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Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno!
Wielkanoc stanowi czas otuchy i nadziei.  

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i bliźniego. 
Życzymy, aby zbliżające się Święta Wielkanocne  

przyniosły Państwu upragnione zdrowie, radość oraz nieodzowną życzliwość,  
by stały się jednocześnie źródłem wzmacniania ducha. 
Niechaj Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,  
napełni Wasze Rodziny pokojem, miłością i wiarą,  

wzbogaci prawdziwą siłą w pokonywaniu trudności dnia codziennego 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość  

życzą
 Zdzisława Zimna           Irena Marcisz 
 Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie Wójt Gminy Łopuszno 



AmbAsAdorki dziAłAlności klubów seniorA w Gminie: 
wicemArszAłek P. r. JAnik, wóJt P. i. mArcisz i P. r. miszczuk

Pulsoksymetry PodArowAne Przez mArszAłek woJewództwA 
świętokrzyskieGo P. renAtę JAnik

uroczystość uświetnił uroczy wystęP AleksAndry Pięty

wsPArcie dziAłAń seniorAlnych z PoszAnowAniem nAJwAżnieJszeGo 
zdrowiA

27.01.2021 r. - i rocznica doniosłej działalności klubów Seniora  
w Gminie Łopuszno

wóJt Gminy łoPuszno P. irenA mArcisz  
wrAz z kierownikiem P. słAwomirem stelmAszczykiem

niezAPomniAny wystęP P. Anny hAmeli

chAryzmAtycznA ArtystkA P. mAłGorzAtA Guz

uroczy wystęP młodzieży ze sP im. JAnA PAwłA ii w łoPusznie
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Szanowni Państwo!
oddając w wasze ręce najnowsze wydanie „wieści Ło-

puszna”, korzystam z okazji, aby tradycyjnie poinfor-
mować Państwa rzetelnie o najważniejszych inicjaty-
wach, które udało się zrealizować w i kwartale 2021 roku. 
nie ustajemy w realizacji naszych priorytetowych zamie-
rzeń, dążąc do tego, aby wszelkie, podejmowane w  do-
skonałej współpracy z mieszkańcami Gminy Łopusz-
no, działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły kom-
fort Państwa życia oraz wprawiały w zadowolenie i dumę 
z  faktu wieloaspektowego rozwoju naszej małej ojczy-
zny, jaką jest Gmina Łopuszno. 

najwyższa troska o zdrowie i bezpieczeństwo miesz-
kańców stanowi priorytet Samorządu Gminy Łopuszno. 
W związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanem epidemii, z licznymi zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, pragnę zapewnić, że jako wójt Gminy dokła-
dam wszelkich starań, aby zagwarantować mieszkańcom 
Gminy Łopuszno odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
w trosce o Państwa zdrowie. Informuję, że Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego sukcesywnie pracuje i monitoruje 
bieżącą sytuację epidemiologiczną. W przypadku otrzymy-
wania kolejnych poleceń Wojewody Świętokrzyskiego czy też 
zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej niezwłocznie są one 
przekazywane do wdrożenia właściwym instytucjom i pod-
miotom. Skuteczna walka z koronawirusem nie byłaby 
niewątpliwie możliwa bez waszego, drodzy mieszkańcy, 
zaangażowania. Pomagajmy potrzebującym i okazujmy 
sobie wzajemną życzliwość, bezwzględnie zachowując 
przy tym wszelkie obowiązujące zasady bezpieczeństwa. 
dziękując za zrozumienie, cierpliwość i poszanowanie 
wprowadzonych zaleceń sanitarnych, ufam, że wspólny-
mi działaniami cechującymi się odpowiedzialnością po-
konamy występujące zagrożenie. Pragnę życzyć wszyst-
kim mieszkańcom i Gościom naszej kochanej małej ojczy-
zny dużo zdrowia, sił i spokoju na każdy dzień. 

Informuję, że działalność SP zoz Gminnego ośrodka 
zdrowia w Łopusznie nakierunkowana jest na realiza-
cję narodowego Programu Szczepień, gdyż w placów-
ce uruchomiony został punkt szczepień przeciwko wiru-
sowi SarS-CoV-2. Liczba dokonywanych szczepień wynika 
z rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Świętokrzyskie-
go Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Kielcach i dostępności oraz możliwości zamówienia 
dawek preparatu. Dzięki dobremu przygotowaniu punktu 
oraz organizacji personelu, GOZ w Łopusznie może pochwa-
lić się, że dotychczas żadna dawka preparatu nie pozostała 
niewykorzystana. 

zgodnie z przyjętym harmonogramem prosimy o kon-
takt telefoniczny w celu zapisania się na termin szczepienia 
pod następującymi numerami telefonów Goz w Łopusznie: 
41 39 14 027 lub 41 39 14 140. Pod w/w numerami telefonów 
można zgłaszać również zapotrzebowanie na transport oraz 
uzyskać więcej informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 (infolinia). Szczegóły dotyczące programu szcze-
pień przeciwko COVID – 19 dostępne są również na stronie in-

ternetowej pod na-
stępującym linkiem: 
https://www.gov.pl/
web/szczepimysie. 

Warto podkre-
ślić, że 29 stycznia 
2021 roku podczas 
XXVII sesji Rady 
Gminy w Łopusz-
nie podjęte zostały 
uchwały: Nr XXVII / 
217 / 2021 w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na 
lata 2021 – 2033, jak również Nr XXVII / 218 / 2021 w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2021 rok. efektyw-
ne zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokal-
nej stanowiące wyraz służebnej i odpowiedzialnej pracy 
organów Samorządu Gminy Łopuszno – tj. rady Gminy w 
Łopusznie i wójta Gminy Łopuszno – możliwe jest dzię-
ki sukcesywnemu współdziałaniu z mieszkańcami repre-
zentowanymi przez sołtysów, instytucjami, organizacja-
mi oraz przedsiębiorcami podczas planowania i wdraża-
nia inicjatyw do realizacji. należy podkreślić, że budżet 
Gminy Łopuszno na 2021 rok opiewający na kwotę 65 mi-
lionów złotych ma charakter prorozwojowy, albowiem aż 
20 milionów złotych przeznaczone zostanie na realizację 
blisko 60 inwestycji w bieżącym roku. 

w Gminie Łopuszno dotychczasowe wydatki na inwe-
stycje zmierzające do uporządkowania gospodarki wod-
no – ściekowej, zrealizowane w trosce o ochronę środo-
wiska 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. koszt budowy oczysz-
czalni wyniósł blisko 16 milionów złotych. 

Z kolei budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gmi-
ny Łopuszno stanowiąca krok milowy w kierunku upo-
rządkowania gospodarki ściekowej wyniosła dotychczas 
łącznie ponad 11 milionów złotych przy wsparciu realiza-
cji inwestycji 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. modernizowany jest teren Gminnego 
ośrodka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie, któ-
ry podlega działaniom rewitalizacyjnym.

Gmina Łopuszno przystąpiła do budowy letniego kom-
pleksu basenowego składającego się z: dwóch niecek, in-
stalacji uzdatniania wody basenowej wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą. Należy podkreślić, że kompleks będzie do-
stosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 
rodzin z dziećmi. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach 
zadania „Rewitalizacja miejscowości Łopuszno”, które jest
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współfinansowane ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 
RPSW.06.05.00 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 oraz z budżetu Gminy 
Łopuszno. koszt całkowity zadania opiewa na kwotę po-
nad 2 milionów złotych.

Drugim zadaniem realizowanym jednocześnie, oprócz bu-
dowy basenów, było zdemontowanie zniszczonych dom-
ków, w miejsce których pojawiły się nowoczesne w swej 
bryle, murowane budynki rekreacji indywidualnej 
(5 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zbiornik na nieczystości ciekłe, z których będzie można 
korzystać  przez cały rok. 

W udostępnianym wydaniu będziecie mieli Państwo spo-
sobność zapoznania się z fotorelacją poświęconą inwesty-
cjom realizowanym na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo 
– Wypoczynkowego w Łopusznie, które mogą stanowić do-
skonałe przykłady racjonalnego gospodarowania środkami 
publicznymi w Gminie Łopuszno. 

„wzgórze Trzech krzyży” o znaczeniu symbolicznym 
objęte Programem rewitalizacji Gminy Łopuszno uzyska-
ło nowy imponujący wygląd. Zakres rzeczowy zamówienia 
obejmował: przebudowę i budowę nowych ścieżek, budo-
wę altany wolnostojącej, ołtarza polowego i kładek drewnia-
nych, montaż małej architektury, budowę placu zabaw, zmia-
nę ukształtowania terenu oraz budowę instalacji: elektroener-
getycznej, wodnej z przyłączami, budowę zewnętrznej insta-
lacji elektrycznej – montaż oświetlenia zewnętrznego. Piękna 
tego miejsca dopełniają rzeki kwiatowe. Z uwagi na powsta-
łe szkody polegające na kradzieży lamp oświetlenia ulicznego 
oraz zniszczeniu krzewów ozdobnych, Gmina Łopuszno doko-
nała montażu nowoczesnego systemu monitoringu, który za-
pewni bezpieczeństwo Mieszkańcom oraz mieniu gminnemu.

Z  prawdziwą radością informuję, że odbyło się spotkanie 
robocze z przedstawicielami firmy aLBUd dotyczące roz-
budowy blisko 11, 5 – kilometrowego odcinka drogi po-
wiatowej nr 0396T, przedłożenia całego zakresu robót, 
które Gmina Łopuszno współfinansuje  z Powiatem kie-
leckim. Gmina Łopuszno położyła nacisk na uwzględnienie 
odwodnienia terenów przyległych do drogi okresowo zale-
wanych wodami opadowymi, roztopowymi. Ponadto doko-
nano przeglądu wszystkich zjazdów na posesje tak, aby 
w trakcie prac zostały wykonane zjazdy na każdą działkę, 
która jest przyległa do drogi powiatowej Nr 0396T. Zorganizo-
wano dodatkowo spotkanie z Radnymi oraz Sołtysami Gmi-
ny Łopuszno, celem skonsultowania przebiegu prac i zaznajo-
mienia wszystkich zainteresowanych z planowanymi robota-
mi. W ramach zadania szczegółowo przeanalizowano całą tra-
sę planowanych robót. Prace projektowe oraz roboty bu-
dowlane obejmujące wykonanie nowej nawierzchni oraz 
budowę chodników jednostronnych od Łopuszna do  eu-
stachowa dużego do lasu oraz od Fanisławic przez rudę 
zajączkowską do mostu na wiernej rzece będą trwać do 
końca października 2022 r. wartość inwestycji to blisko 
15 milionów 400 tysięcy złotych. Dzięki wyjątkowej deter-
minacji i zaangażowaniu każdej ze stron, którym zależało na 
realizacji tej istotnej inwestycji, udało się w 2019 r. pozyskać 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Starali się 
o to zarówno przedstawiciele władz powiatowych, jak i gmin-

nych, dlatego też kieruję słowa najwyższego uznania wo-
bec władz Powiatu kieleckiego, serdecznie dziękując za 
konstruktywny dialog i owocną współpracę. 

z myślą o wspaniałych mieszkańcach Gmina Łopusz-
no pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pod 
nazwą „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Łopuszno” finansowanego ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go Oś  Priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”. war-
tość ogółem zadania inwestycyjnego wynosi blisko 4 mi-
liony złotych, w tym wartość dofinansowania dla Gminy 
Łopuszno stanowi ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. 
Obecnie trwa procedura przetargowa w celu  wyłonienia 
wykonawcy całego zadania. Przedmiotem zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie usłu-
gi związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego na tere-
nie Gminy Łopuszno w formule „zaprojektuj – wybuduj”. za-
kres opracowania obejmuje system oświetlenia Gminy 
Łopuszno: 1702 punkty świetlne oraz 24 lampy parkowe 
zasilane z 94 szaf sterujących oświetleniem oraz 10 zesta-
wów autonomicznych.

Chciałabym zaakcentować, że w Gminie Łopuszno przy-
bywa miejsc, w których pomaga się dzieciom w nauce, 
organizuje czas wolny, rozwija zainteresowania, kultu-
rę osobistą, jak również rozwija umiejętności interperso-
nalne. Możliwe jest to dzięki objęciu ich opieką w czasie wol-
nym od zajęć szkolnych oraz zajęciami edukacyjnymi i profi-
laktycznymi. dzięki pozyskanym funduszom na projekt 
pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Ło-
puszno” (realizowany przez Gminę Łopuszno w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020) w grudniu 2020 r. powstały 3 świetlice środo-
wiskowe w: Snochowicach, Czałczynie i Lasocinie. w  ra-
mach zadań świetlicowych zorganizowane zostały: zaję-
cia artystyczne, teatralno – muzyczne, języka angielskie-
go, informatyczne, matematyczne, rytmiczno – sporto-
we, muzyczne i logopedyczne. do zadań realizowanych 
w ww. projekcie należą również: porady prawne, pedago-
giczne, terapeutyczne (Punkt Wsparcia Rodziny w Snocho-
wicach). Dla uczestników projektu przewidziano również wa-
kacyjny wypoczynek na koloniach letnich. Taka pomoc z pew-
nością ułatwi podjęcie pracy przez rodziców, co zminimalizu-
je zagrożenie ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. 
warto podkreślić, że uczestnictwo dzieci w zajęciach jest 
nieodpłatne i dobrowolne. Świetlice działają codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00, 
zapewniając opiekę po zajęciach szkolnych. Świetlice 
środowiskowe stanowią prawdziwą kuźnię talentów. 

Ponadto, dzięki Lokalnej Grupie działania „nad Czarną 
i Pilicą”, która ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomo-
cy na operację w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyj-
na i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kultu-
rowa, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Uczniowski
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klub Sportowy „zrYw”, działający przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie, ubiegał się o wspar-
cie finansowe zadania polegającego na budowie ska-
te parku w Łopusznie. złożony wniosek spełnił kryteria 
i został wybrany do finansowania. kwota wsparcia to bli-
sko 110 tysięcy złotych, co stanowi 100 % wartości zadania. 
Skate park stanowić będzie zapewne ważne miejsce na mapie 
łopuszańskich obiektów rekreacyjnych. 

Gmina Łopuszno w 2021 r. podejmuje nieprzerwanie 
realne działania umożliwiające doniosły rozwój sporto-
wy dzieci i młodzieży na terenie Gminy Łopuszno. w bie-
żącym roku pozyskane zostało wzorem lat ubiegłych do-
finansowanie w ramach ogólnopolskiego projektu pod 
nazwą „Lokalny animator Sportu”, który jest systemowym 
rozwiązaniem zmierzającym do upowszechniania aktywno-
ści fizycznej poprzez umożliwienie udziału w sportowych za-
jęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia realizowane 
będą przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o gminną 
infrastrukturę sportową. 

Ponadto, w 2021 r. dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu w ramach projektu pod nazwą: „Szkolny klub Spor-
towy” uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii 
w Łopusznie będą mieli doskonałą możliwość rozwoju 
i  doskonalenia umiejętności sportowych poprzez wzięcie 
udziału w bezpłatnych lekcjach nauki piłki nożnej i piłki ręcz-
nej pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów. 

Warto wskazać, że 11 stycznia 2021 r. dokonałam z udzia-
łem: Senatora rP Pana krzysztofa Słonia, Posła na Sejm 
rP Pana mariusza Goska, jak również wdzięcznych przed-
stawicieli ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
terenie Gminy Łopuszno uroczystego przekazania sprzę-
tu i wyposażenia ratownictwa zakupionego w ramach 
dofinansowania pozyskanego przez Gminę Łopuszno 
na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundu-
szu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister 
Sprawiedliwości. W ramach pozyskanego przez Gminę Ło-
puszno dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wyno-
szącego 25.000,00 złotych zakupione zostało umundurowa-
nie specjalne oraz aparat powietrzny. Przekazany sprzęt po-
siada wszelkie wymagane świadectwa dopuszczenia, atesty 
i certyfikaty. Składam wszystkim druhom z terenu Gmi-
ny Łopuszno serdeczne podziękowania za pełną poświę-
cenia służbę i nieustanną gotowość niesienia bezintere-
sownej pomocy mieszkańcom w imię strażackiej zasady 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 

w imieniu Samorządu Gminy Łopuszno Szanownej 
Pani aleksandrze Sękowskiej – najstarszej mieszkance 
Gminy Łopuszno obchodzącej jubileusz 100 – lecia uro-
dzin złożyłam wyrazy najwyższego uznania i najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych, szczęścia i dalszych 
lat życia wypełnionych miłością, radością oraz szacunkiem 
ze strony bliskich i społeczności lokalnej. dostojna Jubilat-
ka swoją codzienną postawą życiową godną naśladowa-
nia jest źródłem życiowej mądrości oraz jej najprawdziw-
szym drogowskazem.

27 stycznia 2021 r. obchodzona była pierwsza roczni-
ca powstania i doniosłej działalności klubów Seniora 

w  Gminie Łopuszno tj. w Gnieździskach i eustachowie 
dużym (projekt „Fabryka młodości”) oraz w Piotrowcu 
(program „Senior +”). w jubileuszu funkcjonowania klu-
bów Seniora uczestniczyli, przy zachowaniu wszelkich 
zasad reżimu sanitarnego, przedstawiciele z poszczegól-
nych klubów, jak również wicemarszałek województwa 
Świętokrzyskiego Pani renata Janik, która swoją piękną 
postawą życiową godną naśladowania sukcesywnie dostrze-
ga potrzeby w obszarach niezmiernie ważnych dla społecz-
ności lokalnych oraz podejmuje realne działania przyczynia-
jące się do doniosłego wzmacniania i rozwoju polityki senio-
ralnej na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie 
jubileuszowe upłynęło w  niezwykłej atmosferze, wypełnio-
nej wspomnieniami z dotychczasowej działalności. Seniorzy 
otrzymali  z rąk Pani marszałek pulsoksymetry w celu po-
dejmowania dalszej bezpiecznej działalności, albowiem 
„zdrowie nie jest wszystkim, ale bez zdrowia wszystko jest 
niczym” (Artur Schopenhauer). 

Z kolei 25 stycznia 2021 r. w siedzibie Centrum Eduka-
cji Lokalnej w Łopusznie odbyła się prezentacja albumu 
Stowarzyszenia „kobiety Łopuszna” zatytułowanego 
„Łopuszno jakie pamiętamy”, na które przeznaczone zo-
stało w 2020 roku dofinansowanie z budżetu Gminy Łopusz-
no w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub 
wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno 
w wysokości 100 % wnioskowanej kwoty. Pragnę podkreślić, 
że panie obchodzą  jubileusz 10 lat społecznej aktywno-
ści Stowarzyszenia „kobiety Łopuszna”. wydany album 
jest zwieńczeniem wielu lat pięknych działań podejmo-
wanych przez osoby skupione wokół Stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju naszej kochanej ojczyzny - Gminy Łopusz-
no, stanowiąc zaproszenie do sentymentalnej podróży 
w przeszłość – czasu dzieciństwa i młodości. 

