa Fanisławice Pana 
Aleksandra Drozdowskiego. W spotkaniu 
uczestniczyli: Irena Marcisz – Wójt Gminy 
Łopuszno, aktywni działacze działający przy 
Kole Gospodyń Wiejskich w Fanisławicach na 

czele z Panem Aleksandrem Drozdowskim - 
sołtysem sołectwa Fanisławice oraz przed-
stawicieli Koła Gospodyń Wiejskich w Fani-
sławicach. Przypomnijmy, iż Pan Aleksander 
Drozdowski został laureatem zaszczytnego 
tytułu „Sołtys Roku 2021” i Nagrody Marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego wynoszą-
cej 20 000,00 złotych. W ramach nagrody zo-
stała zakupiona zjeżdżalnia dmuchana oraz 
wykonano stroje dla mężczyzn działających 
przy Kole Gospodyń Wiejskich w Fanisławi-
cach (5 000,00 zł). 

Podczas spotkania, Wójt Gminy Łopuszno 
Irena Marcisz wyraziła szczere podziękowa-
nia za zaangażowanie mieszkańców Fanisła-
wic w działalność na rzecz sołectwa i gminy 
Łopuszno. Stwierdziła, że funkcjonowanie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Fanisławicach 
przyczynia się do rozwoju miejscowości, kul-
tywowania tradycji i kultury ludowej. 

Ewelina Obarzanek

Fanisławice na czele z sołtysem P. Aleksandrem Drozdowskim godne naśladowania
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Gmina Łopuszno realizując zapisy 
ustawy z dnia 27 października 2022 
r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2236), rozpoczęła dystrybucję 
węgla dla gospodarstw domowych.

Z dnia na dzień zwiększa się ilość opału 
dostarczanego od spółki TAURON Wydoby-
cie S.A. z siedzibą: ul. Grunwaldzka 37, 43 
– 600 Jaworzno.

Zgodnie z zapotrzebowaniem, wynikają-
cym ze złożonych wniosków Gmina Łopusz-
no ubiegała się o zakup węgla typu orzech 

i6 listopada 2022 r. Wójt Gmi-
ny Łopuszno Irena Marcisz 
wzięła udział w Sielpi w Kon-

wencie Wójtów, Burmistrzów oraz Prezy-
dentów zrzeszonych w ramach Związku 
Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, 
podczas którego Zastępca Prezesa Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

Konstruktywne spotkania z udziałem 
Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz

INFORMACJA
O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Pan Zbigniew Rękas wygłosił prelekcję 
dotyczącą prawa zamówień publicznych 
w kontekście waloryzowania umów na 
skutek trudnej sytuacji gospodarczej 
w samorządach. Kolejnym punktem ze-
brania była m.in. prezentacja przedsta-
wicieli Banku Gospodarstwa Krajowego 
o tematyce związanej z Rządowym Pro-

gramem Inwestycji Strategicznych Polski 
Ład. Omówiono zmiany w programie oraz 
możliwości pozyskaniu dofinansowania na 
gminne inwestycje. 

Nadto, tego samego dnia gospodarz 
naszej Małej Ojczyzny uczestniczyła 
w Kielcach w spotkaniu z Ministrem In-
frastruktury Panem Andrzejem Adamczy-
kiem, podczas którego przekazana została 
dobra wiadomość dla mieszkańców Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego o budowie 
nowego odcinka drogi ekspresowej S74 
o długości ok. 5 km. W imieniu wdzięcz-
nych mieszkańców Gminy Łopuszno Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz wyraziła 
słowa uznania i podziękowania za wszel-
kie inwestycje drogowe. 

Powyższe spotkania stanowią przykła-
dy doskonałej współpracy przedstawicieli 
poszczególnych szczebli administracji 
samorządowej i rządowej dążących do za-
pewnienia swoim mieszkańcom komfor-
towych warunków życia w ramach danej 
społeczności lokalnej.  

Damian Rozmus

i groszek. Spółka TAURON Wydobycie S.A. 
zaproponowała naszej gminie sprzedaż wę-
gla o sorcie kostka, kostka II, orzech oraz 
JARET. 

Dostarczony sukcesywnie od 08 grudnia 
2022 r. węgiel z Zakładu Górniczego Sobie-
ski jest bez zbędnej zwłoki dystrybuowany 
do mieszkańców naszej gminy. 

Opał węglowy jest składowany w czte-
rech punktach odbiorczych, a mianowicie: 
Snochowice, Dobrzeszów, Łopuszno i Prze-
grody. 

Mieszkańcy, którzy dokonali wpłaty za 

zakup węgla na preferencyjnych warunkach, 
po otrzymaniu stosownej faktury w Urzę-

dzie Gminy Łopuszno (pokój nr 9) mogą 
udać się na skład po opał na zimę. Następ-
nie wybrany skład dowiezie mieszkańcom 
gminy Łopuszno węgiel w uzgodnionym 
terminie. 

Mamy nadzieję, że dystrybucja węgla bę-
dzie przebiegać bezproblemowo. Mieszkań-
cy którzy są zainteresowani zakupem węgla, 
proszeni są o zgłoszenie się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie 
przy ul. Strażackiej 12 celem złożenia sto-
sowanego wniosku. Zgodnie z ustawą na-
sza Gmina również od dnia 01 stycznia do 
07 stycznia 2023 r., będzie dokonywała ko-
lejnego naboru wniosków o zakup węgla na 
drugi okres dostaw, 

tj. I kwartał 2023 r. 
Wszystkich zainteresowanych mieszkań-

ców prosimy o zgłaszanie swojego zapotrze-
bowania w stosownym terminie.

Patrycja Jas
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Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na 2023 r. 

Miesięczne stawki opłat za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi wynoszą:

- 15,00 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca zamieszkującego daną nierucho-
mość – jeżeli odpady komunalne są zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny, 
a bioodpady kompostowane są w kompo-
stowniku przydomowym.
- 20,00 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca zamieszkującego daną nierucho-
mość – jeżeli odpady komunalne są zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny.
- 60,00 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca zamieszkującego daną nierucho-
mość – opłata podwyższona w przypadku 
nie wypełniania obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów. 

Terminy wnoszenia opłat nie uległy 
zmianie:
• za I kwartał w terminie do 30 marca 

każdego roku, 
• za II kwartał w terminie do 30 czerwca 

każdego roku,
• za III kwartał w terminie do 30 wrze-

śnia każdego roku, 
• za IV kwartał w terminie do 30 grudnia 

każdego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się na właściwy 
rachunek bankowy Gminy Łopuszno:  37 
8499 0008 0000 0071 2000 0073.

UWAGA! W przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości złożył już deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w związku z korzysta-
niem ulgi za kompostowanie bioodpadów 
w przydomowym kompostowniku nie musi 
ponownie w każdym roku składać takiej 
deklaracji.

Zgłaszać należy wszelkie zmiany zwią-
zane z ilością osób zamieszkałych 

(tj. z przeprowadzką osób, narodzinami 
dzieci, zgonami osób itp.) mające wpływ 

na wysokość opłaty, termin: do 10 dnia 
po miesiącu, w którym zaistniała zmiana, 
w Urzędzie Łopuszno poprzez ponowne 
wypełnienie i złożenie deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Wszelkie wątpliwości co do złożonych 
deklaracji i zawartych w nich informacji 
skonsultować można z pracownikami 
Urzędu Gminy w Łopusznie pod nr tel. 41 
39 -14-001.

Zachęcamy również do zainstalowania 
bezpłatnej aplikacji „Kiedy śmieci”, która 
dla  wygody mieszkańców wysyła na tele-
fon komórkowy powiadomienie o terminie 
odbioru odpadów. W aplikacji dostępna 
jest również wyszukiwarka odpadów, któ-
ra ułatwi właściwą segregację, informacja 
o terminie płatności oraz inne istotne dla 
mieszkańca wiadomości. Aplikację moż-
na pobrać w Sklepie Google Play oraz App 
Store. 

Aneta Dyl

Kapliczka z potrzeby serca mieszkańców Huciska

Dziękujemy mieszkańcom Huciska za przykład godny naśladowania

Najstarsza i najmłodsza mieszkanka
  Huciska. Integracja pokoleń

M ieszkańcy Huciska z potrze-
by serca, ku chwale Bogu i 
szacunku do ludzi zbudowali 

kapliczkę. W dniu 13 listopada 2022 r. 
ks. Proboszcz Wiktor Walocha dokonał 
uroczystego poświęcenia, podczas któ-
rego obecna była Wójt Gminy Łopuszno 
Irena Marcisz. Gospodarz naszej Małej 

Ojczyzny podziękowała wszystkim Oso-
bom zaangażowanym we wzniesienie 
kapliczki za przykład życiowy godny 
naśladowania, za wspólną modlitwę, ży-
cząc aby dobry Bóg prowadził  wszyst-
kich mieszkańców szczęśliwą drogą 
życia.