W bieżącej sytuacji epidemiologicznej, stosując się do za-
sad reżimu sanitarnego, zorganizowana została 14 lutego 
2021 r. uroczystość upamiętniające 79. rocznicę przemia-
nowania związku walki zbrojnej w armię krajową, albo-
wiem pamięć i poczucie tożsamości kształtuje nasz współ-
czesny patriotyzm. Składam cześć i oddaję chwałę Bohate-
rom antykomunistycznego i  niepodległościowego pod-
ziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżi-
mowi komunistycznemu z okazji przypadającego 1 marca 
narodowego dnia Pamięci „Żołnierzy wyklętych”. 

14 stycznia 2021 r. odbyło się, z zachowaniem wszelkich wy-
maganych zasad reżimu sanitarnego, uroczyste podsumo-
wanie artystyczne ii edycji Powiatowego Przeglądu kolęd 
i Pastorałek w Łopusznie, którego jestem pomysłodaw-
cą. w uroczystości udział wzięli znamienici Goście: Sena-
tor rP Pan krzysztof Słoń, wicemarszałek województwa 
Świętokrzyskiego Pani renata Janik oraz Starosta kie-
lecki Pan mirosław Gębski, wobec których skierowałam 
słowa najwyższego uznania i podziękowania za wsparcie 
inicjatywy, podkreślając doniosły zasięg wydarzenia kultural-
nego, które stanowi doskonały przykład owocnej współpracy 
poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialne-
go. do tegorocznej edycji konkursu napłynęło ponad 60 
zgłoszeń z 12 gmin (w tym 56 solistów oraz 6 zespołów). 
Pomimo ograniczeń organizacyjnych związanych z epidemią
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postanowiono kontynuować wyjątkową przedświąteczną ini-
cjatywę.

Z uwagi na trwający stan epidemii gminne jednostki or-
ganizacyjne tj. Gminny ośrodek kultury, Gminny ośro-
dek Sportowo – wypoczynkowy i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Łopusznie przeprowadzają w formie on – line 
cieszące się dużą popularnością konkursy okolicznościo-
we m.in.: „Moje ulubione zdjęcie z Babcią i Dziadkiem”, „Moje 
ferie zimowe”, „Serce Walentynkowe”, „Czy znasz życie i mowę 
swych przodków? Zapytaj babcię, zapytaj dziadka” oraz na naj-
ciekawszy film promujący sołectwa Gminy Łopuszno i naj-
piękniejsze życzenia noworoczne skierowane do Mieszkań-
ców Gminy Łopuszno. 

z okazji nadchodzących Świąt wielkanocnych życzę 
Państwu przeżywania ich w zdrowiu, radości, spokoju 
oraz ciepłej, rodzinnej atmosferze. niechaj każdy dzień 
przynosi nam to, co w naszym życiu najcenniejsze: zdro-
wie, miłość i szacunek osób bliskich waszemu sercu oraz 
spełnienie życiowych planów i zamierzeń. 

Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego 
samorządowego pisma lokalnego.

z życzeniami zdrowia i spokoju 
oraz wyrazami najwyższego szacunku

irena marcisz
 wójt Gminy Łopuszno

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
XXVi sesja rady Gminy w Łopusznie odbyła się 30 grud-

nia 2020 r. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Otwarcia obrad sesji dokonała przewodnicząca Rady Gmi-

ny, stwierdziła quorum. Radni przyjęli jednogłośnie porządek 
obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Pani Wójt Irena Marcisz przekazała szczegółową informację 
z pracy pomiędzy sesjami. 

Radni podjęli następujące uchwały: 
•	 nr XXVi/206/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2020-2033. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie. 

•	 nr XXVi/207/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2020 roku. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

•	 nr XXVi/208/2020 w sprawie przyjęcia założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Łopuszno na lata 2021 – 2035. „Za” głosowało 13 
radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 

•	 nr XXVi/209/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Łopuszno. „Za” głosowa-
ło 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 

•	 nr XXVi/210/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów. „Za” głosowało 12 radnych, dwóch 
wstrzymało się od głosu.

•	 nr XXVi/211/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. „Za” głosowało 9 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

•	 nr XXVi/212/2020 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady 
Gminy w Łopusznie na 2021 rok. Uchwałę podjęto jednogło-
śnie.

•	 nr XXVi/213/2020 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2021 rok”. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie.

•	 nr XXVi/214/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy. „Za” głosowało 11 radnych, 3 wstrzymało 
się od głosu. 

•	 nr XXVi/215/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Gnieździska. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

•	 nr XXVi/216/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Łopuszno. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 Obrady zakończyły sprawy różne.

kolejna XXVii sesja rady Gminy w Łopusznie  odbyła się 
29 stycznia 2021. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Po otwarciu obrad sesji przez przewodniczącą RG  i stwier-
dzenie quorum radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z 
poprzedniego posiedzenia. Następnie Pani Wójt Irena Marcisz 
przedstawiła informację z pracy pomiędzy sesjami. 

Z kolei radni podjęli następujące uchwały: 
•	 nr XXVii/217/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2021-2033. „Za” 
głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 

•	 nr XXVii/218/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Łopuszno na 2021 rok. „Za” głosowało 13 radnych, jeden 
wstrzymał się od głosu. 

•	 nr XXVii/219/2021 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XIII/97/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 paździer-
nika 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kieleckiego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

•	 nr XXVii/220/2021 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XIII/98/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 paździer-
nika 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kieleckiego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

•	 nr XXVii/221/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. „Za” głosowało 
12 radnych, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. 

•	 nr XXVii/222/2021 w sprawie określenia stawek dotacji 
przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26a. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

•	 nr XXVii/223/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. „Za” głoso-
wało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 

•	 nr XXVii/224/2021 o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzeszowie z siedzibą w Sarbicach. „Za” głoso-

z działalności Rady gminy i URzędU gminy
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 wało 8 radnych, dwóch było przeciw, czworo wstrzymało się 
od głosu. 

•	 nr XXVii/225/2021 w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łopuszno. „Za” głosowało 10 rad-
nych, czworo wstrzymało się od głosu. 

•	 nr XXVii/226/2021 w sprawie Gminnego programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2021 rok. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

•	 nr XXVii/227/2021 w sprawie zaliczenia dróg do katego-
rii dróg publicznych gminnych. Uchwałę podjęto jednogło-
śnie.

Ponadto głosowano w  sprawie ustalenia stawek procento-
wych opłaty adiacenckiej. Uchwała nie została podjęta.

Obrady sesji zakończyły sprawy różne. 
redakcja

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Tu mieszkam, tu płacę podatki, tu będą nowe inwesty-
cje. Drodzy Mieszkańcy, nie wszyscy dokonują meldunku na 
terenie Gminy Łopuszno. A szkoda, bo rozwój Gminy wiele na 
tym traci… Chodzi o niezmiernie istotne możliwości finan-
sowe Gminy na realizację ważnych dla lokalnego społe-
czeństwa inwestycji.

Skąd ta teoria? Wynika ona z rozwiązań ustawowych. każ-
da pracująca osoba musi rozliczyć się z dochodów PiT i za-
płacić podatek dochodowy. Część tego podatku trafia do 
samorządu, w którym jest zameldowana lub który wska-
że w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym. a po zsu-
mowaniu opłat podatników są to kwoty, które pozwala-
ją samorządom na realizację inwestycji wyczekiwanych 
przez mieszkańców. dzięki dobrym decyzjom mieszkań-
ców Gmina ma większe możliwości inwestycyjne. aby po-
datki trafiały do miejsca, w którym żyjemy, wystarczy za-
meldować się w gminie bądź też wskazać ją w rocznym 
rozliczeniu PiT jako nasze miejsce zamieszkania. warto 
podkreślić, że dla podatników nie wiąże się to z żadnymi 
dodatkowymi kosztami.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać 
w Urzędzie Gminy w Łopusznie przy stanowisku do spraw ewi-

Wspieraj swoją Gminę!
dencji ludności i dowodów osobistych. Należy mieć przy sobie 
dowód osobisty lub paszport. Przy zameldowaniu obowiąz-
kowo musi stawić się również właściciel lokalu, mieszkania czy 
domu, który okaże się dokumentem potwierdzającym tytuł 
prawny do lokalu. Należy dodać, że obowiązek meldunkowy 
nadal nie został zniesiony i wciąż jest w kraju aktualny. Zgod-
nie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku 
o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1397 ze zm.) 
obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu poby-
tu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia 
przybycia do tego miejsca.

Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Łopuszno, którzy jeszcze nie dopełnili formalności, do 
odwiedzenia tutejszego Urzędu i sformalizowania spraw 
związanych z meldunkiem. wyższy budżet Gminy Ło-
puszno to nasze wspólne dobro, ponieważ oznacza wię-
cej możliwych inwestycji na rzecz mieszkańców!

Z wyrazami najwyższego szacunku 
małgorzata Barcicka 

Sekretarz Gminy

Gmina Łopuszno modernizuje teren Gminnego ośrod-
ka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie, który 
podlega działaniom rewitalizacyjnym. 

Gmina Łopuszno przystąpiła do budowy letniego kom-
pleksu basenowego składającego się z dwóch niecek, in-
stalacji uzdatniania wody basenowej wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą dla zadania pn. „Budowa basenów let-
nich, budowa trzech budynków kontenerowych o funkcji 
techniczno – sanitarnej wraz z zagospodarowaniem tere-
nu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowa-
nych w ramach zadania „rewitalizacja miejscowości Ło-
puszno” na działce nr ewid. 361 obręb 0022 Łopuszno gm. 
Łopuszno”.

Trwa realizacja historycznych inwestycji w ramach rewitalizacji 
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie
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zadanie jest realizowane w ramach zadania „rewi-
talizacja miejscowości Łopuszno”, które jest współ-
finansowane ze środków rPowŚ na lata 2014 – 2020 
rPSw.06.05.00 rewitalizacja obszarów miejskich i wiej-
skich z Funduszu Przeciwdziałania CoVid 19 oraz z bu-
dżetu Gminy Łopuszno. koszt całkowity zadania opiewa 
na kwotę   2.200.000,00 złotych.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum Lider: Przedsię-
biorstwo  Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie, Partner: 
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk 
z siedzibą w Staszowie. 

Drugim zadaniem realizowanym jednocześnie oprócz bu-
dowy basenów, jest zdemontowanie starych, zniszczo-
nych domków, w miejsce których pojawiły się nowocze-
sne w swej bryle, murowane budynki rekreacji indywidu-
alnej (5 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą technicz-
ną oraz zbiornik na nieczystości ciekłe zlokalizowane na 
działkach o nr ew. 361 i 365/3 położonych w obrębie geode-
zyjnym Łopuszno gm. Łopuszno, z których będzie można 
korzystać przez cały rok. 

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 
całkowity zadania opiewa na kwotę blisko 1 mln złotych. 
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„GREI” Grzegorz Bafia z siedzibą w Kielcach.

Poniżej przedstawiamy Państwu fotorelację z postępują-
cych robót budowlanych na terenie Gminnego Ośrodka Spor-
towo – Wypoczynkowego w Łopusznie. 

Patrycja Jas

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. 

Uroczyste zakończenie budowy biologiczno – mecha-
nicznej oczyszczalni ścieków w eustachowie o przepu-
stowości 600 m3 / dobę, stanowiło najdroższą, największą 
i najdłużej wyczekiwaną inwestycję zrealizowaną dotych-
czas przez Gminę Łopuszno. koszt budowy oczyszczalni 
wyniósł blisko 16 milionów zł, w tym dofinansowanie ze 
środków europejskiego Funduszu rozwoju regionalne-
go w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno – ścieko-
wa” oś Priorytetowa 4 „dziedzictwo naturalne i kulturo-

Fotorelacja z budowy kanalizacji sanitarnej  
w Gminie Łopuszno

we” regionalnego Programu operacyjnego wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 stanowiło po-
nad 8,5 miliona zł. 

Z kolei budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gmi-
ny Łopuszno stanowiąca krok milowy w kierunku upo-
rządkowania gospodarki ściekowej wyniosła dotychczas 
łącznie ponad 11 milionów złotych przy wsparciu realiza-
cji inwestycji dofinansowaniem z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020. 

Patrycja Jas
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fotoRelacja z bUdowy kanalizacji sanitaRnej
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„wzgórze Trzech krzyży” o symbolicznym znaczeniu dla 
mieszkańców, objęte Programem rewitalizacji Gminy Ło-
puszno, uzyskało w 2020r. nowy imponujący wygląd. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował poprawę infrastruk-
tury rekreacyjnej w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości 
Łopuszno” – budowa parku „Wzgórza Trzech Krzyży”, polegają-
cą na przebudowie i budowie nowych ścieżek, budowie altany 
wolnostojącej, ołtarza polowego i kładek drewnianych, monta-
żu małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, stołów, barierek, 
hamaków i tablicy informacyjnej, budowie placu zabaw, zmianie 
ukształtowania terenu, nasadzeń zieleni oraz budowie instalacji: 
elektroenergetycznej, wodnej z przyłączami, budowie zewnętrz-
nej instalacji elektrycznej – montaż oświetlenia zewnętrznego na 
działkach  o nr ewid.: 431, 428 / 13 w obrębie 0022 – Łopuszno. 
Piękna tego miejsca dopełniają rzeki kwiatowe.

Wykonawcą przedmiotu umowy podpisanej 26 sierpnia 
2020r. na kwotę 458.255,81 złotych brutto było  Konsorcjum: Li-
der: ,,ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adam-
czyk, ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów, zaś partnerem Przedsię-
biorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów. koszt 
inwestycji wyniósł ponad 458 tys. złotych.

Z uwagi na powstałe szkody polegające na kradzieży lamp 
oświetlenia ulicznego oraz zniszczeniu krzewów ozdobnych, Gmi-

Park „Wzgórze Trzech Krzyży”
na Łopuszno dokonała montażu nowoczesnego systemu monito-
ringu, który zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom oraz mieniu 
gminnemu.

Z niecierpliwością oczekujemy wiosny, by w pełnej krasie zo-
baczyć jak Wzgórze Trzech Krzyży zmieniło swoje oblicze. Dziś 
zachęcamy wszystkich, dorosłych i dzieci, do odwiedzenia tego 
miejsca. 

Patrycja Jas
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z myślą o mieszkańcach i w trosce o ich bezpieczeń-
stwo Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie na re-
alizację zadania  pod nazwą „modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Łopuszno” finansowanego 
ze środków regionalnego Programu operacyjnego woje-
wództwa Świętokrzyskiego oś Priorytetowa 3 „efektyw-
na i zielona energia”. wartość ogółem zadania inwesty-
cyjnego wynosi blisko 4 mln złotych, w tym wartość dofi-
nansowania dla Gminy Łopuszno stanowi ponad 3 milio-
ny 300 tysięcy złotych. 

Obecnie trwa procedura przetargowa w  celu wyłonienia 
wykonawcy całego zadania. Przedmiotem zamówienia jest 
„modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Łopuszno” w formule „zaprojektuj – wybuduj” zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zasada-
mi 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 Łopusz-

Modernizacja oświetlenia ulicznego  
na terenie Gminy Łopuszno

no: 1702 punkty świetlne oraz 24 lampy parkowe zasilane 
z 94 szaf sterujących oświetleniem, a także 10 zestawów au-
tonomicznych.

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*2lampy) lamp montowanych po-
dwójnie. 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,
•	 wymianę	94	szaf	sterowania	oświetleniem	poprzez	instala-

cję nowoczesnych zegarów GPRS z transmisją danych siecio-
wych, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, układy redukcji 
mocy i kompensatory mocy biernej, itp. wraz z zamontowa-
niem 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).

Patrycja Jas 

oczyszczalnia ścieków 
Gmina Łopuszno w 2020 r. podpisała umowę na wy-

konanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w Gnieź-
dziskach. Planuje się budowę biologiczno – mechanicznej 
oczyszczalni o przepustowości Qdśr = 250 m3/d z zastosowa-
niem technologii oczyszczania biologicznego: układ przepły-
wowy z niskoobciążonym osadem czynnym i z częściowym 
usuwaniem biogenów (azot, fosfor). Dodatkowo zostanie za-
projektowana pompownia ścieków oczyszczonych wraz z ru-
rociągiem tłocznym ścieków poprowadzonym na terenie Gmi-
ny Łopuszno do odbiornika - rzeki Wierna Rzeka. Reaktor bę-
dzie posiadał przykrycia obiektów odorogennych z odciąga-
mi na instalacje filtracji zapachowej. 

W ramach zadania zostanie także zaprojektowana insta-
lacja odwadniania osadu nadmiernego z wiatą odbioru i 

W Gnieździskach ruszamy z pracami projektowymi 
dotyczącymi nowej oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

magazynowania osadu odwodnionego. Wykonawcą pro-
jektu jest Zakład Projektowo – Usługowy „NOSAN” Nowak 
Grzegorz, 25- 217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1. koszt zadania 
149.322,00 zł.

kanalizacja sanitarna
Gmina Łopuszno przystąpiła do opracowania dokumenta-

cji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Gnieździ-
skach.  Orientacyjna długość projektowanej sieci kanalizacyj-
nej wynosi około 12 km, czyli około 216 posesji do zaprojek-
towania przyłączy kanalizacyjnych. 

Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Inżynieryjno – Projek-
towe BIPPROJEKT Paweł Budziak, ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 
Warszawa.

koszt zadania to 260 760,00 zł.
Patrycja Jas 
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15 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu marszałkow-
skiego województwa Świętokrzyskiego w kielcach od-
było się, na zaproszenie Członka zarządu województwa 
Świętokrzyskiego Pana marka Jońcy, spotkanie przed-
stawicieli samorządów oraz inwestora tj. Państwowego 
Gospodarstwa wodnego wody Polskie. Podczas narady 
przeprowadzonej z udziałem: Senatora rP Pana krzyszto-
fa Słonia, wójta Gminy Łopuszno Pani ireny marcisz, wój-
ta Gminy Strawczyn Pana Tadeusza Tkaczyka i wójta Gmi-
ny Piekoszów Pana zbigniewa Piątka omówiony został 
stan przygotowań do uruchomienia inwestycji pod na-
zwą „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Łososinie”. 