Damian Rozmus 
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STYCZEŃ LUTY MARZEC

Łopuszno

Zmieszane odpady komunalne:

09 06 06

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, 

metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło)

16 13 13

Odpady ulegające biodegradacji (BIO)

Dotyczy osób, które NIE ZADEKLAROWAŁY 

kompostownika

18 15 15

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Lasocin,

Ewelinów,

Fryszerka,

Antonielów,

Barycz,

Skałka Polska,

Jasień,

Naramów, 

Nowa Skałka,

Wielebnów,

Zasłońce

Zmieszane odpady komunalne:

12 09 09

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

24 28 28

Odpady ulegające biodegradacji (BIO)

Dotyczy osób, które NIE ZADEKLAROWAŁY kompostownika

26 23 23

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Piotrowiec

Podewsie

Dobrzeszów

Nowek

Snochowice

Zmieszane odpady komunalne:

16 13 13

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

10 14 14

Odpady ulegające biodegradacji (BIO)

Dotyczy osób, które NIE ZADEKLAROWAŁY kompostownika

18 15 15

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Jedle,

Marianów Duży,

Marianów Mały,

Czartoszowy,

Michala Góra,

Grabownica,

Eustachów Mały,

Eustachów Duży,

Eustachów Dąbrowa,

Orczów

Zmieszane odpady komunalne:

30 27 27

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

25 22 22

Odpady ulegające biodegradacji (BIO)

Dotyczy osób, które NIE ZADEKLAROWAŁY 

kompostownika

26 23 23

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Sarbice  

Pierwsze

Sarbice Drugie

Krężołek

Rudniki

Olszówka

Huta 

Jabłonowa

Przegrody

Józefina

Czałczyn

Zmieszane odpady komunalne:

12 09 09

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

30 27 27

Odpady ulegające biodegradacji (BIO)

Dotyczy osób, które NIE ZADEKLAROWAŁY 

kompostownika

18 15 15

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Fanisławice,

 Fanisławice 

Przymiarki,

 Fanisławice 

Hucisko, 

Fanisławiczki,

 Ruda 

Zajączkowska, 

Gnieździska

Zmieszane odpady komunalne:

30 27 27

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

26 23 23

Odpady ulegające biodegradacji (BIO)

Dotyczy osób, które NIE ZADEKLAROWAŁY kompostownika

26 23 23

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Trudny 

odbiór

Zmieszane odpady komunalne:

12 09 09

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

24 28 28

Odpady ulegające biodegradacji (BIO)

Dotyczy osób, które NIE ZADEKLAROWAŁY kompostownika

12 09 09

Odpady ulegające biodegradacji 
składujemy w przydomowych 

kompostownikach.
W celu sprawnej zbiórki prosimy 

o wystawienie odpadów przed posesję 
do godziny 7.00 rano

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW –  
BIOSELECT Sp. z o.o. w Rakowie 

- tel.: 517 297 115 lub 41 35 35 027

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE ŁOPUSZNO 
W PIERWSZYM KWARTALE  2023r.
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Życzę nam wszystkim
takich Świąt Bożego Narodzenia 

żeby było do kogo powiedzieć dobre słowo... 
żeby z opłatkiem w dłoni zdążyć z wybaczeniem

przed pierwszą gwiazdką... 
i życzenia serdeczne usłyszeć  

przy świątecznym stole pełnym smakołyków ...
żeby się jak dziecko zachwycić i uradować 

Ojczystą Tradycją i Małym Jezuskiem, 
kolędy Mu zaśpiewać nie tylko w kościele.

A potem z nadzieją popatrzeć 
na kalendarz z lepszym Nowym Rokiem... 

niech będzie normalny,
bez kryzysów, pandemii

i  wojny u granic.

Krzysztof Marek Słoń
Senator RP

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym 
ciepłem oraz wszelkiej pomyślności w nadcho-

dzącym Nowym 2023 Roku
życzy

Mariusz Gosek
Poseł na Sejm RP
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Łopusznie

ii listopada 2022 r. w gminie Łopusz-
no uroczyście obchodzono 104. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości.
Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczy-

zny poprzedził wzruszający występ chóru 
szkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łopusznie pod kierunkiem pana 
Jarosława Gołucha. Mszę świętą celebro-
wał ksiądz proboszcz Karol Stach, nawią-
zując w homilii do kultywowania pamięci 
o bohaterach ginących za naszą wolność. 

W uroczystości wzięli udział: Wójt 
Gminy Irena Marcisz, Sekretarz Gminy 
Łopuszno Małgorzata Barcicka, Przewod-
niczący Rady Gminy w Łopusznie Andrzej 
Cieślicki, Radny Rady Powiatu Krzysztof 
Soboń, radni Rady Gminy w Łopusznie, 
sołtysi z terenu Gminy Łopuszno, dyrekto-
rzy i kierownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy Łopuszno, dyrektorzy szkół wraz 
z pocztami sztandarowymi , Orkiestra Dęta 
z Łopuszna, przedstawiciele Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddzia-
łu w Łopusznie oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy. 

Po mszy świętej uczestnicy udali się na 
Kościółek - Wzgórze Trzech Krzyży, któ-
re jest symbolem cierpień, przeżywanych 
przez lud w latach 1939 – 1945 podczas 
napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. 

Gmina Łopuszno przystąpiła do projektu 
„Pod Biało – Czerwoną”. W  ramach tegoż 
projektu zakupiony i zamontowany został 
maszt fl agowy wraz z fl agą RP na Wzgórzu 
Trzech Krzyży w Łopusznie. Jest to przed-
sięwzięcie, które ma zjednoczyć nasz kraj 
i jego mieszkańców, a także godnie uczcić 
pamięć o bohaterach Bitwy Warszawskiej 
z 1920 roku. Przeprowadzone ono zostało 
pod honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego.  Pod-
niesienia fl agi na maszt dokonali strażacy 
z OSP Łopuszno. Hymn państwowy ode-
grała Orkiestra Dęta z Łopuszna. Po uroczy-
stym podniesieniu fl agi na maszt młodzież 

z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
przygotowana przez Pana Piotra Starzyka
zaprezentowała część artystyczną, która 
dodała podniosłego charakteru obchodom 
Święta Niepodległości. Umieszczenie fl agi 
na maszcie w tak wyjątkowym miejscu to 
dowód na to, jak ważne są symbole naro-
dowe w życiu Polaków – te, za które życie 
w walce o wolność Ojczyzny poświęcali 
nasi przodkowie. Ma on za zadanie zin-
tegrować lokalną społeczność w duchu 
patriotyzmu, w duchu zaangażowania 
w sprawy naszej Ojczyzny. Na zakończenie 
uroczystości pięknie zaprezentowała się - 
z wiązanką pieśni patriotycznych - Orkiestra 
Dęta z Łopuszna. 

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz po-
dziękowała zebranym za udział w wydarze-
niu, szczególnie dzieciom i młodzieży, które 
stanowią przyszłość narodu polskiego.

Całość przedsięwzięcia koordynowała 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.

Małgorzata Gawęda, Ewelina Obarzanek

Dziękujemy za świadectwo umiłowania
  tradycji narodowej i Ojczyzny

Udział uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
   w Łopusznie z piękną oprawą muzyczną

Piękna lekcja historii w 104. rocznicę Odzyskania Niepodległości

Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. 
  Niech dumnie powiewa nad naszą Małą Ojczyzną
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„Pomordowanym mieszkańcom Sarbic”

H istoria nie oszczędzała nasze-
go kraju, w tym również Ziemi 
Łopuszańsk iej ,  d latego tak 

wiele miejsc pamięci narodowej znaj-
duje się w naszych okolicach.

2 października 2022 r. - jak co roku 
w pier wszą niedzielę tego miesiąca 
-  przy pomniku w Sarbicach odbyła 
się  uroczystość upamiętniająca ofia-
ry hitlerowskich najeźdźców. Każdora-
zowo w tym miejscu licznie gromadzą 
się okoliczni mieszkańcy. Władze sa-
morządowe reprezentowali: Wójt Gmi-
ny Łopuszno Irena Marcisz, Sekretarz 
Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka , 
radny Rady Powiatu w Kielcach Krzysz-
tof Smolarczyk , Prezes Gminnego Koła 
PSL Czesław Kolasa, radni Rady Gminy 
w Łopusznie, soł tysi z terenu naszej 
Małej Ojczyzny, dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Łopuszno, dyrektorzy szkół wraz 
z pocztami sztandarowymi , przedsta-
wiciele Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Oddziału w Łopusznie 
oraz Oddziału w Olesznie oraz Konecki 
Samodzielny Batalion Drużyn Strzelec-
kich im. Hubala. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, którą celebrował ksiądz Bog-
dan Pacyniak. Następnie został  odczy-
tany Apel Poległych, po czym delegacje 
złożyły okolicznościowe kwiaty przy 
pomniku i zapaliły symboliczne znicze. 
Do zebranych mieszkańców okolicznych 
miejscowości Wójt Gminy Łopuszno Ire-
na Marcisz skierowała słowa uznania za 
piękne kultywowanie pamięci o wyda-
rzeniach historycznych rozgrywających 
się na naszej ziemi.  

Podziękowała wszystkim Osobom za-
angażowanym w organizację uroczysto-
ści, w szczególności: sołtys sołectwa 
Sarbice Drugie Pani Elżbiecie Karykow-
skiej, Panu Mariuszowi Żabińskiemu 
– leśniczemu, a także mieszkańcom 
i gościom za dbałość o to wymowne 
miejsce pamięci. 

Małgorzata Gawęda

  Pamięć o przodkach kształtuje naszą tożsamość

  Młodzież i poczty sztandarowe uczestnikami obchodów

  Przedstawiciele władz samorządowych gminy Łopuszno w hołdzie zasłużonym
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Prezentujemy sylwetki Radnych Młodzieżowej 
Rady Gminy Łopuszno

Młodzieżowa Rada Gminy Łopusz-
no powołana została w 2017 r. w 
trosce o dobro młodzieży. Ma ona 

na uwadze potrzebę aktywnego uczestnic-
twa młodych ludzi w procesie budowania 
demokratycznego i obywatelskiego społe-
czeństwa. Zapewnia integrację środowisk 
młodzieżowych, dając młodym ludziom moż-
liwość wpływania na kształt otaczającego 
ich świata, a przede wszystkim - zapewniając 
udział w procesie decydowania o sprawach 
związanych z młodzieżą na terenie naszej 
Małej Ojczyzny. Młodzi samorządowcy wy-
korzystując swoje umiejętności menadżer-
skie i charyzmę, dążą do integracji środowisk 
młodzieżowych w swoich społecznościach 
szkolnych. Mamy przyjemność zaprezento-
wać sylwetki Radnych Młodzieżowej Rady 
Gminy Łopuszno wybranych w dniu 24 paź-
dziernika 2022 r. w trybie zarządzenia Nr 81 

/ 2022 Wójta Gminy Łopuszno do pełnienia 
zaszczytnej funkcji na dwuletnią kadencję w 
roku szkolnym 2022 / 2023 oraz 2023 / 2024.
1) w okręgu wyborczym nr 1, tj. w Szkole Pod-
stawowej w Dobrzeszowie:

a) Aleksandra Mróz;
b) Fabian Zimny;

2) w okręgu wyborczym nr 2, tj. w Szkole Pod-
stawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Gnieździskach:

a) Aleksander Drozdowski;
b) Tomasz Szwajkowski;
c) Oskar Wnuk;

3) w okręgu wyborczym nr 3, tj. w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie:

a) Julia Arabasz;
b) Weronika Biała;
c) Gabriela Klimczak;
d) Gabriela Piec;

Julia Arabasz, Szkoła Podstawowa im. 
  Jana Pawła II w Łopusznie, obecna 
  wiceprzewodnicząca MRG zainteresowania: 
  języki obce, taniec, rysowanie, malowanie, sport

Gabriela Klimczak, Szkoła Podstawowa im. Jana 
  Pawła II w Łopusznie, zainteresowania: pływanie,
  jazda na łyżwach, podróżowanie, nauka języków 
  obcych

Aleksandra Makuch, Powiatowy Zespół Szkół
  w Łopusznie, obecna Przewodnicząca MRG,
  zainteresowania: taniec, piłka siatkowa,
  gastronomia

Aleksandra Mróz, Szkoła Podstawowa 
  w Dobrzeszowie, zainteresowania: taniec, sport
  zwłaszcza koszykówka

Weronika Biała, Szkoła Podstawowa im. Jana
  Pawła II w Łopusznie, zainteresowania: czytanie
  książek, śpiewanie, nauka języków obcych

Aleksander Drozdowski, Szkoła Podstawowa
  im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach,
  zainteresowania: piłka nożna

e) Wiktoria Sobczyk;
4) w okręgu wyborczym nr 4, tj. w Powiato-
wym Zespole Szkół w Łopusznie:

a) Aleksandra Makuch;
b) Anna Piec;
c) Klaudia Szustak;
d) Julia Świercz;
e) Piotr Zimny. 
Gratulujemy nowo wybranym Radnym 

Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno 
zdobycia zaufania społeczności szkolnej. 
Życzymy jednocześnie zdrowia, rozwijania 
imponujących cech osobowościowych oraz 
osiągania dalszych sukcesów na każdej niwie 
życia.

Poniżej zestawienie 15 radnych - w kolej-
ności alfabetycznej

Damian Rozmus
we współpracy z radnymi Młodzieżowej 

Rady Gminy Łopuszno
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  Oskar Wnuk, Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego w Gnieździskach, obecny 
wiceprzewodniczący MRG, zainteresowania: piłka 
nożna, koszykówka, motoryzacja

  Anna Piec, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie,
  zainteresowania: gastronomia, czytanie książek

  Klaudia Szustak, Powiatowy Zespół Szkół 
  w Łopusznie, zainteresowania: sport, taniec, śpiew,
  czytanie książek, podróże

  Gabriela Piec, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
  II w Łopusznie, zainteresowania: czytanie książek,
  propagowanie praw ucznia

  Tomasz Szwajkowski, Szkoła Podstawowa
  im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach,
  zawodnik Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego,
  zainteresowania: lekkoatletyka, czytanie książek,
  piłka nożna, nauka języków obcych 

  Wiktoria Sobczyk, Szkoła Podstawowa im. Jana
  Pawła II w Łopusznie, zainteresowania: czytanie
  książek, taniec

  Julia Świercz, Powiatowy Zespół Szkół  
  w Łopusznie, zainteresowania: taniec, śpiew,
  fryzjerstwo, makijaż artystyczny, piłka ręczna

  Fabian Zimny, Szkoła Podstawowa  
  w Dobrzeszowie, obecny sekretarz MRG
  zainteresowania: sport, inwestowanie, 
  multimedia, socialmedia, moda

  Piotr Zimny, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie,
  zainteresowania: informatyka, ekonomia,
  geopolityka
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U progu dorosłości – uroczyste włączenie 18-latków 
w poczet mieszkańców gminy Łopuszno

27 października 2022 r. na tere-
nie Gminnego Ośrodka Spor-
towo – Wypoczynkowego 

w Łopusznie odbyło się uroczyste spotka-
nie „U progu dorosłości”, podczas którego 
18 – latkowie urodzeni w 2004 roku włą-
czeni zostali w poczet pełnoletnich miesz-
kańców naszej Małej Ojczyzny, jaką jest 
gmina Łopuszno. Inicjatorką inicjatywy 
od kilku lat jest Wójt Gminy Łopuszno Ire-
na Marcisz. Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością: Senator RP Krzysztof Słoń, 
Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie 
Andrzej Cieślicki, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół w Łopusznie Agnieszka Prę-
dota – Gad, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łopusznie Beata Starzyk, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypo-
czynkowego w Łopusznie Sławomir Stel-
maszczyk oraz mł. asp. Komisariatu Policji 
w Strawczynie Michał Gołuchowski. 

Uroczystego powitania bohaterów za-
planowanego spotkania oraz znamienitych 
gości dokonała Wójt Gminy Łopuszno Irena 
Marcisz, która skierowała do wszystkich 
18 – latków z głębi serca płynące życzenia 
wspaniałych lat życia przepełnionych zdro-
wiem, miłością, radościami i sukcesami na 
każdej niwie życia. Do  życzeń przyłączył 
się również Senator RP Krzysztof Słoń oraz 
Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie 
Andrzej Cieślicki. Senator Krzysztof Słoń 
skierował do zebranych wskazówki doty-
czące praw i obowiązków, które obowiązują 
pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

W dalszej części spotkania Wójt Gminy 

Łopuszno Irena Marcisz wspólnie z Senato-
rem RP Krzysztofem Słoniem, Przewodni-
czącym Rady Gminy w Łopusznie Andrze-
jem Cieślickim, dyrektorem Powiatowego 
Zespołu Szkół w Łopusznie Agnieszką Prę-
dotą – Gad, dyrektorem Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łopusznie Beatą Starzyk oraz 
kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportowo 
– Wypoczynkowego w Łopusznie Sławomi-
rem Stelmaszczykiem dokonali uroczystego 
aktu wręczenia 18-latkom odznak opatrzo-
nych herbem Gminy Łopuszno, co symboli-
zowało włączenie ich w poczet pełnoletnich 
mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. 

Następnie Bogumiła Krzyżyk - jako 
przedstawicielka młodego pokolenia 
skierowała wyrazy najwyższego uznania 
i serdeczne podziękowania dla Wójt Gmi-
ny Łopuszno Ireny Marcisz i Senatora RP 
Krzysztofa Słonia za realizację pięknych 
inicjatyw z myślą o młodzieży, sukcesywne 
wspieranie i dostrzeganie potrzeb osób mło-
dych na terenie gminy Łopuszno. Wskazała, 
że Pani Irena Marcisz stanowi dla młodzieży 
prawdziwy wzór do naśladowania. W imieniu 
uczestników uroczystości życzyła wszyst-
kim zdrowia, radości oraz sukcesów w wy-
miarze osobistym i zawodowym. Podzię-
kowała za zaproszenie, podkreślając, że to 
prawdziwy zaszczyt być uznanym za pełno-
prawnego mieszkańca gminy Łopuszno.

Po części ofi cjalnej głos zabrał reprezen-
tujący Komisariat Policji w Strawczynie mł. 
asp. Michał Gołuchowski, odnosząc się do 
postaw profilaktycznych w środowiskach 
dzieci i młodzieży. 

Następnie nadszedł czas na część arty-

styczną, podczas której zebrani mieli okazję 
podziwiać kunszt artystyczny w wykonaniu 
Julii Świercz – uczennicy klasy 4 Powia-
towego Zespołu Szkół w Łopusznie, która 
zaprezentowała utwór pt. „Riptide”. Ponad-
to, podczas uroczystości obejrzeć można 
było występ taneczny „Broadway jazz” Julii 
Wnuk – uczennicy klasy 3 Powiatowego Ze-
społu Szkół w Łopusznie związanej ze Szko-
łą Tańca Baila Pani Anety Węgrzyn. 

Z myślą o wspaniałych 18 – latkach z te-
renu gminy Łopuszno rozlosowano atrakcyj-
ne nagrody w postaci różnorodnych vouche-
rów, zaś nagrodami głównymi były pióra 
ufundowane przez Senatora RP  Krzysztofa 
Słonia oraz Wójta Gminy Łopuszno Irenę 
Marcisz. Wszyscy uczestnicy zorganizowa-
nego spotkania otrzymali okolicznościowe 
zestawy gadżetów promocyjnych Gminy 
Łopuszno oraz drzewka miododajne, sym-
bolizujące doniosłe wkroczenie przez przed-
stawicieli młodego pokolenia w wyczekiwa-
ną przez nich dorosłość.

Uroczystość przeprowadzona w nie-
zwykle miłej atmosferze zakończyła się 
wspólnym odśpiewaniem tradycyjnych 
„Stu lat…”. Słodkim akcentem – tortem, na 
którym analogicznie do nazwy spotkania 
umieszczony został napis: „U progu do-
rosłości”, sfinalizowano to wzruszające 
spotkanie.

W załączeniu – fotorelacja z uroczysto-
ści, z uwzględnieniem jej najważniejszych 
bohaterów, czyli 18 – latków uroczyście 
włączonych w poczet pełnoletnich miesz-
kańców gminy Łopuszno.