Budowa zbiornika „Wierna Rzeka” wpisana jest na listę prio-
rytetową Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlą-
dowej i miałaby zostać zrealizowana na rzece Łososinie, sta-
nowiącej lewy dopływ Nidy. zbiornik zaplanowano jako 
72 – hektarowe lustro wodne, z pojemnością około 1 mln 
metrów sześciennych wody i głębokością 1,5 m. Utworze-
nie zbiornika wodnego mogłoby zabezpieczyć mieszkań-
ców gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn przed skut-
kami ewentualnej suszy. Poza funkcją zabezpieczenia re-
tencyjnego mógłby on pełnić również funkcję zbiornika 
przeciwpowodziowego, a także niewątpliwej atrakcji tu-
rystycznej.

Ponad 50 hektarów na budowę zbiornika przekazałaby 
Gmina Łopuszno, 8 hektarów Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego, a pozostałe grunty Gminy: Piekoszów i Straw-
czyn. Należy podkreślić, że Rada Gminy w Łopusznie w tej 
kwestii wyraziła już zgodę na dokonanie darowizny na rzecz 
Skarbu Państwa uchwałą Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
25 września 2012 r.

Podczas dyskusji Członek zarządu województwa Świę-
tokrzyskiego Pan marek Jońca wskazał, że inwestycja zo-
stała ujęta zarówno  w dokumentach zaakceptowanych 
przez komisję europejską, jak i przyjętych przez radę mi-

Narada robocza poświęcona procedowaniu budowy 
retencyjnego zbiornika wodnego „Wierna Rzeka”

nistrów. Podkreślił, że liczy na pilne rozwiązanie problemów 
i  dalsze wspólne podejmowanie partnerskich decyzji, które 
pozwolą przybliżyć realizację tak ważnego dla mieszkańców 
zadania inwestycyjnego. 

Poniedziałkowe spotkanie poświęcone zostało m.in. infor-
macji o rozpatrzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska tzw. decyzji środowiskowej, wydanej przez Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dokument został uchy-
lony, na co wpłynęły protesty i odwołania kierowane przez or-
ganizacje ekologiczne. Obecnie Regionalna Dyrekcja rozpa-
truje uwagi GDOŚ.

Jak wyjaśnił Pan Henryk Kaczmarski – Dyrektor Zarządu 
Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie przytoczona sytuacja powoduje, że konieczne 
będzie przeprowadzenie nowych badań, obejmujących nie 
tylko tereny przyszłego zbiornika, ale i obszar położony niżej 
oraz utworzenie nowego „Raportu oddziaływania inwestycji  
na środowisko”. 

wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz kieruje słowa 
najwyższego uznania i serdeczne podziękowania w  imie-
niu wdzięcznych mieszkańców Gminy Łopuszno wo-
bec Senatora rP Szanownego Pana krzysztofa Słonia za 
rzetelne podejście i pełne determinacji zaangażowanie 
w  skomplikowany proces mający na cele wypracowanie 
dokumentacji niezbędnej do budowy wyczekiwanej od 
lat inwestycji mającej charakter przede wszystkim reten-
cjonowania wody i przeciwdziałania suszom. w realizacji 
inwestycji dostrzec można realne szanse na dalszy wielo-
aspektowy rozwój Gminy Łopuszno oraz poprawę jakości 
życia okolicznych mieszkańców poprzez utworzenie wo-
kół zbiornika infrastruktury o charakterze rekreacyjno – 
wypoczynkowym. 

O dalszych postępach w sprawie będziemy Państwa na bie-
żąco informować. 

redakcja 

Zdjęcie Z narady prZeprowadZonej dnia 15.02.2021 r. w siedZibie 
UMwŚ w Kielcach

KonstrUKtywna wiZyta senatora rp pana KrZysZtofa słonia 
w dniU 11.01.2021 r. poŚwięcona procedowaniU prZedMiotowej 
sprawy
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11 stycznia 2021 roku wójt Gminy 
Łopuszno Pani irena marcisz doko-
nała z udziałem znamienitych Gości 
w osobach: Senatora rP Pana krzysz-
tofa Słonia, Posła na Sejm rP Pana 
mariusza Goska, jak również wdzięcz-
nych przedstawicieli ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Łopuszno 
(reprezentowanych przez Prezesa oSP w Łopusznie Pana mi-
chała Jarząba oraz Prezesa oSP w Gnieździskach Pana To-
masza robaka) uroczystego przekazania sprzętu i wyposa-
żenia ratownictwa zakupionego w ramach dofinansowania 
pozyskanego przez Gminę Łopuszno na powierzenie reali-
zacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, któ-
rego dysponentem jest minister Sprawiedliwości w zakre-
sie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realiza-
cji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawo-
wych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdze-
nia przestępstwem. 

w ramach pozyskanego przez Gminę Łopuszno dofi-
nansowania z Funduszu Sprawiedliwości wynoszącego 
25.000,00 złotych zakupione zostało: umundurowanie spe-
cjalne (5 sztuk) na rzecz ochotniczej Straży Pożarnej w Ło-
pusznie oraz aparat powietrzny dla ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gnieździskach. Przekazany sprzęt posiada wszelkie 
wymagane świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz złożyła wszyst-
kim druhom serdeczne podziękowania za pełną poświęce-
nia służbę i nieustanną gotowość niesienia bezinteresownej 
pomocy mieszkańcom Gminy Łopuszno. Przekazała wyrazy 
najwyższego uznania i szacunku za piękne działania w imię 
strażackiej zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 
Wraz z podziękowaniami przekazała najlepsze życzenia zdrowia, 
miłości, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w wymiarze osobi-
stym, jak również zawodowym. 

Doniosłe dofinansowanie pozyskane przez Gminę Łopuszno 
umożliwiające nabycie sprzętu i wyposażenia ratownictwa 

na rzecz OSP w Łopusznie oraz OSP w Gnieździskach 

wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz skierowała rów-
nież wyrazy szacunku i podziękowania wobec: Senatora rP 
Pana krzysztofa Słonia, Posła na Sejm rP Pana mariusza Go-
ska, jak również ministra Sprawiedliwości / Prokuratora Ge-
neralnego Pana zbigniewa ziobry za sukcesywne dostrzeganie 
potrzeb w obszarach niezmiernie ważnych dla społeczności lokal-
nych oraz podejmowanie realnych działań przyczyniających się do 
doniosłego wzmacniania i rozwoju samorządów lokalnych. Jedno-
cześnie wręczając listy uznania przekazała najserdeczniejsze ży-
czenia zdrowia, rozwijania imponujących cech osobowościowych 
oraz osiągania dalszych sukcesów na każdej niwie życia.

Senator rP Pan krzysztof Słoń oraz Poseł na Sejm rP Pan 
mariusz Gosek podziękowali za słowa uznania i zapewnili, 
że będą troszczyć się zawsze o dostrzeganie zaangażowania 
strażaków, wspierając ich wszelkie działania podejmowa-
ne z prawdziwym poświęceniem w trosce o życie i zdrowie 
mieszkańców. 

Prezes oSP w Łopusznie Pan michał Jarząb w imieniu 
wdzięcznych strażaków działających na terenie Gminy Ło-
puszno skierował podziękowania dla wójta Gminy Łopusz-
no Pani ireny marcisz i obecnych Gości za nieustannie podej-
mowane realne działania wspierające działalność ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łopuszno. Podkreślił, 
że dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Gminy Łopusz-
no udało się w 2020 r. zrealizować ważny remont   i proekologicz-
ny montaż paneli fotowoltaicznych na strażnicy w Łopusznie, jak 
również dokonano zakupu niezmiernie ważnych sprzętów i wy-
posażenia ułatwiających ratowanie życia i zdrowia: hełmów stra-
żackich, rękawic pożarniczych i technicznych, ubrań specjalnych, 
strażackiego obuwia gumowego, piły szablastej i szlifierki kąto-
wej o napędach akumulatorowych oraz radiotelefonów. 

marzena Hajduk, damian rozmus 
od lewej p. robaK, senator p. słoń, wójt p. MarcisZ, poseł 
p. GoseK, p. jarZąb

ważne dofinansowanie poZysKane prZeZ GMinę łopUsZno dla 
roZwojU osp
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Łopuszno zmienia swoje oblicze – wciąż na lepsze. 
Możliwe jest to dzięki środkom unijnym, jakie udaje się pozyskać.  

Tym razem zostaną one przeznaczone na rozwój młodzieży 
będącej bardzo ważną grupą lokalnej społeczności. To dla niej 
stworzono ofertę  sportowo – rekreacyjną. Stało się to możli-
we dzięki wsparciu Lokalnej Grupy działania „nad Czarną 
i  Pilicą”, która ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy 
na operację w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna 
i  ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa. 
Projekt ten realizowany jest w ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów  Wiejskich. 

Wnioski złożyło wiele instytucji, klubów, stowarzyszeń. 
Wśród nich – Uczniowski klub Sportowy „zrYw” działają-
cy przy Szkole    Podstawowej im. Jana Pawła ii w Łopusz-
nie, który wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Łopuszno, ubiegał się o wsparcie finan-
sowe zadania polegającego na budowie skate parku. Złożo-
ny wniosek spełnił kryteria i został wybrany do finansowania. 
kwota wsparcia to 109.999,00 złotych, co stanowi 100 % 
wartości zadania. Projekt zakłada zakup elementów skate 
parku: bank ramp, quarter pipe, funbox  z grindboxem, poręcz 
prostą i inne. Wyposażenie stanowi także mała infrastruktura 
tj. ławki, regulamin obiektu, kosze na śmieci czy donice gabio-

Skate park powstanie w Łopusznie

nowe. Zainstalowane zostaną również lampy solarne oraz za-
sadzone będą rośliny miododajne.

Skate park będzie zapewnie stanowił ważne miejsce na 
mapie łopuszańskich obiektów rekreacyjnych. Pełnić będzie 
funkcję bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. 
Młodzież chętnie spędzać tu będzie wolny czas na świeżym 
powietrzu, ćwiczyć sprawność fizyczną i realizować pasje oraz 
integrować się w realny sposób, a nie w świecie  wirtualnej 
rzeczywistości. To szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

małgorzata Barcicka 

 

10 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Łopusznie odby-
ło się, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, spotka-
nie robocze wójt Gminy Łopuszno Pani ireny marcisz oraz 
pracowników Urzędu Gminy z przedstawicielami firmy 
aLBUd: Panem Pawłem Bednarczykiem oraz Panem artu-
rem kręciszem. 

Spotkanie dotyczyło rozbudowy drogi powiatowej 
nr 0396T, przedłożenia całego zakresu robót, które Gmi-
na Łopuszno współfinansuje w kwocie blisko 4 mln zło-
tych z Powiatem kieleckim. W trakcie spotkania dokonano 
korekty najbardziej newralgicznych odcinków, przedstawio-
no obecną sytuację problemową z odwodnieniem całej drogi. 
Gmina Łopuszno położyła nacisk na uwzględnienie odwod-
nienia terenów przyległych do drogi, okresowo zalewanych 
wodami opadowymi, roztopowymi. Ponadto dokonano prze-

Przełomowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T
glądu wszystkich zjazdów na posesje tak, aby w trakcie prac 
zostały wykonane zjazdy na każdą działkę, która jest przyległa 
do drogi powiatowej nr 0396T.

Dodatkowo zorganizowano spotkanie z Radnymi oraz Soł-
tysami Gminy Łopuszno celem skonsultowania przebiegu 
prac i zaznajomienia wszystkich zainteresowanych z plano-
wanymi robotami. 

W ramach zadania bardzo dokładnie przeanalizowano całą 
trasę planowanych robót. roboty budowlane obejmujące 
wykonanie nowej nawierzchni oraz budowę chodników 
jednostronnych od Łopuszna – do  eustachowa duże-
go do lasu oraz od Fanisławic, przez rudę zajączkowską 
do mostu na wiernej rzece. roboty będą trwać do końca 
października 2022 r.
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W Gminie Łopuszno przybywa miejsc, w których pomaga 
się dzieciom w nauce, organizuje czas wolny, rozwija zainte-
resowania, kulturę osobistą, rozwija umiejętności interperso-
nalne. Możliwe jest to dzięki objęciu ich opieką w czasie wol-
nym od zajęć szkolnych oraz zajęciami edukacyjnymi i profi-
laktycznymi. wszystkie te korzyści – również współpracę 
z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi zapew-
nia łopuszański samorząd z jego wójtem – Panią ireną 
marcisz, tworząc świetlice środowiskowe na miarę potrzeb 
gminnej społeczności.

Dzięki pozyskanym funduszom na projekt „Utworzenie 
świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno” (realizo-
wany przez Gminę Łopuszno w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 
2014 – 2020) Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i wal-
ka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych) w grudniu 2020 
roku powstały 3 świetlice środowiskowe w: Snochowi-
cach, Czałczynie i  Lasocinie. Będą one działały do sierp-
nia 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 rów-
nież: porady prawne, pedagogiczne, terapeutyczne (Punkt 
Wsparcia Rodziny w Snochowicach). Dla uczestników pro-
jektu przewidziano również wakacyjny wypoczynek na kolo-

Wsparcie dla rodzin, czyli o świetlicach 
środowiskowych w Gminie Łopuszno

niach 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, 
zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy mogą oni „odejść od zdal-
nego uczenia się” i „na żywo” wziąć udział w zajęciach pozasz-
kolnych. Uczestnicy mogą rozwijać swoją kreatywność, zdol-
ności artystyczne czy pogłębiać  umiejętności matematyczne 
oraz z zakresu TIK. Mają też możliwość wzięcia udziału w ćwi-
czeniach logopedycznych. 

Świetlice środowiskowe to kuźnia talentów. Podopiecz-
ni placówek czują się tam jak w drugim domu. Chętnie uczest-
niczą w konkursach i przeglądach – gminnych, powiatowych 
– odnosząc w nich sukcesy. 

małgorzata Barcicka 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji  
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Przypomnijmy, że dzięki ścisłej współpracy Wójt Gminy Ło-
puszno Pani Ireny Marcisz z Członkiem Zarządu Powiatu w 
Kielcach Panem Cezarym Majchrem oraz Powiatowym Zarzą-
dem Dróg w Kielcach udało się w 2019 r. pozyskać dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę dro-
gi powiatowej nr 0396T na odcinku Łopuszno – wierna 
rzeka o długości 11 km 408 m. Po wielu trudach i kolejnym 

przetargu udało się podpisać umowę z wykonawcą robót – 
konsorcjum firm: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych 
ALBUD Paweł Bednarczyk z Oblęgorka oraz F.H.U. „KOWEX” 
Piotr Cieśla, Łomno 1G gmina Pawłów. 

koszt zadania to 15.398.323,38 złotych.
Patrycja Jas
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

8 lutego 2021 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Ło-
puszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno a spółką ,,Eko – Sam 
Bis” Sp. z o. o.; ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów na realizację za-
dania: ,,odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z terenu Gminy Łopuszno od daty podpisania umo-
wy do 31 grudnia 2022 roku”. Szacowana łączna kwota za-
dania wynosi 2 158 773,12zł, (obliczona jako iloczyn szacun-
kowej ilości odpadów komunalnych oraz ceny jednostkowej 
brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komu-
nalnych). Termin obowiązywania umowy przewidziano na ko-
niec grudnia 2022 r.

aneta dyl

Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych

podpisanie w dniU 8 lUteGo 2021 r. UMowy na odbiór odpadów 
KoMUnalnych Z terenU GMiny łopUsZno

Czas rozkładu odpadów jest zróżnicowany, dlatego nie-
zwykle ważnym aspektem codziennego życia powinna stać 
się segregacja odpadów komunalnych. Wymagania dotyczą-
ce segregacji odpadów stale rosną, co jest w pełni uzasadnio-
ne troską o jakość naszego przyszłego życia.

Na czym polegają standardy segregacji?
Standardy segregacji związane są z obowiązkowym dziele-

niem odpadów na pięć rodzajów. Selektywnie zbiera się: pa-
pier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

kolory pojemników/worków:
1. pojemniki/worki koloru niebieskiego oznaczone na-

pisem „Papier” 
•	 co	 wrzucamy?	 odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
np. gazety, czasopisma, ulotki, kartony, zeszyty, papier biu-
rowy.

 Uwaga! Pamiętaj, aby opakowania z papieru i tektury były 
czyste!

Zasady segregacji odpadów
•	 czego	nie	wrzucamy?	brudnych	opakowań	z	papieru,	zuży-

tych ręczników papierowych i chusteczek, papierów powle-
czonych innym materiałem, kartonów po płynach spożyw-
czych (wrzucamy do pojemnika żółtego), tapet, pieluch itp.

2. pojemniki/worki koloru zielonego oznaczone napi-
sem „Szkło”
•	 co	wrzucamy?	odpady	ze	szkła,	w	tym	odpady	opakowanio-

we ze szkła, np. puste opakowania szklane, butelki szklane, 
szklane słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, szklane 
opakowania po lekach.

•	 czego	nie	wrzucamy?	np.	szkła	okiennego,	luster,	szyb,	po-
tłuczonego szkła stołowego (talerzy, kieliszków), ceramiki, 
wyrobów ze szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek, re-
flektorów, zniczy z pozostałościami po wosku, opakowań po 
substancjach niebezpiecznych (np. rozpuszczalnikach), mo-
nitorów (to jest zużyty sprzęt elektroniczny).

3. pojemniki/worki koloru żółtego oznaczone napisem 
„metale i tworzywa sztuczne”

Szanowni Mieszkańcy! 
Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/221/2021 z dnia 29 stycznia 

2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 stycznia 2021 r. mie-
sięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi wynoszą:
•	 15,00	zł	miesięcznie	od	każdego	mieszkańca	zamieszkujące-

go daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady kompo-
stowane są w kompostowniku przydomowym,

•	 20,00	 zł	 miesięcznie	 od	 każdego	 mieszkańca	
zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku
•	 60,00	zł	miesięcznie	od	każdego	mieszkańca	zamieszkujące-

go daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku 
niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpa-
dów. 

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

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy 
Łopuszno:  

37 8499 0008 0000 0071 2000 0073.
aneta dyl
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Łopuszno

Zmieszane odpady komunalne:
2, 19 04, 17, 31 14, 28 12, 26 09, 23 06, 20 04, 18 08 06

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło):
12 10 14 12 09 13 11 15 13

Odpady biodegradowalne:
08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 17 15

Odpady wielkogabarytowe:
29

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  KOMUNALNYCH
OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2021

Miejscowości Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Piotrowiec
Podewsie
Dobrzeszów
Nowek
Snochowice

Zmieszane odpady komunalne:
02, 19 04, 17, 31 14, 28 12, 26 09, 23 06, 20 04, 18 15 13

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

13 11 08 13 10 14 12 09 14
Odpady biodegradowalne:

08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 17 15
Odpady wielkogabarytowe:

17

•	 co	wrzucamy?	odpady metali, w tym odpady opakowanio-
we z metali (np. puszki po napojach i konserwach, zakręt-
ki od słoików i kapsle), odpady tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych (plastikowe 
butelki po napojach i opakowania po produktach spożyw-
czych, plastikowe worki, reklamówki, folie aluminiowe, pla-
stikowe zabawki, plastikowe opakowania po środkach czy-
stości i kosmetykach) oraz odpady opakowaniowe wieloma-
teriałowe (np. kartony po mleku, kartony po sokach)

•	 czego	nie	wrzucamy?	np.	sprzętu	elektrycznego	oraz	elek-
tronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, butelek i po-
jemników z zawartością (np. opakowań po aerozolach, bu-
telek po olejach samochodowych, opakowań po olejach sil-
nikowych, opakowań po farbach), zużytych artykułów me-
dycznych.

4. pojemniki/worki koloru brązowego oznaczone napi-
sem „Bio”
•	co	wrzucamy?	odpady ulegające biodegradacji, np. trawa, li-

ście, odpady kuchenne, odpadki warzywne i owocowe, po-
zostałości po kwiatach, zwiędłe kwiaty, skorupki jaj, fusy, 
resztki jedzenia.

•	 czego	 nie	wrzucamy?	 np.	 ziemi,	 popiołu,	 kamieni,	 odcho-
dów zwierzęcych, resztek spożywczych mięsnych i kości, 
tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, drewna impregno-
wanego.

5. pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 
•	 co	wrzucamy?	wszystkie	odpady, których nie da się zakwali-

fikować do jednej z frakcji wskazanych powyżej, czyli takie, 

których nie udało się przyporządkować do wymienionych 
pojemników na odpady posegregowane.

Przydomowy kompostownik 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wskazuje:
art. 4 ust. 2a pkt 4: określić wymagania dotyczące kom-

postowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomo-
ści zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinny-
mi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub 
w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te 
odpady;

art. 6k ust.  4a : Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stano-
wiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

kompostowanie może dotyczyć wyłącznie bioodpa-
dów, czyli ulegających biodegradacji odpadów  z ogrodów, 
odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domo-
wych.

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania 

czystości i porządku w gminach.
aneta dyl



z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Wieści Łopuszna18

Miejscowości Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Fanisławice,
Fanisławice 
Przymiarki,
Fanisławice Hucisko, 
Fanisławiczki,
Ruda Zajączkowska, 
Gnieździska

Zmieszane odpady komunalne:
12, 26 10, 24 07, 21 05, 19 02, 16, 30 13, 27 11, 25 29 27

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 
29 27 24 22 26 23 28 30 23

Odpady biodegradowalne – worek brązowy 
08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 26 29

Odpady wielkogabarytowe (meble)
30

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą bez zgłoszeń

W celu sprawnej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów przed posesję do godziny 7.00 rano

Kontakt w sprawie reklamacji pod nr tel.: 41 35 35 027 P.H-U „Zieliński” ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków

aneta dyl

Miejscowości – Trud-
ny odbiór Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Trudny odbiór

Zmieszane odpady komunalne:
08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 29 27

Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 
27 25 22 20 17 28 26 24 22

Odpady biodegradowalne – worek brązowy 
08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 29 27

Odpady wielkogabarytowe (meble)
30

Miejscowości Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Sarbice Pierwsze
Sarbice Drugie
Krężołek
Rudniki
Olszówka
Huta Jabłonowa
Przegrody
Józefina
Czałczyn

Zmieszane odpady komunalne:
08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 18 09

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

Odpady biodegradowalne – worek brązowy 
08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 17 15

Odpady wielkogabarytowe (meble)
29

Miejscowości Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lasocin,
Ewelinów, 
Fryszerka, 
Antonielów, 
Barycz, 
Skałka Polska, 
Jasień, 
Naramów, 
Nowa Skałka, 
Wielebnów, 
Zasłońce

Zmieszane odpady komunalne:

08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 18 09

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

27 25 22 27 24 28 26 23 28

Odpady biodegradowalne:

08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 26 29

Odpady wielkogabarytowe (meble):

29

Miejscowości Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Jedle, 
Marianów Duży, 
Marianów Mały, 
Czartoszowy, 
Michala Góra, 
Grabownica, 
Eustachów Mały,
Eustachów Duży,
Eustachów Dąbrowa,
Orczów

Zmieszane odpady komunalne:
12, 26 10, 24 07, 21 05, 19 02, 16, 30 13, 27 11, 25 29 27

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

Odpady biodegradowalne – worek brązowy 
08, 22 07, 20 04, 17 01, 15, 29 12, 26 09, 23 07, 21 26 29

Odpady wielkogabarytowe (meble)

30
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Z okazji Dnia Sołtysa obchodzonego 11 marca 2021 roku składamy Sołtysom 
i Członkom Rad Sołeckich wyrazy najwyższego uznania i z głębi serca 

płynące podziękowania za szlachetną pracę na rzecz sołectw i poświęcenie 
w konsekwentnym realizowaniu potrzeb lokalnej społeczności.  

Proszę jednocześnie przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, 
sił w codziennej pracy społecznej, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, 

wytrwałości oraz wiele ludzkiej życzliwości i zrozumienia.
Niechaj efekty Państwa pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał 
i pozytywna energia pomagają w realizacji doniosłych zamierzeń. 

z najlepszymi życzeniami
 Zdzisława Zimna             Irena Marcisz
 Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie Wójt Gminy Łopuszno

 Drodzy Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich!

19 lutego 2021 roku na terenie Gminnego ośrodka 
Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się 
z  zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad reżimu 
sanitarnego narada zainicjowana przez wójta Gminy Ło-
puszno Panią irenę marcisz z sołtysami z terenu Gminy 
Łopuszno.

Podczas przeprowadzonego zebrania Wójt Gminy Łopusz-
no Pani Irena Marcisz szczegółowo omówiła najważniejsze in-
westycje planowane do zrealizowania przez Samorząd Gminy 
Łopuszno w trwającym 2021 roku, będące przykładem racjo-
nalnego gospodarowania środkami publicznymi. 

W ramach spotkania omówiono tematykę gospodarki od-
padami, jak również aspekty przeprowadzenia Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Konstruktywna narada z sołtysami Gminy Łopuszno 
Odbywająca się narada stała się doskonałą szansą do po-

dziękowania reprezentantom samorządów sołeckich z okazji 
zbliżającego się Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca. Wójt 
Gminy Łopuszno wyraziła wobec sołtysów wyrazy najwyższe-
go szacunku i uznania oraz podziękowania za szlachetną pra-
cę na rzecz sołectw i poświęcenie w konsekwentnym realizo-
waniu potrzeb lokalnej społeczności. Przekazała jednocześnie 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, radości, sił w co-
dziennej pracy społecznej, satysfakcji z wykonywanych obo-
wiązków, wytrwałości oraz wiele ludzkiej życzliwości i zrozu-
mienia. 

damian rozmus 
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 Informujemy, że w SPZOZ GOZ w Łopusznie uruchomiony 
został punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

zgodnie z przyjętym harmonogramem, prosimy o kon-
takt telefoniczny w celu zapisania się na termin szczepie-
nia pod następującymi numerami telefonów: 41 39 14 027 
lub 41 39 14 140 lub 41 38 21 243.

Pod w/w numerami telefonów można zgłaszać również za-
potrzebowanie na transport oraz uzyskać więcej informacji o 
szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

działalność SPzoz Goz w Łopusznie w ostatnich mie-
siącach ukierunkowana jest na realizację narodowego 
Programu Szczepień. 

od końca stycznia 2021 roku rozpoczęto szczepienia 
pierwszej grupy pacjentów – osób w wieku 80+, nato-
miast od 11 lutego br. rejestrować się mogli pacjenci 70+. 
do programu tygodniowo przystępują 30 nowe osoby. 
do 19 marca 2021 roku udało się zaszczepić 242 pacjen-
tów pierwszą oraz 148 drugą dawką preparatu. Liczba do-
konywanych szczepień jest niezależna od Ośrodka Zdrowia 
w Łopusznie, wynika ona z rekomendacji Ministerstwa Zdro-
wia oraz Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w Kielcach i dostępności oraz możli-
wości zamówienia dawek preparatu. Warto zwrócić uwagę na 

Trwa realizacja Narodowego Programu Szczepień  
w SP ZOZ GOZ w Łopusznie

fakt, że w czwartym tygodniu programu rozpoczęły się szcze-
pienia pacjentów 2 dawką. 

Pacjenci zakwalifikowani do szczepienia przeciw SARS-
-CoV-2 każdorazowo wypełniają ankietę tzw. kwestionariusz 
wstępnego wywiadu oraz przechodzą kwalifikację podczas 
badania lekarskiego. W przypadkach indywidualnych, gdy 
pacjent nie ma możliwości, z przyczyn niezależnych, pojawić 
się Ośrodku Zdrowia w Łopusznie, szczepienia realizowane są 
w domu pacjenta. dzięki dobremu przygotowaniu punk-
tu oraz organizacji personelu, Goz w Łopusznie może po-
chwalić się faktem, że dotychczas żadna dawka preparatu 
nie pozostała niewykorzystana. 

Szczegóły dotyczące programu szczepień przeciwko CO-
VID – 19 dostępne są na stronie internetowej pod następują-
cym linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie. 
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Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. 
Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia czy ry-
nek pracy. Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zbie-
ra i udostępnia dane, które pozwalają zbadać zarówno 
wielkość, jak i kierunek tych zmian. najważniejszym 
badaniem statystycznym jest rozpoczynający się 
1 kwietnia 2021 r. narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i mieszkań (nSP2021) - realizowany co 10 lat. 

dlaczego spis jest tak ważny?
Badania statystyczne, a w szczególności spisy po-

wszechne są niezwykle ważne dla prawidłowego funk-
cjonowania państwa, ale także dla każdego mieszkań-
ca. Podczas spisu zbierane będą informacje, które po-
zwolą na analizę procesów, jakie zaszły w naszym spo-
łeczeństwie na przestrzeni lat  2011 – 2021 na wszyst-
kich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólno-
krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Spisz się jak najlepiej!
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płasz-

czyznach – dlatego jako przedstawiciele statystyki pu-
blicznej wychodzimy naprzeciw potrzebom obywate-
li. Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Respondentów, 
zdecydowano, że podczas NSP2021 to właśnie samo-
spis internetowy będzie podstawowym kanałem 
przekazywania informacji. Aplikacja dostępna 
będzie przez cały okres trwania spisu, wystarczy tylko 
urządzenie z dostępem do internetu. 

Dodatkowo, 4 maja br. wdrożymy metody pomoc-
nicze – wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, które 
przeprowadzą nasi rachmistrze. Osoba, która nie do-
konała samospisu internetowego nie  może odmówić 
przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego 
lub bezpośredniego.

Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, 
które nie posiadają urządzenia lub dostępu do interne-
tu. Z myślą o nich w Urzędzie Gminy w Łopusznie przy-
gotowaliśmy stanowisko, na których będzie można się 
nie tylko spisać przez cały okres trwania spisu, ale także 
otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób.

nagrodzimy samospis w Urzędzie Gminy! 
Specjalnie dla naszych Mieszkańców zostanie zorga-

nizowany Tydzień Spisowy. Codziennie pierwsze oso-
by, które w dniach od 12 do 16 kwietnia br. (termin 
zależny od obowiązujących zaleceń sanitarnych w sfe-
rze bezpieczeństwa mieszkańców) spiszą się na stano-
wisku przygotowanym w Urzędzie Gminy w Łopusznie, 
otrzymają upominek z logo spisu, a pozostałe osoby 
papierowe składanki typu „piekło – niebo” do zabawy 
z całą rodziną. 

Tajemnica statystyczna 
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-

Liczymy się dla Polski!

kość zarobków, numer konta czy karty kredytowej, a  dane 
osobowe nie są nigdzie przekazywane.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo 
ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu #li-
czysiękażdy. 

więcej informacji dostępnych jest na portalu: spis.gov.pl.
Gminne Biuro Spisowe w Łopusznie 
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26 lutego 2021 roku w siedzibie Gminnego ośrodka 
Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się, 
z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad sanitar-
nych, walne zgromadzenie delegatów Gminnej Spółki 
wodnej działającej na terenie Gminy Łopuszno. 

Spółka zapewnia utrzymanie urządzeń ze składek wnoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości objętych działalnością 
spółki wodnej,  realizując wykonanie prac polegających na 
czyszczeniu i konserwacji rowów melioracyjnych w poszcze-
gólnych sołectwach. 

Podczas posiedzenia, które prowadził Pan Piotr macie-
jewski – Przewodniczący  Gminnej Spółki wodnej w  Ło-
pusznie przedstawione zostało sprawozdanie z działal-
ności GSw w Łopusznie oraz z pracy zarządu i komisji 
rewizyjnej za 2020 rok. Wskazano prace melioracyjne wy-
konanie w minionym 2020 roku, jak również wypracowany zo-
stał projekt planu zadań gospodarczych dla GSW w Łopusz-
nie podczas trwającego 2021 roku. Przewodniczący w pod-
sumowaniu wskazał, że w minionym 2020 roku wyczysz-
czono 13 km rowów melioracyjnych, przy pozyskaniu środ-
ków finansowych od Wojewody Świętokrzyskiego i  Starosty 
Kieleckiego. 

Walne Zgromadzenie Delegatów  
Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie

w walnym zgromadzeniu delegatów Spółki wod-
nej udział wzięła wójt Gminy Łopuszno Pani irena mar-
cisz, która podziękowała wszystkim osobom związanym                                     
z działalnością GSw za piękną pracę społeczną na rzecz 
rozwoju małej ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno. 

antoni Lesiak, damian rozmus
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Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 
150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego sa-
mego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł 
bezzwrotnej pomocy na „restrukturyzację małych gospo-
darstw”. oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finan-
sowane z budżetu Prow 2014 – 2020. 

Premie dla młodych rolników 
od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwi-

jać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinanso-
wanie. kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. agencja re-
strukturyzacji i modernizacji rolnictwa będzie przyjmowała 
wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubie-
głym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy. 

To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach operacji 
typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest za-
chętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego bizne-
su – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rol-
nej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie cza-
sowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego pro-
gramu. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 
3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później – 4 903, 
w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast 
w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie 
ponad 5 tys. wnioskodawców. 

wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.: 
•	 w	dniu	złożenia	wniosku	mają	nie	więcej	niż	40	lat;
•	 posiadają	odpowiednie	kwalifikacje	 zawodowe	 (lub	uzupeł-

nią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy);

•	 posiadają	gospodarstwo	rolne	o	powierzchni	minimum	1	ha;
•	 rozpoczęły	 prowadzenie	 działalności	 rolniczej	 przed	 dniem	

złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed 
dniem złożenia wniosku;

•	 posiadają	lub	utworzą	gospodarstwo	o	wielkości	ekonomicz-
nej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;

•	 przedłożą	biznesplan	dotyczący	rozwoju	gospodarstwa.
Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowa-

dzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wy-
twarzanych w nim produktów rolnych. minimum 70 % pre-
mii należy zainwestować w środki trwałe. Środki będą wy-
płacane w dwóch ratach: 
•	 120	tys.	zł	–	na	wniosek	o	płatność	pierwszej	raty	pomocy,	po	

spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
•	 30	tys.	zł	–	na	wniosek	o	płatność	drugiej	raty	pomocy,	po	re-

alizacji biznesplanu.
wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne arimr. 

można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście 
lub przesłać pocztą. 

restrukturyzacja małych gospodarstw 
od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski 

o wsparcie na „restrukturyzację małych gospodarstw”. Po-
moc finansowana jest z budżetu Prow 2014 – 2020, a tego-
roczny nabór jest dziewiątym z kolei. 

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający go-
spodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych 
lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna ta-
kiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Rolniku – 150 000 zł lub 60 000 zł do wzięcia!

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-
-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego pro-
wadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod 
jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolni-
czej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub 
przychodów. 

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono 
pomoc finansową z następujących programów wsparcia: „Uła-
twianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-
2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Premia na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych 
rolników” w ramach PROW 2014-2020. 

rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego 
gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrot-
nej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 
•	 80	proc.	(48	tys.	zł)	–	po	spełnieniu	warunków	określonych	

w decyzji o przyznaniu pomocy; 
•	 20	proc.	(12	tys.	zł)	–	po	prawidłowej	realizacji	biznesplanu.

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rol-
niczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wy-
tworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzyma-
nej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. ich 
katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, 
remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urzą-
dzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup 
gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów 
i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie 
dłużej niż 5 lat. 

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji 
PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać 
tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, 
czy odrębne gospodarstwa. 

wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału 
regionalnego agencji właściwego ze względu na miejsce po-
łożenia gospodarstwa. można to zrobić osobiście, przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elek-
tronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUaP. 

Szczegóły:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/31-marca-

ruszaja-dwa-nabory-wnioskow-z-prow-2014-2020.html 
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Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął rekrutację do  
programów specjalnych realizowanych w bieżącym roku. Dy-
namicznie i świeżo brzmiące programy tj.  „wiosna dla aktyw-
nych” czy „otwórz się na zmiany” to dwa z czterech progra-
mów specjalnych, które rozpoczęły się 1 marca 2021 roku.

Fizjoterapeuci, pracownicy branży gastronomicznej moc-
no poszkodowanej wskutek pandemii COVID-19 czy osoby 
poszukujące zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby star-
szej to grupy osób bezrobotnych, którym Powiatowy Urząd 
Pracy w Kielcach proponuje udział w zindywidualizowanych 
działaniach aktywizacyjnych popartych diagnozą potrzeb 
i  oczekiwań klientów urzędu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaplanował na 2021 rok 
szereg działań aktywizacyjnych w ramach przygotowanych 
programów:

„aktywni to mY!” 
Program skierowany do osób bezrobotnych posiadających 

wykształcenie wyższe o kierunku fizjoterapia, w ramach któ-
rego osoby bezrobotne mogą m.in. skorzystać z:
•	 szkolenia	 indywidulanego	 podwyższającego	 kwalifikacje	

w zakresie fizjoterapii;
•	 jednorazowych	środków	na	podjęcie	działalności	gospodar-

czej o profilu fizjoterapia wraz z konsultacjami w zakresie 
wypełniania wniosków;

•	 premii	finansowej	na	reklamę	lub	środki	ochrony	osobistej.

PUP w Kielcach realizuje nowe programy specjalne  
dla bezrobotnych. Skorzystaj!

„otwórz się na zmiany”
Wsparciem w programie mogą zostać objęte osoby bez-

robotne, które utraciły zatrudnienie w sektorze gastronomii 
w wyniku pandemii wywołanej COVID-19.