Damian Rozmus 

Wszechobecna radość przedstawicieli młodego pokolenia
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Imponujący jubileusz Pani Danieli Sójki 

7 urodziny naszego Żłobka
  Dostojna jubilatka Pani Daniela Sójka wraz z Bliskimi

  Radość uczestników imprezy okolicznościowej

i3 października 2022 roku Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz 
przekazała wyrazy uznania dla 

Szanownej Pani Danieli Sójki, obchodzą-
cej wspaniały jubileusz 90 – lecia urodzin. 

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz 
życzyła Jubilatce kolejnych lat w zdrowiu                           
i miłości najbliższych. Wyraziła nadzieję, 
iż Opatrzność Boża pozwoli Pani Danieli                               
cieszyć się jeszcze wiele lat zasłużonym 
szacunkiem ze strony rodziny, przyjaciół 
i lokalnej społeczności.

Pani Daniela Sójka ze swoją optymi-
styczną postawą i wysokimi wartościami 
moralnymi stała się – w powszechnym 
rozumieniu – autorytetem. Jej doświad-
czenie życiowe dla wielu jest źródłem mą-
drości i drogowskazem w podejmowaniu 
wyzwań.

100 lat, Pani Danielo!
 Damian Rozmus 

I grudnia 2022 r.  świętowaliśmy 7 uro-
dziny Żłobka Gminnego w Łopusz-
nie. Jak na urodziny przystało, był  

pyszny tort, kolorowe balony z helem i moc 
radości. Dodatkową atrakcję stanowiła 
ufundowana przez rodziców fotobudka 
i pamiątkowe urodzinowe zdjęcia.  Żłobek 
przepełniony jest każdego dnia gwarem, 
radością i śmiechem dzieci, co jest dla 
nas powodem do ogromnego zadowolenia 
i dumy. Niezmiernie cieszy nas dokonują-

ca się ewolucja naszego Żłobka – miejsca, 
które zapewnia bardzo dobre warunki do 
wszechstronnego rozwoju w przyjaznych 
i bezpiecznych dla dzieci warunkach. Ko-
lejne urodziny dały nam również możliwość 
dokonania podsumowania ostatniego roku 
naszej pracy. Ocenialiśmy również wszelką 
aktywnośćzwiązaną z uatrakcyjnieniem po-
bytu milusińskim podopiecznym.

Niechaj to święto będzie okazją do wy-
rażenia uznania i szacunku dla wszystkich 

pracowników Żłobka za ich zaangażowanie, 
wytrwałość oraz pasję włożoną w opiekę 
i wychowanie najmłodszego pokolenia na-
szej Małej Ojczyzny.

Życzymy Żłobkowi Gminnemu w Łopusz-
nie oraz wszystkim osobom z nim związa-
nym wszelkiej pomyślności, wielu chwil 
wartych zapamiętania, wytrwałości i sa-
tysfakcji z pracy,   a przede wszystkim dal-
szego rozkwitu.

Ewelina Bernat 
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Gminny Dzień Seniora w Łopusznie 
– wieczór andrzejkowy

W kalendarzu pojawia się co-
raz więcej dni, które są oka-
zją do celebrowania dojrza-

łego wieku. Te święta mają wspólny cel 
– kształtowanie właściwego społecznego 
postrzegania seniorów oraz zapewnienie 
im godnego życia. Stało się już zatem tra-
dycją naszej gminy, że co roku spotykamy 
się, aby uczcić ten piękny dzień. Uroczy-
stość stała się okazją, aby podziękować 
wspaniałym seniorom za to, że dzięki nim 
nie pokryły się kurzem nasze obyczaje, że 
to z ich ust młode pokolenie dowiaduje 
się o minionym czasie. Chcemy im rów-
nież dziękować za to, że ich serca i ręce 
sprawiły, iż rodzinne domy stały się bez-
pieczną przystanią dla dzieci i wnuków. 
Nasi seniorzy mają ogromną wiedzę, 
doświadczenie życiowe oraz wyczucie 
sytuacji. Są strażnikami tradycji patrio-
tycznych,  rodzinnych,  kultywują kulturę 
regionu, naszej miejscowości. 

W tym roku obchody Gminnego Dnia 
Seniora odbyły się 24 listopada 2022 
roku w  Gminnym Ośrodku Sportowo Wy-

poczynkowym w Łopusznie. O godzinie 
16.00 sala  zapełniła się zaproszonymi 
gośćmi, których uroczyście powitała Re-
nata Janik - Wicemarszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz  Irena Marcisz  
– Wójt Gminy Łopuszno. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas również: Sekretarz 
Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, 
Przewodniczący Rady Gminy w Łopusz-
nie Andrzej Cieślicki wraz Radnymi Gmi-
ny Łopuszno: Barbarą Fas, Bożeną So-
chacką, Danutą Łukasik, Justyną Walas, 
Krzysztofem Błachuckim, Kazimierzem 
Bernatem, Mariuszem Wosiem, Sławo-
mirem Staszczykiem, Wiesławem Mazu-
rem, Tomaszem Kowalczykiem,  dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie 
Beata Starzyk, przedstawiciel fundacji 
RESTART Renata Miszczuk.

Uroczyste wydarzenie poprowadzili 
kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo 
Wypoczynkowego  w Łopusznie Sławomir 
Stelmaszczyk oraz kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusz-
nie Mariusz Łuszczyński. Nie zabrakło 

podziękowań, wręczenia kwiatów i upo-
minków, przemówień i przepięknych ży-
czeń, które popłynęły z ust  zaproszonych 
gości. Organizatorzy zadbali, aby wieczór 
upłynął w miłej atmosferze. Uczestnicy 
mogli zatańczyć przy porywających me-
lodiach; mogli  sobie także powróżyć.  
Dużą atrakcją było losowanie upominków 
wśród uczestników, a  niespodzianką dla 
wszystkich okazał się przepyszny tort.

Uroczystość Gminnego Dnia Seniora 
uświetnił występ wokalny uczniów Powia-
towego Zespołu Szkół w Łopusznie: Julii 
Świercz oraz Kacpra Michałka.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt 
Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Spor-
towo Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz fundacja RESTART. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
przybycie, wspólne świętowanie, a na-
szym seniorom jeszcze raz składamy 
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich 
święta i… do zobaczenia za rok.

S. Stelmaszczyk, M. Łuszczyński

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz sukcesywnie wspiera
  inicjatywy dedykowane seniorom

Wspaniali uczestnicy Gminnego Dnia Seniora 2022

Radni Rady Gminy w Łopusznie zaszczycili obchody swoją
  obecnością
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Magiczne spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Łopuszno

21 grudnia 2022 r. o godzinie 15.00 
w Gminnym Ośrodku Sportowo 
– Wypoczynkowym w Łopusz-

nie odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla 
mieszkańców  gminy Łopuszno. Inicjatorami 
tego pięknego wydarzenia byli: Wójt Gminy 
Łopuszno Irena Marcisz, Gminny Ośrodek 
Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusz-
nie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łopusznie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Łopusznie.

W atmosferę spotkania wprowadził 
wszystkich przepiękny mini koncert  kolęd 
w wykonaniu Anny Podgórskiej oraz Mag-
daleny Młynarskiej, uczennic Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.  
Uroczystego powitania gości dokonali pro-
wadzący spotkanie Sławomir Stelmaszczyk 
oraz Mariusz Łuszczyński. Następnie wszy-
scy mogli obejrzeć wzruszające Jasełka Do-
brzeszowskie w wykonaniu dzieci i młodzie-
ży ze szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, 
przygotowane  pod kierunkiem Pani Joanny 
Nyga-Miśty, Pani Aldony Sobierajskiej oraz 

Pani Małgorzaty Soboń.
Po pięknych występach życzenia dla 

mieszkańców oraz zaproszonych gości zło-
żyła Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz. 
Następnie głos zabrał gość honorowy spo-
tkania świątecznego - Jego Ekscelencja Bi-
skup Pomocniczy   Diecezji Kieleckiej  ksiądz 
Marian Florczyk.  Wspólnie z proboszczem 
parafii Łopuszno ks. kan. Karolem  Stachem 
odmówili  modlitwę i poświecili opłatek, któ-
rym uczestnicy mogli się podzielić i złożyć 
sobie życzenia. 

Spotkanie opłatkowe wpisało się już na 
stałe w kalendarz  wydarzeń organizowa-
nych  w gminie Łopuszno. Cieszy się ono 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców gminy. Swoją obecnością tę piękną 
uroczystość uświetnili: Jego Ekscelencja Bi-
skup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej  ksiądz 
Marian Florczyk,  ks. kan. Karol Stach  pro-
boszcz parafii Łopuszno, Przewodniczący  
Rady Gminy w Łopusznie  Andrzej Cieślicki  
wraz z radnymi gminy Łopuszno, Sekretarz 
Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, dy-

rektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Łopusznie Krzysztof Kumański wraz ze 
swoim zastępcą Katarzyną Włodarczyk, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie  
Alicja Kuropatwa wraz ze swoim zastępca 
Aldoną Sobierajską, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Gnieździskach Małgorzata Trela 
wraz ze swoim zastępcą Ewą Dudek, kierow-
nik Filii SP im. Jana Pawła II w Łopusznie 
- Szkoły Podstawowej w Grabownicy Anna 
Skrzypczyk, kierownik Filii Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzeszowie – Szkoły Podstawo-
wej w Sarbicach Małgorzata Najmrodzka, 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Łopusznie Beata 
Starzyk, przedstawiciele klubów seniora oraz 
organizacji pozarządowych, młodzież szkol-
na oraz mieszkańcy gminy Łopuszno.

Podczas spotkania nie zabrakło wzruszeń 
przy składaniu życzeń oraz wspólnego śpie-
wania kolęd przy stole. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i udział w tym pięknym świątecznym wyda-
rzeniu. 