Oferowane wsparcie w programie to:
•	 szkolenia	 indywidualne	wraz	ze	zwrotem	kosztów	dojazdu	

i  stypendium szkoleniowym;
•	 konsultacje	z	wypełnienia	wniosku	o	dofinansowanie	dzia-

łalności gospodarczej;
•	 przyznanie	dotacji	na	podjęcie	działalności	gospodarczej	–	

24. 000 zł.
•	 premia	finansowa	na	reklamę.

„Stawiam na siebie”
Do programu zapraszamy osoby bezrobotne o niskich kwa-

lifikacjach zawodowych w wieku 35 – 50 lat z czynnym pra-
wem jazdy kat. B poszukujące zatrudnienia w sektorze opieki 
nad osobami starszymi. 

Zadania:
•	 szkolenie	 „Profesjonalny	 opiekun	 osoby	 starszej”	 wraz	 ze	

stypendium szkoleniowym;
•	 konsultacje	z	wypełnienia	wniosku	o	dofinansowanie	dzia-

łalności gospodarczej;
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•	 przyznanie	jednorazowych	środków	na	podjęcie	działalno-
ści gospodarczej – 24.000 zł;

•	 premia	wypłacona	po	ukończonym	szkoleniu	i	po	otrzyma-
niu dotacji.

„wiosna dla aktywnych”
O udział w programie mogą ubiegać się osoby bezrobot-

ne z niskimi kwalifikacjami zawodowymi w wieku 35 – 50 lat.
PUP oferuje:

•	 szkolenie	 „Profesjonalny	 opiekun	 osoby	 starszej”	 wraz	 ze	
stypendium szkoleniowym;

•	 grant	na	zakup	środków	ochrony	osobistej;
•	 premię	motywacyjną	wypłaconą	po	podjęciu	zatrudnienia.

rekrutacja do programów trwa do 30.04.2021 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie inter-

netowej www.kielce.praca.gov.pl oraz  pod numerami te-
lefonów: 41) 367–16-12, 41) 367–11–18, 41) 367–11–67.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął reali-
zację dwóch konkursowych projektów w 2021 roku. 
Różnorodność form aktywizacji – również dla osób, 
które utraciły pracę wskutek pandemii wywołanej CO-
VID-19 – to główne cechy realizowanych w 2021 roku 
projektów konkursowych. Serdecznie zapraszamy do 
udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Nowe projekty dla osób bezrobotnych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach
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„zaTrUdnienie kierunkiem dla Ciebie”
Grupę docelową będą stanowiły osoby bezrobotne:

•	 powyżej	29	roku	życia;
•	 zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, 

w szczególności: osoby po 50 roku życia  ⎯ kobiety  ⎯ osoby 
z niepełnosprawnością  ⎯ osoby długotrwale bezrobotne ⎯ 
osoby z niskimi kwalifikacjami;

•	 osoby	bezrobotne,	które	utraciły	zatrudnienie	po	1 mar-
ca 2020 r. wskutek pandemii CoVid-19.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób powyżej 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia 
(projekty konkursowe).

Zadania planowane do realizacji:
a) pośrednictwo pracy i  poradnictwo zawodowe z Indywidu-

alnym Planem Działań;
b) staże na okres 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia;
c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
d) szkolenia / kursy:
•	 kurs	 przygotowujący	 do	 egzaminu	 państwowego	 na	

prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona;
•	 kurs	„operator	koparko	–		ładowarki”;

•	 kurs	„specjalista	ds.	finansowo	–	kadrowych”.
Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 28.02.2023 r.
Wartość całkowita projektu: 2.822.907,78 zł.
Osoba do kontaktu:  koordynator projektu –  Pani Marzena 

Skwirowska tel. 41) 367-16-12

„młodzi z Powerem – Szansa na pracę”
Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne w wie-

ku 18 – 29 lat.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udziela-
ne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają:
•	 z	pośrednictwa	pracy	i	doradztwa	zawodowego	wraz	z	 In-

dywidualnym Planem Działań oraz ze zwrotem kosztów do-
jazdu na wizyty;

•	 z	prac	interwencyjnych	na	okres	6	miesięcy.
Rekrutacja do I tury uczestników projektu trwa do osią-

gnięcia grupy.
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Wartość całkowita projektu: 1.554.089,76 zł.
Osoba do kontaktu:  koordynator projektu –  Pani Dominika 

Rutkowska – Pyk   tel. 41) 367-11-81
 Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Wniosek 500 plus należy złożyć ponow-
nie w 2021 roku. Prawo do tego świadcze-
nia ma być ustalane na czas od 1 czerwca 
2021 do 31 maja 2022.

Wniosek można składać na dwa sposo-
by – przez internet lub tradycyjnie, dro-
gą papierową. Od 2019 roku pieniądze 
z programu 500 plus, niezależnie od do-
chodów rodziny, przysługują na wszyst-
kie dzieci do 18. roku życia, czyli także na 
pierwsze dziecko.

Kiedy składać wniosek 500 plus 
w 2021roku?

Wniosek o przyznanie 500 plus można 
składać w 2021 roku:
•	 od 1 lutego – w przypadku ubiegania się 

o świadczenie drogą elektroniczną,
•	 od 1 kwietnia – w przypadku wniosków 

wypełnianych w formie papierowej.
Na ich podstawie świadczenie będzie 

przysługiwało na nowy okres zasiłkowy 
od 1.06.2021 do 31.05.2022r. 

Nowi rodzice mają na złożenie wniosku 
500 plus 3 miesiące od przyjścia dziecka 
na świat. Jeżeli złożą wniosek w tym ter-
minie, dostaną 500 plus z wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka.

wniosek 500 plus – termin złożenia 
wniosku  

a termin wypłaty świadczenia
Termin ustalenia prawa do świadcze-

nia oraz wypłaty pieniędzy zależy od cza-
su, w jakim został złożony wniosek 500 
plus. I tak:
•	 wniosek	złożony	do	30	kwietnia	2021	–	

wypłata do 30 czerwca 2021,
•	 wniosek	złożony	w	maju	2021	–	wypłata	

do 31 lipca 2021,
•	 wniosek	złożony	w	czerwcu	2021	–	wy-

płata do 31 sierpnia 2021,
•	 wniosek	złożony	w	lipcu	2021	–	wypłata	

do 30 września 2021,
•	 wniosek	złożony	w	sierpniu	2021	–	wy-

płata do 31 października 2021.

wniosek 500 plus online lub drogą 
tradycyjną

Aby otrzymać świadczenie, musisz pra-
widłowo wypełnić wniosek 500 plus (je-
dynie złożenie odpowiednio wypełnio-
nego wniosku uprawnia do otrzymania 
świadczenia).

Wnioski 500 plus można składać:
•	 przez internet – poprzez ministerialny 

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@
tia (trzeba założyć konto); Platformę 
Usług Elektronicznych ZUS (trzeba zało-
żyć indywidualny profil) albo za pomocą 
bankowości elektronicznej;

Wnioski 500 plus – do kiedy składać w 2021 roku?
•	 drogą papierową – np. w urzędzie mia-

sta, gminy, w ośrodku pomocy społecz-
nej – listem poleconym przez Pocztę 
Polską, ale uwaga: nazwa organu, do 
którego kierujesz wniosek, musi być 
zgodna z twoim adresem zamieszka-
nia.

Jak wypełnić wniosek o 500 plus 
na dziecko?

Od 2019 roku rodzice nie muszą już do-
kumentować swojej sytuacji finansowej. 
Dzięki temu formularz jest prostszy i krót-
szy. Wniosek 500 plus ma tylko 4 strony 
(kiedyś było ich 9). Jego wypełnienie nie 
jest trudne, należy tylko pamiętać o kilku 
kwestiach:

- podajesz dane osoby ubiegającej się 
o świadczenie (czyli dane rodzica);

- koniecznie wypełnij wszystkie pola 
(m.in. PESEL, imię i nazwisko wniosko-
dawcy, pełny adres zamieszkania, stan 
cywilny, obywatelstwo);

- adres zamieszkania – podajesz faktycz-
ne miejsce, w którym mieszkasz na co 
dzień, a nie adres zameldowania.

Wypełniając wniosek 500 plus, pamię-
taj o podaniu adresu e-mail. Dzięki temu 
szybciej dotrze do ciebie informacja po-
twierdzająca przyznanie świadczenia. Je-
żeli nie masz poczty elektronicznej – taką 
informację otrzymasz w urzędzie.

małgorzata Bugno 
anna nyga
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kasa rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego zaprasza właścicieli go-
spodarstw rolnych do udziału w XViii 
ogólnokrajowym konkursie Bez-
pieczne Gospodarstwo rolne.

Od 2003 r. Konkurs organizowany 
jest przez Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego we współpracy z Mi-
nisterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Państwową Inspekcją Pracy i Kra-
jowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
(następcą prawnym Agencji Nierucho-
mości Rolnych). Od 2018 roku współor-
ganizatorem jest również Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patro-
nat Honorowy Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partne-
rem strategicznym Konkursu jest Pocz-
towe Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych. 

W siedemnastu dotychczasowych 
edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy 
gospodarstw indywidualnych. Laureaci 
Konkursu otrzymali atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe i finansowe – w ubiegłym 
roku zwycięzca został uhonorowany 
ciągnikiem o mocy 55 KM. 

zgłoszenia gospodarstw można 
dokonać do 23.04.2021 r.

właściciele zgłaszanych gospo-
darstw mają okazję do zaprezen-
towania swoich warsztatów pracy 
i osiągnięć zawodowych, zdobycia 
cennych nagród, a także poddania 
gospodarstwa profesjonalnemu au-
dytowi bezpieczeństwa pracy, który 
przeprowadzają komisje konkurso-
we. Podczas eliminacji komisje spraw-
dzają, czy zasady ochrony zdrowia i ży-
cia są stosowane w ocenianym gospo-
darstwie, a także czy wyeliminowane są 
w nim zagrożenia wypadkowe. W skład 
komisji konkursowych wchodzą specja-
liści z zakresu bhp w rolnictwie, repre-
zentujący Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwo-
wą Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego, Świętokrzyska Izbę Rolni-
czą, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Starostwa Powia-
towe, Pocztowe Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych i inne instytucje dzia-

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
łające w środowisku wiejskim. Zastoso-
wanie się do ich rad i uwag przyczynia 
się do wyeliminowania wielu zagrożeń, 

a tym samym do zmniejszenia ryzyka 
wypadków i chorób zawodowych rolni-
ków oraz ich rodzin. 
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14 lutego 2021 roku obcho-
dzona była 79. rocznica prze-
mianowania związku wal-
ki zbrojnej w armię krajo-
wą. w uroczystości rocznico-
wej udział wzięli przedstawicie-
le: Samorządu Gminy Łopuszno, 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Oddziału  w Ło-
pusznie oraz Centrum Edukacji 
Lokalnej z siedzibą w Łopusznie.

wójt Gminy Łopuszno Pani 
irena marcisz podziękowała 
zebranym za obecność i pięk-
ne kultywowanie wartości pa-
triotycznych, akcentując, że 
pamięć i tożsamość kształtuje 
nasz patriotyzm.

damian rozmus

79. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową

1 marca obchodzone jest święto państwowe – narodo-
wy dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych”. dzień ten upa-
miętnia bohaterów antykomunistycznego i niepodległo-
ściowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej 
agresji i reżimowi komunistycznemu.

narodowy dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych” usta-
nowiony został przez Sejm rzeczypospolitej Polskiej 
w formie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu 
narodowego dnia Pamięci „Żołnierzy wyklętych” (dz. U. 
z 2011 r., nr 32, poz. 160).

„narodowy dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych ma być 
wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świa-
dectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przy-
wiązania do tradycji niepodległościowych, za krew prze-
laną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 roku śp. 
Prezydent rP Pan Lech kaczyński, który podjął inicjatywę 
ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta.

Zgodnie z treścią przywołanej ustawy z dnia 3 lutego 2011 
roku mianem „Żołnierzy Wyklętych” określani są bohatero-
wie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskie-
go, walcząc o  prawo do samostanowienia i  urzeczywistnie-
nie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bro-
nią w  ręku, jak i  w  inny sposób, przeciwstawili się sowiec-
kiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. 
„Żołnierzy Wyklętych” określa się również „Żołnierzami Nie-
złomnymi ” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”.

1 marca –  
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca jest datą symboliczną, albowiem tego dnia 
w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po poka-
zowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN 
ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współ-
pracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef 
Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. 

Cześć i chwała Bohaterom !
Źródło:

https://ipn.gov.pl/pl/
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w 2019 roku Gmina Łopuszno przystąpiła do realizacji 
rządowego Programu Senior+. w ramach i modułu  pro-
gramu zaadaptowano i wyposażono pomieszczenia po 
byłej szkole w  Piotrowcu. w wyniku tych działań i uzy-
skanego dofinansowania został utworzony klub Senior + 
w  Piotrowcu. w 2020 roku przystąpiono do realizacji ii 
modułu programu Senior +. 

Klub Seniora + w Piotrowcu rozpoczął swoją działalność w 
styczniu 2020 roku. W ramach zajęć w klubie odbywały się za-
jęcia rękodzielnicze, plastyczne, sportowe. Seniorzy reprezen-
towali klub na „Impresjach Biegowych”, dumnie uczestnicząc 
w marszu Nordic Walking, brali udział w wycieczkach krajo-

znawczych, odwiedzili między innymi: Sandomierz, Kurozwę-
ki, Szydłów, Święty Krzyż.

Każdego dnia uczestnicy mieli również zapewniony ciepły 
posiłek.  Z powodu panującej w naszym kraju  pandemii rok 
2020 był bardzo wyjątkowy. W tym trudnym czasie starano się 
w  różnorodny sposób organizować seniorom wolny czas, aby 
nie czuli się osamotnieni a docenieni. Pracownicy klubu realizo-
wali program swoich zadań w reżimie sanitarnym, zapewniając 
bezpieczeństwo uczestnikom. W okresie kiedy zajęcia były za-
wieszone, klub działał w formie zajęć zdalnych, wykorzystywa-
no kontakt telefoniczny, jak również za pośrednictwem serwisu 
społecznościowego „Facebook”. W ramach zajęć manualnych 
seniorzy wykonali szereg przepięknych prac, wykazując się po-
mysłowością, cierpliwością i precyzją, czego dowodem są zdję-
cia na portalu społecznościowym Facebook”

mŁ

KLUB SENIOR + w Piotrowcu

Zajęcia sportowe Z panią renatą MisZcZUK

wyciecZKa do sandoMierZa

w imieniu Samorządu Gminy Łopuszno Szanownej 
Pani aleksandrze Sękowskiej – najstarszej mieszkance 
Gminy Łopuszno obchodzącej jubileusz 100 – lecia uro-
dzin wyrazy najwyższego uznania i najserdeczniejsze życze-
nia zdrowia, wielu łask Bożych, szczęścia i dalszych lat życia 
wypełnionych miłością, radością oraz szacunkiem ze strony 
bliskich i społeczności lokalnej złożyła Wójt Gminy Łopuszno 
Pani Irena Marcisz, sołtys sołectwa Antonielów Pan Zbigniew 
Bąk, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Od-
działu w Łopusznie Pan Stanisław Komisarczyk, jak również 
wdzięczna rodzina. 

Pani aleksandra Sękowska swoją codzienną postawą 
życiową godną naśladowania jest źródłem życiowej mą-
drości oraz jej najprawdziwszym drogowskazem.

damian rozmus 

Imponujący jubileusz 100 – lecia urodzin  
Pani Aleksandry Sękowskiej 
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27 stycznia 2021 roku przy za-
chowaniu wymaganych zasad re-
żimu sanitarnego odbyło się uro-
czyste spotkanie poświęcone 
pierwszej rocznicy powstania 
i doniosłej działalności klubów 
Seniora w Gminie Łopuszno tj. 
w Gnieździskach  i eustachowie 
dużym (projekt „Fabryka mło-
dości”) oraz w Piotrowcu (pro-
gram  „Senior +”).

w jubileuszu funkcjonowa-
nia klubów Seniora uczest-
niczyli przedstawiciele z po-
szczególnych klubów oraz oso-
by doskonale wspierające suk-
cesywną działalność seniorów 
w osobach: wicemarszałek wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Pani renaty Janik, wójta Gmi-
ny Łopuszno Pani ireny mar-
cisz, zastępcy dyrektora roPS 
UmwŚ w kielcach Pana arka-
diusza Ślipikowskiego, kierow-
nika ds. projektów unijnych 
roPS UmwŚ w kielcach Pana 
mariusza Brelskiego oraz koordynatora projektu Pani re-
naty miszczuk.

Uroczystość poprowadzili kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych Gminy Łopuszno: Pani Beata Starzyk – dy-
rektor Gminnego ośrodka kultury w Łopusznie oraz Pan 
Sławomir Stelmaszczyk – kierownik Gminnego ośrodka 
Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie. Spotkanie ju-
bileuszowe upłynęło w  niezwykłej atmosferze, wypełnionej 
miłymi rozmowami oraz wspomnieniami z podjętych działal-
ności. Były serdeczne życzenia, przepyszny tort, a uroczystość 

I urodziny doniosłej działalności Klubów Seniora 
w Gminie Łopuszno!

serdecZna atMosfera UrocZysteGo jUbileUsZU

osoby sUKcesywnie wspierające dZiałania prosenioralne na 
terenie GMiny łopUsZno, od lewej wójt GMiny p. irena MarcisZ, 
wiceMarsZałeK p. renata janiK i Koordynator p. renata MisZcZUK 

uświetniły urocze występy laureatek II Powiatowego Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek w Łopusznie: Aleksandry Pięty, Poli Ła-
komiec oraz Leny Dobek.

wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Pani 
renata Janik składając seniorom życzenia kolejnych 
aktywnych lat w zdrowiu i radości, wręczyła na ręce 
przedstawicieli poszczególnych klubów prezenty w po-
staci pulsoksymetrów.

wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz skierowała 
wobec marszałek województwa Świętokrzyskiego Sza-
nownej Pani renaty Janik słowa najwyższego uznania 
i  podziękowania za piękną postawę życiową godną naśla-
dowania urzeczywistnioną sukcesywnym dostrzeganiem 
potrzeb w obszarach niezmiernie ważnych dla społecz-
ności lokalnych oraz podejmowaniem realnych działań 
przyczyniających się do doniosłego wzmacniania i roz-
woju polityki senioralnej na terenie województwa Świę-
tokrzyskiego. Jednocześnie złożyła znamienitym senio-
rom z terenu Gminy Łopuszno z serca płynące najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, rozwijania imponujących cech 
osobowościowych oraz osiągania dalszych sukcesów na 
każdej niwie życia. 