Organizatorzy

  Biskup Kielecki wspólnie z Panią Wójt skierowali okolicznościowe życzenia

  Mieszkańcy licznie skorzystali z zaproszenia   Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
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VIII KONFERENCJA SENIORALNA
Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”

Szlachetne gesty wsparcia 

29listopada 2022 r. odbyła się VIII 
Konferencja Senioralna zor-
ganizowana przez Stowarzy-

szenie „Kobiety Łopuszna”. Zaproszeni 
goście spotkali się w Gminnym Ośrodku 
Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusz-
nie.

Było to bardzo udane spotkanie. Ho-
norowymi gośćmi były: Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Renata Janik 
i Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz. 

Wsłuchując się w lokalne po-
trzeby społeczne, z inicja-
tywy Wójt Gminy Łopuszno 

Ireny Marcisz pracownicy Urzędu Gminy 
w Łopusznie oraz jednostek organizacyj-
nych Gminy Łopuszno wzorem lat ubie-
głych wsparli realizację doniosłej akcji 
charytatywnej o zasięgu ogólnopolskim 
zatytułowanej „Szlachetna Paczka” edy-
cja 2022 w ramach poczynionej prywatnie 
zbiórki. 

Mianem „weekendu cudów” określa 
się zwieńczenie działań związanych 
z przeprowadzeniem w różnych „miej-
scach” gminy zbiórki na „Szlachetną 

Wśród zaproszonych gości byli: doktor 
Maciej Bielecki (GOZ Łopuszno), Pani 
Małgorzata Witczak, przedstawiciele in-
stytucji i urzędów publicznych, koleżanki 
z zaprzyjaźnionych organizacji, a zwłasz-
cza mieszkańcy Łopuszna.

Program imprezy stał się jednocze-
śnie podsumowaniem projektu dofi nan-
sowanego z budżetu Gminy Łopuszno 
w ramach rozstrzygnięcia konkursu na 
realizację zadań publicznych w 2022 r. 

pn. „Ochrona i promocja zdrowia wśród 
mieszkańców gminy Łopuszno”. Jest to 
projekt promujący zdrowie. Duży wkład 
w jego realizację mieli lekarze rodzinni 
z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusz-
nie. 

Dwa tygodnie wcześniej doktor Hu-
bert Węgrzyn zapoznał  zebranych z naj-
częstszymi chorobami układu krążenia. 
Na kolejnym spotkaniu wszyscy mieli 
przyjemność  wysłuchać prelekcji leka-

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz 
  z liderką Szlachetnej Paczki 
  Aleksandrą Dziedzic

Podziękowanie za szlachetny gest
   pomocy

Dar serca od wspaniałych mieszkańców
  gminy dla najmłodszych

Paczkę”. Podczas fi nału, który odbył się 
w dniach 10 – 11 grudnia 2022 r. udział 
wzięli wspaniali wolontariusze, darczyńcy 
i inne osoby zaangażowane w to wspania-
łe przedsięwzięcie. Działali z ogromnym 
poświęceniem i determinacją. Liderką 
tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” 
w rejonie, uwzględniającym m.in. gminę 
Łopuszno, była Aleksandra Dziedzic.

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz 
pragnie z głębi serca podziękować oraz 
wyrazić słowa uznania wobec wszystkich 
Osób, które w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do realizacji wspaniałej idei, 
mądrej pomocy - w ramach tegorocznej 

akcji „Szlachetna Paczka”. Mieszkańcy 
naszej gminy po raz kolejny wykazali się 
w ten sposób prawdziwą otwartością serc 
oraz empatią. 

Ponadto, w dniu 15 grudnia 2022 r. 
Wójt Gminy Łopuszno wspólnie z Senato-
rem RP Krzysztofem Słoniem przekazała 
w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii w 
Kielcach pluszaki jako dar serca dla naj-
młodszych, hospitalizowanych dzieci w 
ramach przedświątecznej bezinteresow-
nej akcji niesienia radości.

Pamiętajmy, że RAZEM MOŻEMY WIĘ-
CEJ!

Damian Rozmus 
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rza Macieja Bieleckiego i Pani Małgorza-
ty Witczak - menadżer w gospodarstwie 
„Kompostella” w Baryczy. Obydwoje Pań-
stwo zgodni byli co do wartości prozdro-
wotnych wszelkich soków, syropów i ki-
szonek.

 Finałem stało się przedstawienie 
w wykonaniu koleżanek ze Stowarzysze-
nia „Kobiety Łopuszna” zatytułowane 
„W kolejce po zdrowie”. Wiadomo - śmiech 
to zdrowie, dlatego też koleżanki ze sto-
warzyszenia zaprezentowały kilka humo-
rystycznych scenek z wizyty u lekarza. 
Otrzymały wielkie brawa za wywołanie 
w widzach pozytywnych emocji i szcze-
rego śmiechu.

Mi ł ym dla ucha „ pr zer y wnik iem” 

był występ wokalistki Julii Świercz - 
uczennicy Powiatowego Zespołu Szkół 
w Łopusznie oraz  Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łopuszno” pod kierownictwem Andrzeja 
Kmiecika.

Potem już wszyscy mogli zasmakować 
w przygotowanych przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypo-
czynkowego w Łopusznie gorących potra-
wach, przystawkach i słodkich deserach.

Należy zaznaczyć, że w swoich wy-
stąpieniach Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Renata Janik i Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz wyraziły 
głęboki podziw dla Prezes Stowarzysze-
nia „Kobiety Łopuszna” Haliny Sochackiej 
za wielkie zaangażowanie w realizację 

projektu. Podziękowały za zaproszenie, 
ciekawy program i rewelacyjny spektakl 
kabaretowy  wyreżyserowany przez  Ko-
leżankę Teresę Barcicką.

Dużym wsparciem w realizacji naszego 
projektu i VIII Konferencji Senioralnej  słu-
żyli Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, 
kierownik GOSW w Łopusznie Sławomir 
Stelmaszczyk i dyrektor GOK w Łopusznie 
Beata Starzyk wraz ze swoimi pracowni-
kami.

Takie wsparcie motywuje nas,  „Kobie-
ty Łopuszna” do dalszych wieloaspekto-
wych działań. 

Dziękujemy.

                                                                                       Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”

  Kobiety Łopuszna w humorystycznej scence w kolejce po zdrowie

  Uśmiech na twarzy oznaką szczęścia. Wójt Gminy Irena Marcisz 
  wspiera działalność pożytku publicznego

  Niepowtarzalna atmosfera panowała podczas VIII Konferencji
  Senioralnej

  Doskonała obsada aktorska i dawka humoru dla relaksu na
  najwyższym poziomie
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Uroczyste podsumowanie działalności Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łopusznie w 2022 r.

Zazwyczaj pod koniec roku kalen-
darzowego dokonujemy podsumo-
wania tego, co ważnego wydarzyło 

się ostatnio w naszym życiu. Dlatego też 8 
grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Sporto-
wo-Wypoczynkowym odbyło się uroczyste 
spotkanie podsumowujące projekty reali-
zowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łopusznie.

Zaproszonych gości oraz członków 
UTW serdecznie powitała Barbara Chuda 
– Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łopusznie. Następnie przedstawiła i pod-
sumowała dotychczas zrealizowane projek-
ty:
• „Życie to teatr”,
• „Gwarowo i smakowo. Na talerzu i ję-

zyku”,
• „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
• „Spartakiada Seniorów”.

Przypomniała też o innych wydarzeniach, 
których UTW był współorganizatorem lub 
uczestnikiem. 7 października członkowie 
Stowarzyszenia uczestniczyli w wyjeździe 
do SPA w Hotelu Binkowski. 27 październi-
ka UTW wraz ze Stowarzyszeniem „Skała” 
Lasocin był współorganizatorem dyktanda 
nawiązującego do rocznicy Odzyskania Nie-
podległości pod hasłem „Język ojczysty? To 
lubię!”. 29 listopada grupa członków UTW 
była w kinie  na fi lmie pt. „ Listy do M 5”.

Po wystąpieniu prezes głos zabrała Pani 
Maria Zasada, która przedstawiła i podsu-
mowała ostatnio realizowany projekt pt. 
„Podebatuj o języku”. Został on dofi nanso-
wany z budżetu Gminy Łopuszno w ramach 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w 2022 r., dla-
tego też szczególe podziękowania kierujemy 

pod adresem Wójta Gminy Łopuszno Ireny 
Marcisz.

Projekt językowy miał za zadanie uświa-
domienie i upowszechnienie tożsamości 
językowej –  gwary, używanej jeszcze przez 
seniorów oraz tzw. młodomowy związanej 
ze slangiem i słownictwem współczesnej 
młodzieży.

Zarówno gwara dla współczesnej mło-
dzieży, jak i młodomowa dla seniorów są 
niezbyt zrozumiałe. Dlatego powstał pomysł 
zebrania i opracowania tego, co jest w tych 
odmianach językowych charakterystyczne 
i wyjątkowe. Wspólne działania miały formę 
warsztatów, wykładów, konkursów i anima-
cji, które pomagały seniorom i młodzieży 
znaleźć wspólny język i drogę do lepszego 
porozumiewania się.  Został też opracowany 
„ Mały słownik wyrazów i wyrażeń z gwary 
świętokrzyskiej oraz młodomowy”.  

Pani Maria Zasada wyraziła nadzieję, że 
publikacje – słownika i scenariusza -  przy-
czynią się do większego zainteresowania 
naszym językiem ojczystym. Zostaną one 
przekazane do bibliotek oraz instytucji reali-
zujących cele kulturalne i edukacyjne.  Nie-
wątpliwie praca nad realizacją projektu to 
kolejny przykład służący aktywnej integracji 
społecznej w naszej gminie.