Podczas uroczystości seniorzy mogli wspomnieniami wró-
cić do najważniejszych momentów z pierwszych 12 miesię-
cy działalności klubów, dzięki prezentacji zdjęć wykonanych 
podczas działalności łopuszańskich klubów. 

 Gok, GoSw i GoPS w Łopusznie 
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Z okazji Waszego święta przypadającego w dniach: 21 i 22 stycznia 2021 r.  
przekazujemy wyrazy najwyższego uznania  

i szacunku za doniosłą rolę pełnioną w każdej rodzinie.
Jesteście dla nas źródłem życiowej mądrości oraz jej drogowskazem.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niesłabnącego entuzjazmu, 
szczęścia i długich lat życia wypełnionych miłością, radością  

i szacunkiem ze strony Waszych rodzin i lokalnego społeczeństwa. 

nieustających sukcesów na każdej niwie życia oraz sił  
i wytrwałości podczas realizacji osobistych aspiracji  

                życzą z serca
 Zdzisława Zimna                                             Irena Marcisz
Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie                        Wójt Gminy Łopuszno

Drogie Babcie, Szanowni Dziadkowie!

W tym roku wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz, 
Gminny ośrodek Sportowo – wypoczynkowy w Łopusz-
nie, Gminny ośrodek kultury w Łopusznie zorganizowa-
li konkurs zatytułowany „moje ulubione zdjęcie z Babcią 
i dziadkiem”.  Dzięki tej inicjatywie kochające wnuki wygrały 
dla swych Dziadków wspaniałe nagrody.  Była to dla nich bar-
dzo miła niespodzianka. 

Głównymi celami konkursu było:
– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i przywiązania 

do najbliższych, 

To był wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka!
–  popularyzacja fotografii wśród uczniów, 
– zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Dniem Babci 

i Dziadka.
W ramach konkursu skierowanego do uczniów z terenu 

Gminy Łopuszno należało wykonać zdjęcie, a następnie nade-
słać wspólne zdjęcia z Babcią i Dziadkiem wraz z kartą zgło-
szeniową według wzoru stanowiącego załącznik do regula-
minu. 

dziękujemy uczestnikom i laureatom konkursowym! 
w załączeniu udostępniamy fotorelację konkursową. 

organizatorzy 
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28 grudnia 2020 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagród 
dla laureatów konkursu „najciekawszy film promujący sołec-
twa Gminy Łopuszno”.

I miejsce  i nagrodę w postaci 1000 zł otrzymało sołectwo Eu-
stachów.  Jest  to film autorstwa Pani sołtys Justyny Walas oraz 
mieszkańców. II miejsce i nagrodę w postaci 800 zł  trafiło do so-
łectwa Łopuszno. Film nadesłała Pani sołtys Barbara Fras. III miej-
sce i 500 zł otrzymało sołectwo Gnieździska wraz z autorem na-
grania Panem sołtysem Michałem Kowalskim i z mieszkańcami.

Wyróżnienia otrzymali: P.Aleksandra i Zuzanna Stępień, P. Piotr 
i Maciej Stachura, P. Maciej Ciułek, P. Marcin i Michał Czupryńscy.

Niezmiernie miło jest nam także przedstawić zwycięzców 
konkursu na najpiękniejsze Życzenia noworoczne dla miesz-
kańców gminy Łopuszno „do siego roku...” Wasza inwencja 
twórcza i pomysłowość zachwyciła jury, które przyznało laure-
atom wartościowe nagrody. Niechaj wszystkie dobre życzenia 
się nam spełnią. 

Oto lista laureatów:
kategoria do 6 lat 

Lidia Ptak  - 1 miejsce
kategoria od 7 do 12 lat

Jan Soboń  - 1 miejsce,
Julita Dudzic -  2 miejsce, 
Kacper Hejduk - 3 miejsce, 
Nikola Kotwica - 3 miejsce.

kategoria od 13 do 18 lat 
Sylwia Woś - 1 miejsce,
Aleksandra Dudek - 2 miejsce, 
Mateusz Smardzewski  - 3 miejsce.

wyróżnienia: Filip Pięta, Wiktoria Sobczyk.  
kategoria dorośli 

Ewa Dudek  -1 miejsce,
Małgorzata Guz  -2 miejsce, 
Justyna Sieradzka  - 3 miejsce,
Elżbieta Barańska - 3 miejsce.

wyróżnienia: Karolina Gawęda, Magdalena Mochocka. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy i zachęcamy do zapozna-

nia się z konkursowymi pracami. Znajdują się one  na YouTube 
oraz stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Kultury.

Beata Starzyk 

Cieszące się popularnością konkursy organizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury

i Miejsce w KonKUrsie na najpięKniejsZe życZenia w Kat. doroŚli 
Zdobyła pani ewa dUdeK

laUreaci KonKUrsU na najcieKawsZy filM proMUjący sołectwo

i Miejsce w KonKUrsie na najpięKniejsZe życZenia w Kat. od 13 do 
18 l. Zdobyła sylwia woŚ
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mając na uwadze trudny czas pandemii CoVid-19, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ii w Łopusznie „zagra-
ła z głową”, czyli z zachowaniem wszystkich środków bez-
pieczeństwa, XXiX Finał wielkiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy. w tym roku nasza placówka działała pod egidą 
regionalnego Centrum wolontariatu w kielcach; wspie-
raliśmy dziecięce oddziały laryngologii, otolaryngologii 
oraz diagnostyki głowy.

Zgodnie z chlubnym już zwyczajem kwestowanie prze-
biegało w pełnym zaangażowaniu organizatorów: dyrek-
cji szkoły, opiekunów Samorządu Uczniowskiego i Zarządu 
SU, Szkolnego Wolontariatu oraz uczestników. Do akcji włą-
czyło się 10  liderów WOŚP zarejestrowanych w jej kieleckim 
sztabie, 30 wolontariuszy – uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łopusznie, którzy – przyciągając uwagę wiel-
kimi czerwonymi „sercowymi torbami” widocznymi z daleka 
- mocno wspierali liderów, między innymi, obdarowując dar-
czyńców „wośpowskimi” serduszkami. Nad bezpieczeństwem 
kwestujących czuwało 41 nauczycieli. Przebieg tegorocznego 
finału WOŚP w naszej placówce koordynowała Katarzyna Kor-
ska w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły.  

W niedzielę – 31 stycznia 2021 r. zbieraliśmy datki w oko-
licach kościołów i kaplic (Łopuszno, Grabownica, Piotrowiec, 
Sarbice, Jóźwików, Mnin, Dobrzeszów), stacji paliw (Orlen, 
BP) oraz w sklepach: „Delikatesy Centrum”, „Lewiatan”, Dino”, 

Graliśmy… z głową 29. finał WOŚP

„Biedronka”, zachęcając mieszkańców gminy do wsparcia tej 
szczytnej inicjatywy. W godzinach wieczornych przekazali-
śmy pełne puszki do rozliczenia w kieleckim sztabie, przy któ-
rym zarejestrowana została Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie. Po przeliczeniu zebranych pieniędzy okaza-
ło się, że i tym razem nie zawiedliśmy się – nasza społeczność 
gminna znów pokazała, jak bardzo jest hojna.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie, pracownicy administracji i obsługi (wraz z filią 
w Grabownicy) - włączyli się finansowo w osiągnięcie celu ak-
cji, przekazując kwotę 3610,00 złotych. „Grając z głową”, ale 
kierując się sercem, WOŚP wsparły łopuszańskie urzędy oraz 
instytucje. idąc za przykładem  wójta Gminy Łopuszno 
Pani ireny marcisz, która już od lat inicjuje bądź popiera 
podobne akcje,    radni gminy Łopuszno oraz pracownicy 
Urzędu Gminy w Łopusznie zasilili konto woŚP, przeka-
zując do puszek zebrane przez siebie pieniądze. Swoją so-
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lidarność z tak piękną inicjatywą pokazali rów-
nież: Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Łopusznie, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Łopusznie, łopuszańskie ap-
teki oraz inne większe i mniejsze przedsiębior-
stwa czy sklepy. Łącznie zebraliśmy około 
20 031, 61 złotych. Wszyscy nasi wolontariu-
sze i ich opiekunowie to prawdziwi bohate-
rowie kwestowania. Mimo silnego mrozu nie 
stracili płomiennego zapału, który rozpalał 
hojność darczyńców. Niech o tym zaświadczą 
kwoty pieniędzy, jakie „do swoich” puszek po-
zyskali nasi liderzy 29. finału WOŚP:
- kacper Gładzik (070/4613) – 3050,48 zł.
- natalia Pniewska (069/4613) – 2847,75 zł.
- magdalena Biały (067/4613) – 2254,46 zł.
- magdalena Serafin (071/4613) – 2233,23 zł.
- agata Cichoń (074/4613) – 1949,41 zł.
- marcin nyga (066/4613) – 1715,79 zł.
- martyna Stelmaszczyk (068/4613) – 1651,42 zł.
- karol Świerczewski (075/4613) – 1638,42 zł.
- konrad wychowaniec (073/4613) – 1519,54 zł.
- maria mularczyk (072/4613) – 1171,11 zł.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie: dyrekcji szkoły, 
nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, naszej 
wspaniałej młodzieży, a przede wszystkim – mieszkańcom 
gminy (z jej włodarzem na czele) – za ofiarność, życzliwość, 
które motywują do działania, przekonując o jego słuszności, a 
przede wszystkim - za „dar serca” złożony do „wośpowskich” 
puszek. 

katarzyna włodarczyk 

Pani Małgorzata Guz jest już znana w naszym lokalnym śro-
dowisku. Pisze od lat wiersze dla dorosłych. Jej twórczość była 
niejednokrotnie prezentowana podczas różnych uroczystości 
kulturalnych. Co roku mamy okazję wysłuchać wierszy pani 
Małgosi przy okazji „Łopuszańskiego Czytania”. 

Tym razem autorka zaprezentowała debiutancki tomik po-
ezji pt.”Opowieści Świętokrzyskiej Czarownicy”. Jest to poezja 
pełna soczystej, erotyzującej treści, niezwykle kobieca, kokie-
teryjna. Pisanie jest dla pani Małgosi  sposobem na szczęście. 
Porównuje swoje życie do wersów księgi, miedzy którymi cią-
gle się przewija i nigdy nie ma dość. Poetka Małgorzata Guz 
Margo to kobieta koloru, która stara się nam przekazać, że 
warto kochać, obserwować świat, nawet gdy czasem coś idzie 
nie po naszej myśli.

Biblioteka jest w posiadaniu tego nowego tomiku poezji 
pani Małgosi Guz.  Zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Wiosna
Znów świat się do mnie uśmiecha
Lekuchno głaska po głowie
Trawa szeleści pod stopą
Jezioro pachnie sitowiem
Szczęście kroplami rosy
Spływa mi po policzkach
Brudna kałuża smutków
Od słońca już dawno wyschła
Znów świat się do mnie uśmiecha 
Szyszkami brzęczy sosna
Teraz już jestem pewna 
Ze to prawdziwa wiosna.

małgorzata Gawęda

Poetyckie debiuty



Wieści Łopuszna36 Wieści Łopuszna36

kUltURa i oświata

dzień Babci i dziadka
W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki 

pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, 
piosenki oraz tańce. Po powrocie do domu wręczyły ukocha-
nym dziadkom drobne upominki. Dziadkowie i babcie miały 
możliwość obejrzenia całego programu artystycznego wyko-
nanego przez swoje wnuczęta za pośrednictwem Internetu. 

Także uczniowie klas i-iii wzięli udział  w  uroczystej aka-
demii z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaprezentowali humory-
styczne scenki, wzruszające wiersze oraz piosenki tematycz-
nie związane z tym wyjątkowym świętem. Wszyscy artyści 
z przejęciem odtwarzali swoje role, chcąc w ten sposób po-
dziękować najwspanialszym Babciom i Dziadkom za trud wło-
żony w ich wychowanie. Po zakończeniu występów pani dy-
rektor Alicja Kuropatwa złożyła wszystkim Babciom i Dziad-
kom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Cały pro-
gram artystyczny został nagrany i udostępniony online.

Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
karnawał

karnawał to czas zabaw i balów także dla najmłod-
szych. kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzy-
ka – w takiej atmosferze bawiły się dzieci 11 lutego pod-
czas balu karnawałowego. Sala zamieniła się w zaczarowa-
ną krainę pełną wróżek, motyli, księżniczek oraz batmanów 
i policjantów.

Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach ulubionych 
wykonawców dzieci mogły pobawić się i potańczyć w dowol-
nym stylu. Podczas krótkiej przerwy w zabawie wszystkie zo-
stały nagrodzone małą niespodziankę za kolorowe stroje.

walentynki 
15 lutego 2021 roku był dla dzieci z przedszkola praw-

dziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzię-
ły udział w  różnych zabawach związanych z  walentynkami. 
Na koniec każde otrzymało pysznego lizaka i balonika od pani. 

Wszystkie  uroczystości w przedszkolu miały charakter we-
wnętrzny, brały w nich udział tylko dzieci i pracownicy przed-
szkola. Część uroczystości została nagrana i udostępniona  ro-
dzicom.
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Starszym uczniom wiele radości sprawiła poczta walen-
tynkowa. Każdy uczeń  własnoręcznie wykonał kartkę dla 
upatrzonej od dawna sympatii. W tym dniu każdy poczuł się 
wyjątkowo i nie zabrakło uśmiechu.

daria macikowska – dziewczyna warta poznania
Koronawirus zmienił i wciąż zmienia świat, czego przy-

kładem jest zdalne nauczania. Ale nawet w tym ogarniętym 
epidemią świecie są osoby, które nie ulegają zniechęceniu 
i  wywierają pozytywny wpływ na innych. Taką postacią jest 
pewna przesympatycz-
na siódmoklasistka. Daria 
Macikowska, bo o niej tu 
mowa, jest jedną z najbar-
dziej obiecujących uczen-
nic Szkoły Podstawowej 
w  Dobrzeszowie. Miesz-
kanka Piotrowca chętnie 
i z powodzeniem uczest-
niczy w  konkursach z za-
kresu języka polskiego czy 
plastycznych. Jak na hu-
manistkę przystało, uwiel-
bia czytać. To uczennica 
wszechstronna, gdyż śred-
nia, jaką uzyskała na półro-
cze, jest imponująca. Chętnie i z oddaniem włącza się w prace 
Samorządu Uczniowskiego. A po szkole, jeśli pogoda dopisu-
je, relaksuje się, jeżdżąc na rowerze czy rolkach, zaś w domu 
– grając w gry planszowe. W przyszłości chciałaby pracować 
jako nauczycielka, co cieszy ogromnie, ponieważ jej wiedza, 
umiejętności, radość ducha i sympatyczny uśmiech na pew-
no zjednają jej szacunek i sympatię wśród uczniów. Zarówno 
Darii, jak i innym młodym, ambitnym i pełnym życia ludziom, 
życzymy spełnienia marzeń.

18 marca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
ii w Łopusznie odbyło się badanie słuchu i mowy uczniów 
klas pierwszych. 

Badanie to odbyło się w ramach realizacji projektu pn. 
„Profilaktyczne badanie słuchu i mowy wśród dzieci klas 
pierwszych szkół podstawowych w województwie świę-
tokrzyskim”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano  bada-
nia przesiewowe wad słuchu i mowy, konsultacje laryngolo-
giczne, badanie audiometryczne oraz badania i terapię logo-

Badanie słuchu i mowy pierwszoklasistów
pedyczną. Dla rodziców i nauczycieli przewidziano spotkania 
informacyjne, na których dowiedzą się, jakie zachowania dzie-
ci mogą świadczyć o wystąpieniu problemów ze słuchem lub 
mową oraz gdzie mogą się zgłosić, jeśli takie problemy zauwa-
żą. Dodatkowo siedmiolatki będą mogły skorzystać z pogłę-
bionej terapii logopedycznej. Przewidziano dla nich 12  spo-
tkań z logopedą. Harmonogram spotkań będzie dostosowany 
do zajęć szkolnych dzieci.

Teresa mazur 
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Pandemia sprawiła, że w tym roku ferie w Gminie Łopuszno 
wyglądały troszkę inaczej. By urozmaicić ten szczególny czas, 
ogłoszony został przez: wójta Gminy Łopuszno Panią ire-
nę marcisz, Gminny ośrodek Sportowo – wypoczynko-
wy w Łopusznie oraz Stowarzyszenie CzemPion konkurs 
zatytułowany „moje ferie zimowe” skierowany do dzieci 
i młodzieży. w ramach konkursu należało wykonać zdję-
cie, na którym uczestnik przedstawiał w sposób kreatyw-
ny, jak spędza ferie zimowe, później przekazywał wykonane 
zdjęcie wraz z kartą zgłoszeniową według wzoru stanowiące-
go załącznik do regulaminu, a następnie każdy uczestnik zbie-
rał cenne głosy w postaci lajków na portalu społecznościo-
wym Facebook. 

Jest nam niezmiernie miło, że konkurs przyciągnął 
znaczącą liczbę zainteresowanych. wzięło w nim udział 
30 uczestników. walka w duchu fair play podczas zbie-
rania lajków była zacięta do samego końca. Liczby odda-
nych głosów mówią same za siebie. dziękujemy bardzo 
wszystkim za udział w konkursie oraz ogromne podzię-
kowania składamy wszystkim osobom, które oddały gło-
sy na poszczególne zdjęcia konkursowe. 

Główne nagrody zdobyli:
i miejsce: nikola i Pola Stępnik – 916 głosów;
ii miejsce: Lena Bujak – 907 głosów;
iii miejsce: natan Serafin – 440 głosów;
iV miejsce: Lidia Ptak – 248 głosów;
V miejsce: Bruno zbroszczyk, Tobiasz i albert dzwonek, 
maciek Gawęcki (grupowe) –  209 głosów.

Zwieńczenie konkursu pn. „Moje ferie zimowe”

dla pozostałych uczestników także przewidziane były 
nagrody pocieszenia. wszyscy zasłużyli na wyróżnienia. 

dziękujemy Szanownym Sponsorom nagród za okaza-
ne wsparcie w realizacji inicjatywy:
- wójt Gminy Łopuszno Pani irenie marcisz;
- kierownikowi GoSw w Łopusznie Panu Sławomirowi 

Stelmaszczykowi;
- kierownikowi GoPS w Łopusznie Panu mariuszowi Łusz-

czyńskiemu;
- Stowarzyszeniu CzemPion;
- delikatesom Centrum a. m Perz;
- Lewiatanowi Łopuszno.

Jeszcze raz GRATULUJEMY !
GoSw w Łopusznie  

kUltURa i oświata
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14 stycznia 2021 roku na terenie Gminnego Ośrodka Spor-
towo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się, z zachowa-
niem wszelkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego, uro-
czyste podsumowanie artystyczne ii edycji Powiatowego 
Przeglądu kolęd i Pastorałek w Łopusznie, którego pomy-
słodawcą jest wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz. 
w  uroczystości udział wzięli znamienici Goście: Sena-
tor rP Pan krzysztof Słoń, wicemarszałek województwa 
Świętokrzyskiego Pani renata Janik oraz Starosta kielec-
ki Pan mirosław Gębski, wobec których słowa najwyższego 
uznania i podziękowania za wsparcie inicjatywy skierowała 
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz. Podkreśliła donio-
sły zasięg wydarzenia kulturalnego, które stanowi doskonały 
przykład owocnej współpracy poszczególnych szczebli jed-
nostek samorządu terytorialnego: gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego w zakresie realizacji przedsięwzięcia. 

organizatorem ii Powiatowego Przeglądu kolęd i Pa-
storałek w Łopusznie była wójt Gminy Łopuszno Pani ire-
na marcisz, zaś współorganizatorami: Stowarzyszenie 
CzemPion, Gminny ośrodek kultury w Łopusznie oraz 
Gminny ośrodek Sportowo – wypoczynkowy w Łopusz-
nie. Inicjatywa skierowana była do solistów i zespołów wokal-
nych z terenu Powiatu Kieleckiego i miasta Kielce w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia 
pozyskane zostały w ramach otwartego konkursu ofert 
Urzędu marszałkowskiego województwa Świętokrzy-
skiego w kielcach z zakresu kultura 2020, dlatego też za-
szczytny patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski, zaś Am-
basadorem Konkursu została Wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Pani Renata Janik. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął również Starosta Kielecki Pan Mirosław 
Gębski. 

do tegorocznej edycji konkursu napłynęło ponad 60 
zgłoszeń z 12 gmin (w tym 56 solistów oraz 6 zespołów). 
Po wielogodzinnych obradach komisja wyłoniła szczęśliwych 
zwycięzców. Nie było to łatwe zadanie ze względu na bardzo 
wysoki poziom artystyczny wszelkich nadesłanych zgłoszeń.

Pomimo ograniczeń organizacyjnych związanych z epide-
mią postanowiono kontynuować wyjątkową przedświątecz-
ną inicjatywę.

„ W czasie, który zmusza nas do dystansowania się także od 
najbliższych, niech tradycyjne kolędy i pastorałki staną się łącz-
nikiem oraz ukoją serca przypominając, że Bóg wchodzi ze swym 
światłem w największy mrok ludzkiego życia” (ks.  P. Pilśniak). 

w roli prowadzących artystyczną galę laureatów ii Po-
wiatowego Przeglądu kolęd  i Pastorałek w Łopusznie wy-
stąpili: dyrektor Gminnego ośrodka kultury w Łopusznie 

Artystyczna Gala Laureatów  
II Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Łopusznie 

Pani Beata Starzyk i kierownik Gminnego ośrodka Spor-
towo – wypoczynkowego w Łopusznie Pan Sławomir Stel-
maszczyk. Podczas spotkania zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych mieli możliwość osobistego zapre-
zentowania zgłoszonych do konkursu utworów. Uroczystą 
galę uświetnił występ utalentowanych artystów,  a mia-
nowicie: Pani magdaleny osterczy oraz Pana marcina ma-
deja. 

Przedstawiamy Państwu wspaniałych laureatów II edycji 
Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Łopusznie:

adam Bulski, Grand Prix

kategoria: dzieci do 6. lat:
1. Pola Łakomiec, I miejsce
2. Hanna Tamborska, II miejsce

kategoria: dzieci od 6. do 12. lat:
1. Bartłomiej Boruń, I miejsce
2. Lena Dobek, I miejsce
3. Lila Grudzień, II miejsce
4. Patrycja Jędrzejowska, II miejsce
5. Weronika Kotwa, III miejsce
6. Zofia Anioł, III miejsce
7. Nikola Redlica, wyróżnienie
8. Weronika Sornat, wyróżnienie
9. Zofia Kopeć, wyróżnienie

kategoria: soliści powyżej 12. do 18. lat:
1. Zuzanna Chrabąszcz, I miejsce
2. Sylwia Lasota, II miejsce
3. Zuzanna Bera, III miejsce
4. Aleksandra Pięta, III miejsce
5. Zuzanna Telicka, wyróżnienie
6. Gabriela Błaszczyk, wyróżnienie
7. Zuzanna Habik, wyróżnienie

kategoria: dorośli powyżej 18. lat:
1. Monika Walas, I miejsce
2. Bożena Zielińska, II miejsce
3. Urszula Stachura, III miejsce
4. Irena Gąsior, wyróżnienie

zespoły dzieci i młodzież szkolna:
1. Grupa Środowiskowa Lasocin, I miejsce
2. Grupa Środowiskowa Snochowice, I miejsce 
3. Żłobek Gminny w Łopusznie, I miejsce

zespoły dorośli:
1. Celinianki,  I miejsce
2. Umlinianie, I miejsce
3. Zespół „Spod Lipiej Górki”,  I miejsce

wyrazy najwyższego uznania i serdeczne podziękowa-
nia dla wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji 
ii Powiatowego Przeglądu kolęd i Pastorałek w Łopusznie. 

Beata Starzyk, Sławomir Stelmaszczyk, damian rozmus 

kUltURa i oświata



GrUpa ŚrodowisKowa Ze snochowic wyŚpiewała i Miejsce i Miejsce dla GrUpy ŚrodowisKowej Z lasocina

i Miejsce w KateGorii do lat 6 wyŚpiewała pola łaKoMiec Z Kielc lena dobeK Z bilcZy GMina Morawica wyŚpiewała i Miejsce 
w KateGorii od 6 do 12 lat

Maciej borUń Z ZaGnańsKa  wyŚpiewał i Miejsce MoniKa walas wyŚpiewała i Miejsce w KateGorii powyżej 18 lat

preKUrsor prZeGlądU wójt GMiny łopUsZno p. irena MarcisZ prowadZący UrocZyste podsUMowanie prZeGlądU dyreKtor 
GoK w łopUsZnie p. beata starZyK i KierowniK Gosw w łopUsZnie 
p. sławoMir stelMasZcZyK



adaM bUlsKi Z prestiżowyM Grand prix w ii powiatowyM 
prZeGlądZie Kolęd i pastorałeK w łopUsZnie

dZieci Ze żłobKa GMinneGo w łopUsZnie wyŚpiewały i Miejsce. laUr 
odebrała dyreKtor żłobKa p. ewelina bernat

naGroda wójta GMiny łopUsZno trafiła do Utalentowanej 
woKalistKi aleKsandry pięty

podZięKowanie dla starosty powiatU KielecKieGo pana Mirosława 
GębsKieGo Za wsparcie realiZacji wydarZenia KUltUralneGo

sUKces ZespołU spod lipiej GórKi Z GnieźdZisK

UrocZysty prZeGląd UŚwietnił występ Utalentowanych 
artystów p. MaGdaleny ostercZy oraZ p. Marcina Madeja

w KateGorii Zespoły celinianKi Z bodZentyna wyŚpiewały i Miejsce
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25 stycznia 2021 roku w siedzibie Centrum edukacji Lokal-
nej w Łopusznie odbyła się z udziałem wójta Gminy Łopusz-
no Szanownej Pani ireny marcisz, przedstawicieli Urzędu mar-
szałkowskiego województwa Świętokrzyskiego w kielcach w 
osobach: Pana damiana Gada i Pana mariusza Brelskiego, in-
spektora Urzędu Gminy w Łopusznie Pana damiana rozmusa, 
jak również przedstawicieli Telewizji Świętokrzyskiej prezen-
tacja doniosłego albumu Stowarzyszenia „kobiety Łopuszna” 
zatytułowanego „Łopuszno jakie pamiętamy”. 

Pragniemy przypomnieć, że w wyniku rozstrzygnięcia otwar-
tego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji za-
dań publicznych w Gminie Łopuszno w 2020 roku przez organi-
zacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność po-
żytku publicznego ogłoszonego zarządzeniem Nr 8 / 2020 Wójta 
Gminy Łopuszno z dnia 20 lutego 2020 r. na podstawie uchwały 
Nr XIV / 122 / 2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 listopada 
2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpra-
cy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskie-
go z dnia 3 grudnia 2019 roku, poz. 4690) w odniesieniu do zada-
nia konkursowego tj. organizacji inicjatyw wspomagających roz-
wój lokalny wśród mieszkańców Gminy Łopuszno Stowarzysze-
nie „kobiety Łopuszna” otrzymało dofinansowanie z budże-
tu Gminy Łopuszno w wysokości 3.500,00 zł (100 % w odnie-
sieniu do wnioskowanej kwoty wyrażonej w złożonej ofercie 
konkursowej) na wydanie albumu – folderu zatytułowanego 
„Łopuszno jakie pamiętamy”. 

wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz podkreśliła, że 
Stowarzyszenie „kobiety Łopuszna” obchodzi  jubileusz 
10 lat społecznej aktywności. zaakcentowała, że wydany al-
bum „Łopuszno jakie pamiętamy” jest zwieńczeniem wielu 
lat pięknych działań podejmowanych przez osoby skupione 
wokół działalności Stowarzyszenia na rzecz rozwoju naszej 
kochanej ojczyzny Gminy Łopuszno. Pogratulowała praw-
dziwego sukcesu, skierowała słowa najwyższego szacunku 
i uznania, życząc dalszych sukcesów na niwie społecznej i sa-
mych szczęśliwych chwil w życiu.  

doniosłe opracowanie albumu stanowi utrwalenie w pa-
mięci przyszłych pokoleń naszej małej ojczyzny, jaką jest 
Gmina Łopuszno fotografii dotychczasowego i współcze-
snego Łopuszna. Stanowi zaproszenie  do sentymentalnej 
podróży w przeszłość – czasu pięknego dzieciństwa i mło-
dości. realizacja albumu nastąpiła dzięki zebraniu fotogra-

Prezentacja doniosłego albumu „Łopuszno jakie pamiętamy”

fii przez panie ze Stowarzyszenia „kobiety Łopuszna” od in-
stytucji i osób prywatnych. wybrane i ułożone zostały intu-
icyjnie pod wpływem sentymentalnych wspomnień, co dało 
możliwość niezwykłej podróży w przeszłość. wiele osób 
rozpoznaje siebie na zdjęciach i wspomina miejsca, których 
już nie ma. dostarczenie innym pięknych wrażeń jest naszą 
dumą, wielkim sukcesem i motywacją na przyszłe działania. 

Przedstawiamy Państwu wybrane elementy albumu „Łopusz-
no jakie pamiętamy”. Osoby zainteresowane nabyciem dzieła 
proszone są o kontakt z przedstawicielkami Stowarzyszenia „Ko-
biety Łopuszna”. 

Stowarzyszenie „kobiety Łopuszna” 
damian rozmus

stUdnia i fraGMent ZabUdowy Ul. prZedborsKiej Z lat 60.

doM KsiążKi

pięKny jUbileUsZ 10 lat aKtywoŚci stowarZysZenia „Kobiety łopUsZna”



Wieści Łopuszna 43Wieści Łopuszna 43

kUltURa i oświata

Wszyscy odwiedzający cmentarz parafialny w Łopusznie 
zwracają uwagę na stary charakterystyczny grobowiec Od-
rowążów Wilkońskich. Na kamiennej płycie wyryty został na-
pis: AUGUSTOWI II – mu DROGIEMU MĘŻOWI I UKOCHANEMU 
SYNOWI TĘ PRZYSTAŃ WIECZNEGO SPOCZYNKU WZNOSZĄ 
ZŁAMANA BÓLEM ŻONA I NIEUTULENI W ŻALU RODZICE.

Poniżej sentencja: NIEZBADANE WYROKI TWOJE PANIE 
CZY DLATEGO NAS TAK PROBUJESZ BO ZA MEKI ŻYCIA NIENO 
NAM GOTUJESZ 1919 Rok. 

kim był august ii wilkoński herbu odrowąż i dlaczego zo-
stał pochowany na naszym cmentarzu? zagadkę postano-
wiły wyjaśnić Panie ze Stowarzyszenia „kobiety Łopuszna”. 

Dużą rolę w wyjaśnieniu zagadki odegrała Pani Anna Ber-
nat - Mścisz, która od lat mieszka w Irlandii, ale jej korzenie 
rodzinne sięgają Gminy Łopuszno, a konkretnie Grabownicy. 
I  to właśnie dzięki Pani Annie, która od wielu lat bada histo-
rię łopuszańskich rodów, udało się ustalić, że August II Wilkoń-
ski herbu Odrowąż był dzierżawcą folwarku należącego do 
dóbr rządowych w Korczynie. Zmarł 6 lipca 1919 roku w wie-
ku 43  lat, co potwierdza akt zgonu udostępniony przez USC 
w Łopusznie.

Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu parafialnym   
w Łopusznie, ponieważ w tamtych latach wieś Korczyn nale-
żała do parafii Łopuszno.

Odnośnie rodu Wilkońskich warto dodać, że August II  Wil-
koński herbu Odrowąż był spokrewniony między innymi 

Kim był August II Wilkoński i dlaczego został 
pochowany na cmentarzu w Łopusznie?

z Zygmuntem Wilkońskim – założycielem parku solankowego 
w Inowrocławiu.

wszystkich zainteresowanych poruszoną problematy-
ką zapraszamy na bloga – Genealogiczna Podróż w Prze-
szłość, którego autorem jest Pani anna Bernat - mścisz. 
warto dodać, że post na tym blogu o „odkryciu” pań ze 
Stowarzyszenia „kobiety Łopuszna” czytany był nie tylko 
w Polsce i irlandii, ale też w wielu innych  krajach europy, 
w USa, a nawet w Chinach.

Stowarzyszenie „kobiety Łopuszna”

Grupa „Słodziaki” z przedszkola w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łopusznie wraz z wychowawczynią  Martą 
Machnik wzięła udział w konkursie plastycznym pod nazwą 
„Przyjaciele zwierząt” organizowanym przez Starostwo Po-
wiatowe w Kielcach w ramach XVII edycji programu edukacyj-
nego „Dla Ziemi, dla siebie”. 

Grupa przygotowała pracę konkursową w formie prze-
strzennej – makietę lasu na  temat pomocy dziko żyjącym 
zwierzętom w przetrwaniu zimy. Wszystkie elementy pracy 
dzieci wykonały ręcznie z papieru i materiałów naturalnych: 
mchu, gałązek, słomy i  drewna. 

Grupa „Słodziaki” po raz kolejny zajęła ii miejsce, choć 
konkurencja była duża. Na konkurs ogółem w dwóch kate-
goriach wpłynęły 44 prace. Dzięki wygranej grupa otrzyma 
zabawki i pomoce edukacyjne w wysokości 1500 zł.

marta machnik

Grupa „Słodziaki” ponownie z wygraną  
w konkursie „Przyjaciele zwierząt”
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wsPomnienie

6 lutego 2021 r., w pierwszą sobotę miesiąca, w Domu Za-
konnym w Puszczykowie odszedł do Pana, przeżywszy 91 lat, 
ksiądz Józef Wojda,.

Ksiądz Józef Wojda to piękny, bogaty życiorys. Tutaj, na ło-
puszańskiej ziemi  miał  swój początek. Urodził się 1 stycznia 
1930 r. w miejscowości Zasłońce. I mimo że posługa kapłańska 
zagnała księdza w odległe zakątki świata, ziemską wędrówkę 
skończył w miejscu, w którym ją rozpoczął. W swojej rodzin-
nej parafii. 

A to na niej wszystko się zaczęło. Dobra, zdrowa rodzina, 
proste zasady dekalogu i ciekawość wiejskiego chłopca, co 
kryje się za horyzontem ojcowego pola. Ciekawość umiejęt-
nie podsycana przez przedwojennych nauczycieli. Pewnego 
jesiennego wieczoru do drzwi domu w Zasłońcu zapukał ów-
czesny kierownik Szkoły Powszechnej w Łopusznie Jan Rubik 
„Proszę pana – zwrócił się do Józkowego ojca -  proszę uczyć 
tego chłopca, nie wolno go panu zaniedbać”. Ojciec nie zanie-
dbał, pomimo że nastał trudny czas okupacji, a oprócz Józka 
miał jeszcze  kilkoro dzieci, także uzdolnionych. 

Ksiądz Józef wraz ze swymi koleżankami, kolegami i na-
uczycielami pisał chlubne karty  łopuszańskiej i polskiej 
oświaty. Był uczniem drugiego tajnego kompletu z Łopuszna. 
Pierwsza klasa gimnazjum to rok szkolny 1943/44. Do połu-
dnia razem z innymi uczniami realizowali zatwierdzony przez 
władze okupacyjne program klasy siódmej, potem spotyka-
li się potajemnie, by przerabiać treści z zakresu  gimnazjum. 
Przygotowywali się do matury.

Nie brakowało im, jak wspominał, zapału do nauki. Nie stu-
dziło tego zapału niebezpieczeństwo, na które narażali sie-
bie i swoje rodziny. Z pewnością nauka na tajnych komple-

Ksiądz Józef Wojda 1930 – 2021. Wspomnienie 
tach była też piękną, choć ry-
zykowną  przygodą.  Towarzy-
szył jej  dreszczyk emocji, świa-
domość, że współuczestniczy 
się w czymś ważnym, nie tylko 
dla siebie. Może także dla Oj-
czyzny?

Organizatorką tajnego na-
uczania była nauczycielka, har-
cerka, żołnierz AK Natalia Żu-
rowska, a dobrym duchem tych 
naukowych, konspiracyjnych 
spotkań ks. kanonik Aleksander 
Jankowski, którego sad i pleba-
nia zastępowały często szkolne klasy.  

„Nie byłbym księdzem, nie byłbym tym, kim jestem, gdyby 
nie pani Natalia. Była świętym człowiekiem.” – mówił ksiądz 
Józef i ze wzruszeniem pokazywał listy, które pisała do niego 
po latach ukochana pani.

Miał bogate życie, z punktu widzenia nas żyjących latami 
na prowincji, bardzo atrakcyjne. Ale nigdy się nim nie chwa-
lił. Pozostawał cichy i skromny, być może pamiętając ewange-
liczną mądrość, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. 

Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 
wstąpił 29 sierpnia 1949 r. 7 września 1949 r. rozpoczął kano-
niczny nowicjat w Ziębicach. Pierwszą profesję zakonną zło-
żył 8 września 1950 r. w Ziębicach, zaś dozgonną 8 września 
1953 r. w Poznaniu. Święcenia przyjął w Poznaniu 15 kwietnia 
1956 r. z rąk ks. abpa Walentego Dymka.