Pod koniec wystąpienia - w imieniu  UTW 
w Łopusznie – Pani Maria Zasada podzię-
kowała Wójt Gminy Łopuszno Irenie Marcisz 
za sfi nansowanie projektu. Podziękowania 
złożyła również na ręce Pana Mariusza 
Brelskiego, koordynatora Centrum Edukacji 
Lokalnej w Łopusznie, dzięki któremu senio-
rzy wraz z młodzieżą mogli uczestniczyć 
w bardzo ciekawym spotkaniu z Panią dr 
Katarzyną Ostrowską z UJK w Kielcach i wy-

słuchać jej wykładu pt.” W kręgu języka mło-
dzieżowego.” Podziękowała także Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie - 
Małgorzacie Gawędzie za pomoc przy opra-
cowaniu słownika. 

Efekt zaangażowania uczestników w re-
alizację projektu to scenariusz przedstawie-
nia w trzech odsłonach języka pt. „Niby po 
polsku, a jednak…”  – napisanego gwarą, 
językiem literackim oraz żargonem mło-
dzieżowym, którego autorką i jednocześnie 
reżyserką jest Pani Katarzyna Włodarczyk.

Kolejnym punktem spotkania była pre-
zentacja przedstawienia pt. „ Niby po pol-
sku, a jednak…” w wykonaniu członków UTW 
w Łopusznie: Stanisławy Młynarskiej, Marii 
Zasady, Elżbiety Barańskiej, Aleksandra Ko-
zaka, Zdzisława Macandra oraz gościnnie 
– Filipa Pniewskiego, ucznia Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II. Występ bardzo 
się podobał, bo co rusz rozlegały się salwy 
śmiechu, a aktorzy amatorzy dostali grom-
kie oklaski.

O korzyściach płynących z aktywnego 
trybu życia i o ważnej roli, jaką odgrywa ruch 
zebrani  dowiedzieli się z prelekcji rehabili-
tantki Pani Barbary Kowalczyk Bernat. 

Natomiast o zaletach  naturalnych środ-
ków leczniczych opowiedziała Pani Małgo-
rzata Witczak, która prowadzi ekologiczne 
gospodarstwo na Baryczy. 

Na zakończenie spotkania na wszystkich 
uczestników czekał smaczny poczęstunek. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia dużo 
zdrowia i spokoju oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku  -  życzymy wszystkim czytel-
nikom „Wieści Łopuszna”.

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łopusznie 

Trwałym efektem z realizacji projektu jest wydana publikacja poświęcona
  tematyce językowej

W oczekiwaniu na spektakl przygotowany
  przez UTW w Łopusznie
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Ratujemy przyrodę – ratujemy świat
Władze samorządowe gminy 

Łopuszno na czele z Panią Wójt 
Ireną Marcisz pod patronatem 

honorowym Senatora RP Krzysztofa Sło-
nia ogłosiły konkurs pn. „Segregujesz 
świat ratujesz!”. Konkurs zorganizowany 
został w dwóch kategoriach: klasy 1-3 
oraz klasy 4-8. Obejmował swoim zasię-
giem wszystkie szkoły podstawowe, dla 
których organem prowadzącym jest Gmi-
na Łopuszno. Łącznie wpłynęło blisko 200 
prac, z których wyłoniono laureatów I, II, 
III miejsca w każdej kategorii i przyznano 

łącznie 30 wyróżnień – 25 w kategorii kla-
sy I-III  oraz 5 w kategorii IV-VIII.

Zasadniczym celem konkursu był edu-
kacja ekologiczna dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Łopuszno  w   zakresie pro-
mowania działań podejmowanych na rzecz 
podniesienia świadomości ekologicznej. 

Laureatami konkursu w kategorii klasy 
I - III zostali:
• Wojciech Machnik  
• Filip Cholewiński 
• Miłosz Obierzyński 

Laureatami konkursu w kategorii klasy 

IV - VIII zostali:
• Natalia Walas 
• Michał Barański 
• Weronika Pietrasiewicz 

Z głębi serca dziękujemy za tak liczny 
udział w konkursie kochanym przedstawi-
cielom młodego pokolenia, stanowiącym o 
przyszłości naszej Małej Ojczyzny. 

Wyrażamy przekonanie, że konkurs na 
stałe wpisze się w kalendarz inicjatyw 
podejmowanych z myślą o wspaniałych 
mieszkańcach gminy Łopuszno. 

Aneta Dyl

  Aktywny udział uczniów Szkoły Podstawowej  
  im. S. Żeromskiego w Gnieździskach w inicjatywie

  Wojciech Machnik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Paweł II  
  w Łopusznie laureatem I miejsca w kategorii do III klas

  Nagrodzeni uczniowie w gminnym konkursie proekologicznym. Napłynęło w nim blisko 200 prac
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Spotkanie autorskie w wyjątkowej atmosferze 

Gminne wydarzenia kulturalno – oświatowe
Spotkanie autorskie z P. Katarzyną Kielecką

W Gminnej Bibl iotece Pu-
blicznej w Łopusznie odby-
ło się spotkanie autorskie 

z pisarką Katarzyną Kielecką - autorką 
publikacji dla dzieci oraz powieści oby-
czajowych. Pani Katarzyna nie stroni od 
trudnych psychologicznie i społecznie 
tematów, dostarcza okazji do wzruszeń, 
zachwyca lekkością pióra i poczuciem 
humoru. 

W spotkaniu wzięła udział młodzież 
z Powiatowego Zespołu  Szkół z Łopusz-
na oraz zainteresowani czytelnicy.

Autorka na spotkaniu podzieliła się 

W W placówkach oświatowych, 
pier wsze miesiące roku 
szkolnego zawsze obfitują 

w wiele wydarzeń szkolnych. Wydarzenia 
te miały również miejsce w szkołach, któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina 
Łopuszno. Wyróżniającym się miesiącem 
jest październik, w którym najczęściej od-
bywają się ślubowania uczniów klas pierw-
szych.

Ślubowanie pierwszoklasistów odby-
wało się w każdej ze szkół. Gościem ho-
norowym we wszystkich szkolnych spo-

z czytelnikami wieloma „smaczkami” ze 
swojego pisarskiego życia. Opowiedziała 
o początkach swojej drogi, o pomysłach 
na kolejne powieści. Powstanie każdej 
z książek to wspaniałe historie, które pani 
Katarzyna przekazywała słuchaczom, 
zachęcając coraz bardziej do sięgnięcia 
po wydane wcześniej powieści.

Pani Kasia jest autorką takich książek 
jak: „Cytrusowy gaj”, „Sedno życia”, „Śla-
dy” „Gieśki”, „Gra w zielone”, „Znajda”.

D z i ę k u j e my s e r d e c z n i e  a u to r c e 
za wspaniałe spotkanie!

Małgorzata Gawęda 

tkaniach była Wójt Gminy Łopuszno Irena 
Marcisz.

 Przed uroczystym ślubowaniem pierw-
szoklasiści zaprezentowali inscenizacje, 
które zostały przygotowane wspólnie 
z wychowawcami klas. Dzieci pięknie 
przedstawiały swoje zdobyte umiejętno-
ści, które musiały opanować w niespełna 
dwa miesiące. 

Rodzicom, którzy również uczestniczyli 
w tym ważnym dla ich pociech wydarze-
niu, towarzyszyły wzruszenie i radość.

W szkołach podstawowych, które mają 

siedzibę na  terenie gminy Łopuszno,  do 
ślubowania przystąpiło 87 uczniów klas  
pierwszych.

Po pasowaniu na ucznia dokonywa-
nym przez dyrektora szkoły Wójt Gminy 
Łopuszno Irena Marcisz osobiście gra-
tulowała dzieciom i wręczała upominki 
- tym razem była to książka z dedykacją 
i jej podpisem. 

Takimi życzeniami Irena  Marcisz - Wójt 
Gminy Łopuszno kończyła spotkania z ro-
ześmianymi i szczęśliwymi pierwszoklasi-
stami.

Okolicznościowy tort przygotowany na 
święto pracowników oświaty

Nie mniej ważnym wydarzeniem 
w życiu szkół, które  przypada w 
październiku, jest Dzień Edukacji 

Narodowej. 
W Gminnym Ośrodku Sportowo - Wypo-

czynkowym w Łopusznie, w dniu 13 paź-
dziernika 2022 r. odbyło się uroczyste spo-
tkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w 
którym uczestniczyła Wójt Gminy Łopuszno 
- Irena Marcisz, nauczyciele oraz pracowni-
cy administracji i obsługi szkół podstawo-
wych, mających siedzibę na terenie gminy 
Łopuszno.

Pani Wójt Irena Marcisz złożyła  najser-
deczniejsze życzenia, wyraziła ogromny 
szacunek dla wkładu pracy wszystkich pra-
cowników zatrudnionych  w oświacie. Pod-
kreśliła, jak odpowiedzialna jest praca peda-
goga, który kształtuje osobowość młodego 
pokolenia. Na wyróżnienie zasługują wszy-
scy pedagodzy, jednak należy stosować 
się do obowiązującego „Regulaminu, który 
określa kryteria i tryb przyznawania nagród 
nauczycielom za ich osiągnięcia  dydaktycz-

no - wychowawcze”. Został on uchwalony 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami pra-
wa oświatowego.

W ramach podziękowania wyróżnionym 
pedagogom Wójt Gminy Łopuszno Irena 
Marcisz  wręczyła dyplomy z Nagrodami 
Wójta: 

„Niech podejmowany trud będzie źródłem 
satysfakcji i społecznego uznania”

Nagrodzeni nauczyciele wyrazili głęboką 
wdzięczność, podkreślając  pomoc, życzli-
wość i zaangażowanie, jakie płyną od samo-
rządu gminnego, którego przedstawicielem 
jest Wójt Gminy Łopuszno  Irena Marcisz.

Wójt  Gminy Łopuszno podziękowała ze-
branym, życzyła sukcesów w dalszej pracy. 
Zaapelowała do zebranych pedagogów: 
„Stańcie się wzorem wychowania i mistrzami 
w zawodzie. To wielkie szczęście mieć takiego 
nauczyciela, dla którego, cierpliwość, wyrozu-
miałość i poświęcenie to nie tylko puste słowa, 
a uśmiech i pomocna dłoń to droga do celu, 
jakim jest wiedza, która pozostanie na zawsze”.

Jolanta Krzesimowska
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TYDZIEŃ PRAW DZIECKA
Dzień Edukacji Narodowej Łopuszno 2022

Znamy swoje prawa

W tym roku już po raz dziesiąty 
obchodziliśmy Tydzień Praw 
Dziecka w Szkole Podstawo-

wej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździ-
skach w dniach 21-25 listopada 2022 r.

Cała społeczność szkolna włączyła się 
aktywnie w organizację tego przedsięwzię-
cia.

Zgodnie z zapoczątkowaną tradycją każ-
dy dzień tygodnia nosił inne imię, wiązał się 
z innym kolorem i dotyczył innego obszaru 
aktywności: 
• poniedziałek – Obchody Międzynaro-

dowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF 
– królował kolor niebieski. Dzień sa-
morządności – uczniowie w asyście 
nauczycieli prowadzili wybrane lekcje; 

• wtorek –  Dzień Życzliwości – dzień 
bez zadawania prac domowych, obo-
wiązywał kolor żółty;

• środa – Dzień Kreatywności – dzień 

bez sprawdzianów i kartkówek 
• –  ubieraliśmy się kolorowo, a ponadto 

w  kratki, kropki, kwiatki, paski…;
• czwartek –  - Dzień Tolerancji. –  dzień 

bez jedynek, obowiązywał kolor zielo-
ny; 

• piątek –  Dzień Przyjaźni –  kolor czer-
wony i różowy – dzień bez odpytywa-
nia. 

Obchody Tygodnia Praw Dziecka rozpo-
częła akcja plakatowa promująca prawa 
dziecka, powstały również gazetki tema-
tyczne dotyczące konwencji o prawach 
dziecka oraz o postaci Janusza Korczaka 
– wielkiego przyjaciela dzieci, nasi zerów-
kowicze wykonali jego piękne portrety. 

Przedszkolaki i uczniowie klas I- III  wzię-
li udział w Niebieskim Marszu Praw Dziecka 
z UNICEF. Pierwszoklasiści wykonali pięk-
ne plakaty ilustrujące prawa dzieci.

Zajęcia wychowawcze i świetlicowe po-

święcone były tematyce praw dziecka oraz 
różnym aktywnościom wpisującym się 
w programy poszczególnych dni tygodnia.

Dla milusińskich naszej szkoły z oddzia-
łów przedszkolnych zostały zorganizowa-
ne różnorodne aktywności zorganizowane 
w oparciu o kolorowy harmonogram. Pod-
czas zabawy andrzejkowej przedszkolaczki 
zaprezentowały się w różnorodnych stro-
jach tańcząc w rytmie dziecięcych piose-
nek. Jak co roku przedszkolaki obchodziły 
również Dzień Pluszowego Misia.

Starsi uczniowie najbardziej ucieszyli się 
z dni bez zadawania prac domowych, bez 
sprawdzianów i klasówek, bez jedynek oraz 
bez odpytywania. Wykazali się także zaan-
gażowaniem podczas Dnia Samorządności, 
kiedy to mogli prowadzić lekcje. 

Podczas długich przerw uczniowie mie-
li zapewnione wiele atrakcji: poniedziałek 
przebiegł w rytmie belgijki, wtorkowi towa-
rzyszyła gimnastyka dla smyka oraz kier-
masz słodkości, w środę odbyły się zmaga-
nia w konkursie układania kostwki Rubika, 
który to zwyciężył uczeń kl. IVa – Miłosz 
Dudek, w czwartek aktywnie ćwiczony był 
Aerobic, piątek zdominowała rozśpiewana 
przerwa z repertuarem Majki Jeżowskiej - 
ambasadora UNICEF: Królowały piosenki 
:Wszystkie dzieci nasze są oraz Dłonie. 

Na zajęciach świetlicowych powstało 
wiele pięknych prac związanych z prawami 
dzieci oraz łańcuch życzliwości, który zdobi 
naszą szkołę i przypomina te ważne prawa.

Dorota Bała - Dudek, Karolina Mędrecka,  
Aneta Januszek, Monika Ciszek – Walas, 

Justyna Baran
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie 
najlepsi w województwie w konkursie „Do Hymnu”

Stanęliśmy na podium w tegorocznej edycji wojewódzkiego turnieju
 „Bezpieczeństwo na Piątkę”

JESTEŚMY Z WAS DUMNI - I miejsce w woj. świętokrzyskim dla Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łopusznie

Delegcja ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

To już piąta edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu dla Szkół Podstawowych 
„Do Hymnu”,  organizowanego 

przez  Narodowe Centrum Kultury.  Kon-
kurs jest fi nansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po raz 
drugi nasza szkoła okazała się najlepsza 
w województwie. Powtórzyliśmy sukces 
z 2019 roku, gdy triumfowaliśmy w II jego 
edycji.

Konkurs polegał na zaśpiewaniu a cap-

Drużyna reprezentująca Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II 
w Łopusznie i powiat kielecki 

pella hymnu państwowego oraz wybranych 
pieśni patriotycznych. W przesłuchaniach 
konkursowych, które odbywały się od 3 paź-
dziernika do 25 listopada  wzięło udział 251 
szkół z całej Polski. Kilkuset uczniów naszej 
szkoły wykonało zadanie po mistrzowsku 
i zyskało uznanie profesjonalnego jury. 

Po raz drugi delegacja z naszej szkoły 
pojechała do stolicy po odbiór nagród – 
pamiątkowej statuetki, dyplomu oraz czeku 
na pięć tysięcy złotych. 7 grudnia na scenie 

kina Kultury w Warszawie reprezentowa-
li szkołę: p. dyrektor Krzysztof Kumański 
oraz uczniowie: Eliza Dziedzic, Magdalena 
Młynarska i Dawid Domagała. 

Zwycięstwo w konkursie to wspólny suk-
ces dyrekcji, wychowawców, uczniów i dy-
rygenta najliczniejszego łopuszańskiego 
chóru, p. Jarosława Gołucha. To ogromna 
praca naszych uczniów, którzy, począwszy 
od pierwszoklasistów, pięknie opanowali 
pamięciowo nie zawsze łatwe i zrozumia-
łe dla nich teksty. Finałowe wykonanie 
utworów poprzedzone zostało żmudnymi 
próbami w sali muzycznej, a następnie 
w sali gimnastycznej pod czujnym okiem, 
a przede wszystkim czujnym uchem, szkol-
nego chórmistrza. 

Występ okazał się wzruszającą i pod-
niosłą uroczystością. Pieśni hymniczne za-
śpiewaliśmy w biało -  czerwonej scenerii 
z towarzyszeniem sztandaru szkoły. Mocno 
i prawdziwe wybrzmiały słowa znane Pola-
kom od pokoleń: „Już tam ojciec do swej 
Basi mówi zapłakany…”,  „Nie rzucim ziemi, 
skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy”.   

Jak być patriotą w XXI wieku? Jak po-
kazać miłość do ojczyzny? Można ją, jak 
uczniowie naszej szkoły, pięknie wyśpie-
wać.

A. Palacz

w składzie: Wojciech Mularczyk, Aleksan-
der Piec i Kacper Kołodziejczyk zajęła  III 
miejsce w XIV Wojewódzkich Eliminacjach 

Konkursu ,,Bezpieczeństwo na Piątkę’’.
Impreza miała fi nał podczas  Olimpiady 

Bezpieczeństwa odbywającej się w Kiel-
cach 25.11. 2022r.   Brali w niej udział naj-
lepsi zawodnicy z powiatów. Nasi uczniowie  
konkurowali z 13 drużynami, rozwiązując 
test  ze znajomości przepisów ruchu drogo-
wego,  a także sprawdzian o zagrożeniach 
w gospodarstwie rolnym. Musieli wykazać 
się umiejętnością udzielania pierwszej po-
mocy, pokonać rowerowy tor przeszkód 
oraz odnaleźć na czas przedmioty w zady-
mionym pomieszczeniu.

Cudowną niespodziankę sprawili nam 
także uczniowie klasy V a, którzy najle-
piej ze wszystkich drużyn biorących udział 
w konkursie kibicowali swojemu zespołowi.

W tej konkurencji zdobyli I miejsce. 
Komisja oceniała stroje, rekwizyty, hasła, 

transparenty oraz przestrzeganie zasad fa-
ir-play.



s. 29

KULTURA I OŚWIATA ROK XIX nr 4 (75)

Gminny Turniej Szachowy

Wizyta uczniów klasy VIII C w Urzędzie Gminy w Łopusznie

Uczestnicy gminnego turnieju szachowego 2022

Prawdziwa lekcja samorządności dla uczniów

W poniedziałek, 05.12.2022 roku 
– w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łopusznie od-

był się „Gminny Turniej Szachowy – Łopusz-
no 2022”, podczas którego zmierzyło się 32 
uczestników – pasjonatów tej  rozwijającej 
zdolności poznawcze, koncentrację, kre-
atywność gry logicznej. Swoje zaintereso-
wanie szachami potwierdził także Zastępca 
Wójta Gminy Łopuszno Wiesław Gałka, który 
„zagościł” na turnieju, dopingując młodych 
graczy. 

Do rozgrywek stawiło się 10 uczestników 
ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego 

16 grudnia 2022 r. Urząd Gminy 
w Łopusznie odwiedzili uczniowie 
klasy VIII C Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Łopusznie. Celem wizyty 
było zapoznanie młodzieży ze strukturą or-
ganizacyjną jednostki oraz zadaniami reali-
zowanymi przez samorząd gminny. Młodych 
gości oprowadziła po budynku pani Ewa 
Sztandera, która w ciekawy sposób przed-
stawiła najważniejsze zasady funkcjonowa-
nia urzędu. Uczniowie w sali konferencyjnej 
mogli poczuć się jak prawdziwi samorzą-

 A tak zagrzewali do walki koledzy z klasy 
naszych reprezentantów:

,,Na raz na dwa Łopuszno wygrać ma, na 
trzy na cztery,

To nie są żadne bajery, 
Na pięć na sześć śpiewamy na ich cześć.
Ole, ole ole ole, nie damy się, nie damy 

się 
Ole, ole ole ole, nie damy się, nie damy 

się”
,,V a dobrze gra i każdemu radę da”
,,Czy wygramy, czy przegramy zawsze 

dobry humor mamy”
,,Wszyscy dzisiaj dobrze gracie, lecz z  

Łopusznem nie wygracie”
Pomiędzy konkurencjami zawodnicy 

i kibice mogli obejrzeć liczne prezentacje, 
pokazy, występy artystyczne, a także tresu-
rę policyjnych psów służbowych. Uczestni-
cy mogli zapoznać się ze specyfiką  pracy 
służb mundurowych oraz obejrzeć ich spe-
cjalistyczny sprzęt.

Olimpiada o bezpieczeństwie odbywa się 
każdego roku. Jest to akcja profilaktyczna 
organizowana przez Wydział Prewencji 
i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Kielcach, Świętokrzy-
skiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Świę-

tokrzyskiego, WORD, KRUS, Automobilklub 
w Kielcach i Targi Kielce. 

Serdecznie gratulujemy drużynie reprezen-
tującej Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 
w Łopusznie oraz kibicom z klasy V a! Skła-
damy także podziękowania Panu Łukaszowi 
Urankowi za wsparcie merytoryczne i cenne 
wskazówki udzielone uczniom przed zawo-
dami.

Uczniów do konkursu przygotowała Pani 
Bogumiła Kamińska z pomocą Pani Wiolet-
ty Supernat i Pani Julity Chmielewskiej. 

Bogumiła Kamińska

w Gnieździskach, 7 – ze Szkoły Podstawo-
wej w Dobrzeszowie oraz 15 z SP im. Jana 
Pawła II w Łopusznie. Zawodnicy starto-
wali w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy 
IV-VIII. Rywalizacja była zacięta, jednakże 
przebiegała w przyjaznej atmosferze. Osta-
tecznie tytuły mistrza i wicemistrza trafiły 
do:

Kategoria - klasy I-III
• Mistrz – Bruno Brelski – SP im Jana 

Pawła II w Łopusznie
• Wicemistrz – Jakub Kowalczyk – SP 

im. Jana Pawła II w Łopusznie
• III miejsce - Michał Zawisła – SP im. 

Jana Pawła II w Łopusznie
Kategoria klas IV – VIII

• Mistrz - Alicja Serafin – SP im. Jana 
Pawła II w Łopusznie

• Wicemistrz – Tomasz Szwajkowski – 
SP im. S. Żeromskiego w Gnieździskach

• III miejsce - Mateusz Serafin – SP w Do-
brzeszowie

Sponsorami nagród w turnieju byli Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych z siedzibą w Łopusznie oraz  
Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie 
Andrzej Cieślicki. Zwycięzcom poszczegól-
nych kategorii nagrody wręczyli: Zastępca 
Wójta Gminy Łopuszno Wiesław Gałka, 
dyrektor SP im. Jana Pawła II w Łopusznie 
Krzysztof Kumański oraz Przewodniczący 
Rady Gminy w Łopusznie Andrzej Cieślicki. 
Mistrzowie i wicemistrzowie otrzymali table-
ty, a zdobywcy III miejsca – szachy.

Wszyscy zawodnicy ww. turnieju otrzy-
mali dyplomy za udział i słodki upominek.

Zawodnikom dziękujemy za przybycie 
i zapraszamy za rok

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łopusznie

dowcy w czasie sesji – usiąść przy stolikach 
i zabrać głos. Z ósmoklasistami spotkał się 
również Zastępca Wójta Gminy Łopuszno 

Wiesław Gałka, który zachęcił młodzież do 
angażowania się w sprawy społeczne naszej 
gminy.                                          Aneta Błaszczyk
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i paźdz19 listopada 2022 r. odbyła się 
na terenie Gminnego Ośrodka Sporto-
wo – Wypoczynkowego w Łopusznie 

uroczysta gala podsumowująca szczegól-
ny rok 2022 w pięknej działalności piłkar-
skiej Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” 
Łopuszno. 
Współorganizatorami wydarzenia byli:
- Wójt Gminy Łopuszno  Irena Marcisz; 
- Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy 
„ZRYW” Łopuszno.

Galę poprowadzili: kierownik Gminnego 
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego 
w Łopusznie Sławomir Stelmaszczyk oraz 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łopusznie Mariusz Łuszczyński.

Wśród zaproszonych gości byli.: Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Przewodni-
czący Rady Gminy w Łopusznie Andrzej Cie-
ślicki, Sekretarz Gminy Łopuszno Małgorza-
ta Barcicka, Radna Rady Gminy w Łopusznie 
Barbara Fras.

Po krótkiej przemowie wójt Ireny Marcisz 
odbyła się prezentacja zawodników, któ-
rzy wiosną wywalczyli awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej (świętokrzyskiej klasy 
„A”), a jesienią jako beniaminek rozgrywek 
zajęli wysokie 4. miejsce w ligowej tabeli. 
Po prezentacji zawodników trener Bartosz 
Zagurowski podsumował mijający rok pod 
kątem sportowym, przedstawiając informa-
cje o najważniejszych meczach: wygranych, 
porażkach i końcowym sukcesie, jakim był 
niewątpliwie awans.

Następnie Prezes Zarządu Klubu Damian 
Urbańczyk wraz z Wójt Gminy Łopuszno 
Ireną Marcisz wręczyli specjalne podzię-
kowania wraz ze statuetkami sponsorom 
i osobom wspierającym działalność Klubu 
od momentu jego założenia  A byli to:

Następnie, Prezes Zarządu Klubu Damian 

Urbańczyk wraz z Panią Wójt Ireną Marcisz 
wręczyli specjalne podziękowania wraz ze 
statuetkami dla Sponsorów i Osób wspie-
rających doniosłą działalność Klubu od mo-
mentu jego założenia. Wśród wyróżnionych 
osób znaleźli się:
- Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz;
- Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie 
Andrzej Cieślicki;
- Sekretarz Gminy Łopuszno Małgorzata 
Barcicka;
- Skarbnik Gminy Łopuszno Teresa Poświat;
- Radna Rady Gminy w Łopusznie Barbara 
Fras;
- kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo – 
Wypoczynkowego w Łopusznie Sławomir 
Stelmaszczyk;
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łopusznie Mariusz Łuszczyński;
- Inspektor Urzędu Gminy w Łopusznie Da-
mian Rozmus;
- Pan Michał Łuszczyński Dachy Łuszczyń-
ski;
- Pan Grzegorz Porzucek Firma Transporto-
wa Porzucek;
- Państwo Bożena i Stanisław Kot AGROPOL 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe;
- Stowarzyszenie CZEMPION;
- Fundacja PO-MOST;
- Pan Kamil Bąk Solid Heating System;
- Pan Kamil Mikietyn Przedsiębiorstwo Han-
dlowo – Usługowe;
- Pan Maciej Kiełbowski UKS Koneckie Sto-
warzyszenie Sportu i Rekreacji;
- Pan Rafał Piwowarski Usługi Ratownictwa 
Medycznego MEDI – POZ;
- Pan Piotr Kulik Meble na Wymiar;
- Pan Sławomir Wijas Przedsiębiorstwo Re-
montowom – Budowlane;
- Pan Kamil Cedro oraz Paweł Gabryś Lewia-
tan Łopuszno;

- Pan Aleksander Kozak Piekarnia Łopuszno;
- Pan Krzysztof Kumański Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie;
- Pani Olga Stępień i Pan Jakub Stępień Arch 
O S Biuro Projektowe;
- Pan Piotr Snoch fotograf;
- Pan Michał Kumański;
- Pan Mirosław Klimczak. 

Następnie wspólnie usiedliśmy do stołu, 
aby powspominać mijający rok oraz poroz-
mawiać na temat przyszłości i kolejnych 
celów, jakie chce osiągnąć GKS „Zryw” 
Łopuszno.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był 
tort, który ufundował Senator Krzysztof Słoń 
- przyjaciel GKS „Zryw” Łopuszno wspiera-
jący działalność Klubu. Niestety, z powodu 
obowiązków nie mógł być z nami, ale za-
wsze całym sercem jest z zawodnikami. 
Zarząd GKS „Zryw” Łopuszno pragnie po-
dziękować wszystkim, którzy dokładają 
wszelkich starań, abyśmy razem mogli speł-
niać swoje pasje i choć w małym stopniu 
być wzorem dla młodszych. 

Ogromne brawa oraz podziękowania 
kierujemy do Wójt Gminy Łopuszno Ireny 
Marcisz, kierownika GOSW w Łopusznie Sła-
womira Stelmaszczyka i kierownika GOPS 
w Łopusznie Mariusza Łuszczyńskiego za 
wieloaspektową pomoc i organizację gali.

Zadanie pn.: „Na sportowa ale zdrowo” 
zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie 
Gminny Klub Sportowy z siedzibą w Łopusz-
nie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu 
z budżetu Gminy Łopuszno w ramach otwar-
tego konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych w Gminie Łopuszno w 2022 r.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! – Zapraszamy do 
wspierania naszego klubu będącego chlubą 
gminy Łopuszno.

Zarząd GKS „Zryw” Łopuszno

GKS „ZRYW” ŁOPUSZNO – podsumowanie roku 2022

Zawodnicy GKS Zryw Łopuszno i Osoby, którym leży na sercu rozwój Klubu wspólnie 
świętują sukces

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz 
sukcesywnie wspiera krzewienie kultury 
fi zycznej i sportu
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