 Po święceniach kapłańskich pracował w parafii pw. św. Pio-
tra i Pawła w Szczecinie. W latach 1958-1975 był duszpaste-

9 marca 2021 roku w wieku 57 lat zmarł śp. marian wa-
las, będący zasłużonym animatorem kultury ludowej, 
współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem zespo-
łu Pieśni i Tańca „wierna rzeka”. Pozostawił po sobie żonę 
i czworo dzieci. W ostatnim okresie życia zmagał się z chorobą 
nowotworową. 

Pochodził z Zajączkowa w Gminie Piekoszów, a ze swoją ro-
dzinną miejscowością był niezwykle mocno związany przez 
całe życie – zespół „Wierna Rzeka”, który powstał w 2005 roku 
pochodził właśnie z niedużej wioski pod Piekoszowem. kie-
rowana przez śp. mariana walasa grupa „wierna rzeka” 
odnosiła sukcesy nie tylko w regionie świętokrzyskim, 
zespół koncertował również w Słowenii, na Ukrainie 
i  w niemczech. 

„marian walas był bardzo dobrym człowiekiem, weso-
łym, z charyzmą.  kochał muzykę ludową, wszystko w nim 
grało na ludowo, a prywatnie zarażał optymizmem i pozy-
tywnym podejściem do życia” – tak wspominają zmarłego 
członkowie zespołu, który pod Jego kierownictwem promo-
wał folklor na licznych konkursach i przeglądach muzycznych. 
Skoczny i wesoły  był też repertuar grupy „Wierna Rzeka”. 

Wspomnienie śp. Mariana Walasa – zasłużonego animatora 
kultury, promującego świętokrzyski folklor w kraju i za granicą

Zdjęcie aUtorstwa MUZeUM wsi KielecKiej prZedstawia Śp. 
Mariana walasa

Władze Samorządu Gminy Łopuszno składają z serca pły-
nące wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie, Bliskim 
i Przyjaciołom śp. Mariana Walasa.

damian rozmus
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Tak, to nie przesada, rodzina: mąż, żona, ojciec, matka, 
dziadkowie są bezcenną perłą. Ponad wszelką wątpliwość 
wiadomo, że osoby żyjące w pełnej rodzinie, kochające się, 
dobrze radzą sobie w codziennym życiu i rozwiązywaniu pro-
blemów.  Matka i ojciec to fundament. Szlachetni rodzice są 
kluczem do porządku moralnego i wzrastania wartościowych 
dzieci i młodzieży, bo mądre wychowanie procentuje na dal-
sze lata.

matka – być matką to prawdziwe szczęście, dar. 
Macierzyństwo to zachwyt nad maleńką, bezbronną istotą 
.Ona czuwa nawet wtedy, gdy śpi. Uczy szacunku  dla siebie 
i dla innych. Wskazuje na konieczność rozmów, których dziś 
brak, wzajemnego wysłuchania, wspierania się, gdyż to ce-
mentuje relacje międzyludzkie. Przypomina o potrzebie bli-
skości i miłości. W przeciwnym razie będziemy zdążać doni-
kąd, bo zadowolić człowieka może tylko wartościowe życie. 
Niezmordowanie kształtuje dobre sumienie. O tym, jak  ono 
jest ważne ks. Józef dzwonek pisze w wierszu ,,Być sobą’’ 
…..Ja wolę słuchać głosu / Mojego sumienia / Dumać /Rozwa-
żać…. / Cieszyć się z prawdy / Lub czegoś nowego / Jak dziecko / 
Które matkę odnajdzie / W chwili zagubienia…./. Matka zawsze 
znajdzie drogę do serca, obejmie, przytuli, obetrze łzę, spra-
wia, że z nostalgią wspominamy beztroskie dzieciństwo.

ojciec – ostoja rodziny. Kiedyś często mąż i ojciec mówił 
o sobie: jestem głową rodziny. Od niego uczymy się pokony-
wania trudności, gdyż problemów nie da się przeskoczyć, ale 
trzeba je rozwiązać. Nie ulecą z pamięci błyski miłości w jego 
oczach, silne ojcowskie dłonie dające pewność, że są goto-
we zawsze przyjść z pomocą. Dodaje odwagi, daje poczucie 
bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności. Ojciec wie, jak bar-
dzo potrzebne jest świadectwo godnego i szlachetnego ży-
cia, unikanie zła. Uczy, że oprócz kultury osobistej i etykiety 
równie ważne jest wnętrze, które nazywamy niepisanym ko-
deksem honoru. Pięknie ujmuje to ks. J. dzwonek, oto kilka 
myśli z jednego z wierszy: …Czego się lękać nie trzeba/Na dro-
dze do /Szczęścia i zgody / Na pewno nie cierni i  ofiar / W obronie 
słusznej sprawy…./.

Rodzice, rodzina,  są tak bardzo potrzebni jak kubek wody 
w  upalne lato. Prawdziwa miłość rodzicielska nigdy nie 
umiera, daje gwarancję, że drzwi do serca kochających osób są  
zawsze otwarte. To zza kratek konfesjonału ks. Józef Dzwonek 
z zachwytem słuchał i patrzył  na tę małżeńską i rodzicielską 
miłość, którą utrwalił w strofach wiersza : …Idę za tobą / Jak 
twój pies / Powiedz mi / Proszę / Jak to jest…./.

W rodzinnym domu powinno się rozmawiać o wszystkim, 
gdyż kłopoty jednej osoby stają się także problemami pozo-
stałych członków. Musimy zabiegać o bezpośredni kontakt, 
gdyż on- line nie da się tak naprawdę spotkać z człowiekiem. 
Szczęście rodzinne to dar przekazywania życia, wzajemna od-
powiedzialność za siebie, to owoce naszego istnienia i   po-
święcenia. Bo, żeby pokochać siebie i promieniować rado-
ścią,  trzeba pokochać innych. Miłość i radość czyni cuda. O 
tym mówi utwór poetycki – filozofa i księdza – Józefa Dzwon-
ka : …Daje skrzydła / Jest zapomnieniem / Chwili dnia / Unosi w 
krainę szczęścia / Alegorii raju / Z jej tchnienia / Rodzi się radość / 
Wszystko się zmienia /  Na lepsze / Gotowe przenieść cię / Na pię-
ciolinię życia / Z perspektywą szczęścia…./.

Chylę czoła przed wszystkimi MATKAMI I OJCAMI za trud 
wychowania, za zaszczepianie wartości, które czynią życie 
szlachetnym. RODZICE – drogocenna perła, których wspomi-
na się przez całe życie. Ojciec i matka są, jak  zapora chroniąca 
przed naporem niszczącego i zgubnego świata, który dziś ze 
wzmożoną siłą uderza w ludzką godność. 

Prawdziwa miłość to także codzienne czekanie na czyjeś 
powroty.

Kochającym się małżonkom poeta – ks. Józef Dzwonek - 
poświęcił jeden z utworów : ….Tak długo cię nie ma / A ja cze-
kam / Wpatrzony / W szarość dnia / Wsłuchany / W wieczorną  / 
Ciszę / Smutnej jesieni…. /.

Bądźmy pewni, że trzymając w  rękach stery życia, kiedyś, 
bez wahania powiemy: warto było, nasze życie nie przeminęło 
z wiatrem ….  

anna Gong

Przedświąteczne rozważania

Rodzina – skarb bezcenny

rzem w Brazylii: Rio de Janeiro, Resende, Guarani das Missões, 
Dom Feliciano, Carlos Gomes. Następnie pełnił misję Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w: New Bedford 
(USA, 1974-1975); Newborough (Australia, 1975-1977); Katio-
la (Wybrzeże Kości Słoniowej, 1977-1978); Rabacie, Casablan-
ce (Maroko, 1978-1987); Bagdadzie (Irak, 1987-1989); Stargar-
dzie (1990); Budapeszcie (Węgry, 1990-1992); Sokolnikach (ka-
pelan Sióstr Urszulanek, 1992-1993); Hancewiczach (Białoruś, 
1993-2007); Częstochowie (2007-2008); Czkałowie (Kazach-
stan, 2008-2009); Kamieńcu Podolskim, Mikołajowie (Ukraina, 
2009-2013); Częstochowie (2013-2019). 

Od października 2019 r. rezydował w Domu Zakonnym 
w Puszczykowie.

Głosił Chrystusa na wszystkich kontynentach, pełniąc po-
sługę wśród Polaków rozrzuconych po całym świecie. Krzewił 
chrześcijańską wiarę i polskość. Budował kościoły. Jak wspo-
minają go po latach współbracia, był uparty, nie zrażał się 

przeciwnościami, a pokładał ufność w Panu, stąd tyle pięk-
nych dzieł zostawionych dla tych, którzy przyszli po nim. 

Uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Wojdy odbyły się 9 
lutego 2021r. Uczestniczyło w nich wielu współbraci z Towa-
rzystwa Chrystusowego oraz kapłani związani z łopuszańską 
parafią, rodzina. Homilię wygłosił chrystusowiec pochodzący 
z Grabownicy, ks. Marek Jarząbek.

Szkoła, w której uczę, pożegnała swojego wybitnego 
ucznia.  Ksiądz Wojda dożył jubileuszu jej 100 – lecia. Zdrowie 
nie pozwoliło mu jednak uczestniczyć w uroczystości. Napisał 
do nas krótki list. Pięknie wykaligrafowane litery pisane drżą-
cą ręką sędziwego księdza. Może za tymi zdaniami ukryły się 
wspomnienia z początku tej długiej drogi, gdy w małym drob-
nym chłopcu z Zasłońca szkoła rozbudziła ambicje i marzenia. 
A on tak pięknie je zrealizował, zawierzając swój los Boskiej 
Opatrzności. 

agnieszka Palacz 
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dzień Babci i dziadka
Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególne wydarzenia w ka-

lendarzu Żłobka Gminnego w Łopusznie. Z uwagi na panujące 
obostrzenia nie mogliśmy jak co roku gościć seniorów w progach 
naszej placówki. Jednak  nasi podopieczni,  dla których to wła-
śnie babcia i dziadek są bohaterami dzieciństwa, z ogromnym 
zaangażowaniem przygotowywały dla nich prezenty oraz wyjąt-
kowy program artystyczny. Był to dla wszystkich niezapomnia-
ny dzień, pełen uśmiechu i wzruszeń. Wnuczęta z radością i pa-
sją recytowały wiersze oraz  śpiewały przygotowane specjalnie z 
tej okazji piosenki. Podopieczni z wszystkich grup przygotowali 
dla swoich Babć i Dziadków wirtualne niespodzianki, w postaci 
nagranego filmu. Dodatkową atrakcją tego dnia były wręczane 
w domach rodzinnych własnoręcznie wykonane prezenty. 

Pragniemy podziękować naszym niezawodnym rodzicom  za 
zdjęcia dokumentujące te wydarzenia, które można oglądać na 
stronie internetowej: https://zlobek-lopuszno.pl oraz profilu spo-
łecznościowym facebook. Serdecznie zapraszamy Państwa do 
zapoznania się z opublikowanym materiałem. 

Dyrekcja i personel Żłobka Gminnego w Łopusznie pragnie 
złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Wspaniałych Babć i Kocha-
nych Dziadków.

Piękna działalność Żłobka Gminnego w Łopusznie
wych mężczyzn, wyręczali koleżanki  w codziennych obowiąz-
kach, na przykład  porządkowali salę po zabawie. Nasi „panowie” 
złożyli „małym kobietkom” życzenia i odśpiewali gromkie 100 
lat. To nie był koniec atrakcji, ponieważ wszystkie przedstawiciel-
ki płci pięknej z naszego żłobka zostały obdarowane drobnymi 
prezentami. 

Tradycją naszych obchodów Dnia Kobiet jest także wizyta 
w  Urzędzie Gminy w Łopusznie, podczas której wszystkie pa-
nie otrzymują od naszych Małych Dżentelmenów własnoręcznie 
przygotowane upominki. Wspólna zabawa i miłe spędzony czas 
przyczynił się do uśmiechów na twarzy oraz niezapomnianych 
wspomnień. 

Bal karnawałowy
Ach, cóż to był za bal …
Bal karnawałowy dla żłobkowiczów to dzień niezwykły, często 

wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć. Tak też było 5 lute-
go. Już od rana w żłobku pojawiały się kolorowe postacie. Dzie-
ci przebrane były za bohaterów znanych bajek: wróżki, królew-
ny, jednorożce, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów, super-
bohaterów … nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich po-
staci. 

Maluchy  świetnie się bawiły, uczestnicząc we wspólnych tań-
cach, zabawach. Odbył się nawet pokaz mody karnawałowej. Na 
wszystkich czekał także słodki poczęstunek. 

walentynki
Dzień Świętego Walentego jak co roku w Żłobku Gminnym w 

Łopusznie obfitował w magiczną  moc płynącą z miłości i sym-
patii – tych jawnych, ale też tych skrywanych. W tym dniu nasi 
milusińscy przygotowali drobne prezenty, które sobie wzajem-
nie wręczali. W ramach powadzonych zajęć mieli możliwość po-
znania tradycji obchodów Dnia Zakochanych. Nasze „żłobkowe 
pary” mogły uczestniczyć we wspólnej sesji zdjęciowej, która 
przebiegała w atmosferze radości i uśmiechu. 

dzień kobiet
8 marca 2021 r. w Żłobku Gminnym w Łopusznie obchodzili-

śmy cudowny Dzień Kobiet. Chłopcy od samego rana bardzo sta-
rali się uczynić ten dzień wyjątkowym. Jak przystało na prawdzi-

Wyjątkowość  walentynek polega także na tym, że nasi naj-
młodsi są uwrażliwiani na drugiego człowieka, poznają zasa-
dy prawidłowych relacji społecznych oraz wzajemnego szacun-
ku. Zwieńczeniem tego uroczystego dnia było wykonanie przez 
dzieci walentynek dla tych, których kochają najbardziej – swoich 
rodziców.

ewelina Bernat
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Na terenie Polski występuje kilka dialektów, a w ramach każ-
dego z nich wyróżnia się wiele gwar. W tych ostatnich zachowa-
ło się sporo archaizmów, czyli wyrazów, które dziś nie są już po-
wszechnie w użyciu, ale można je znaleźć np. w literaturze z po-
przednich wieków lub w pieśniach napisanych kilkaset lat temu. 
Poznając gwary, które występują na terenie naszego miejsca za-
mieszkania oraz pielęgnując te charakterystyczne dla miejsca, 
z którego pochodzimy, pogłębiamy swoją przynależność do lo-
kalnej kultury i wyrażamy do niej szacunek.  

Gwary kieleckie, podobnie jak inne gwary polskie, różnią się 
od języka ogólnego i  innych gwar słownictwem. Pozostaje to 
w związku z odmiennymi realiami życia wiejskiego, pracą na roli, 
odrębnościami kultury materialnej, duchowej i społecznej miesz-
kańców wsi. 

Kielczanie nazywają targ bazarami i spotykają się »na Sien-
kiewce«. Istnieją słowa i zwroty  charakterystyczne dla naszego 
regionu- guguła (niedojrzały owoc), frygnąć (rzucić) czy kulosek 
(pogrzebacz).

19 marca 2021 roku w świetlicy GOK odbyło się uroczyste pod-
sumowanie konkursu „Czy znasz mowę i życie swych przodków? 
Zapytaj babcię, zapytaj dziadka.”

Współorganizatorem konkursu były: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, Gminny Ośrodek Kultury oraz redaktor naczelny Wieści 
Łopuszna pani Agnieszka Palacz.

Patronat nad konkursem objęła pani Wójt Irena Marcisz. Py-
tania wraz z kluczem odpowiedzi przygotował  inicjator  tego 
przedsięwzięcia pan Marian  Kwiecień.

Celem konkursu było:
•	 poznanie	mowy,	 obyczajów	 i	 życia	 przodków	 -	mieszkańców	

świętokrzyskiej wsi,
•	 kultywowanie	tradycji,
•	 nawiązanie	 międzypokoleniowej	 więzi	 między	 starszymi	

a młodszymi mieszkańcami,
•	 zainteresowanie	młodego	pokolenia	 życiem	swych	dziadków	

i pradziadków,
•	 „podróż	 sentymentalna”	 starszych	 pokoleń	 w	 czasy	 dzieciń-

stwa i młodości.
Komisja w składzie:

•	 Agnieszka	Palacz	-	nauczyciel	języka	polskiego	w	SP	w	Łopusznie,
•	 Beata	Starzyk	-	Dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Kultury,
•	 Małgorzata	Gawęda	-	Dyrektor	Gminnej	Biblioteki	Publicznej.

„Czy znasz życie i mowę swoich przodków? 
Zapytaj babcię, zapytaj dziadka” Rozstrzygnięcie konkursu

Pod okiem inicjatora konkursu pana Mariana Kwietnia oce-
niła nadesłane prace pod względem poprawności udzielo-
nych odpowiedzi.

Konkurs składał się z zestawu 40 pytań, na które w formie pa-
pierowej odpowiedzi mogły  udzielać zarówno dzieci i młodzież, 
jak i osoby dorosłe.

Na konkurs nadesłano 30 prac.  Komisja dokonała ich analizy 
zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją Komisji 
przyznano I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

oto zwycięzcy: 
i miejsce - pani Stanisława młynarska, która przygotowała 

dodatkowo wyjątkową niespodziankę  - opowieść napisaną gwa-
rą świętokrzyską wyjaśniającą, skąd u niej zamiłowanie do lokal-
nej mowy przodków.
ii miejsce -  oliwia Hajduk  i Jan Soboń,
iii miejsce: Barbara Bernat.

wyróżnienia  otrzymali: pani Grażyna dzwonek, mateusz 
kałuża i Fabian zimny.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upomin-
ki rzeczowe.

Ze względu na bezpieczeństwo konkurs odbył się z zachowa-
niem wymaganych zasad, w formie online.

małgorzata Gawęda

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie z powodzeniem starują w konkursach przedmiotowych, któ-
rych organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.  Kilko-
ro z nich zakwalifikowało się do trzeciego, wojewódzkiego etapu 
i ma szansę na uzyskanie tytułu laureata. 

Są to: nicole Chudalla z klasy VIII b, która bierze udział w 
konkursie z języka niemieckiego. Przygotowuje się pod okiem 
pani Julity Chmielewskiej. Z chemii w trzecim etapie znalazły się  
dwie uczennice pani Anny Serafin z klasy VIII a: kamila Pęczkie-
wicz i zuzanna Pięta. Zuzanna Pięta weźmie udział także w fi-
nale konkursu z matematyki. Przygotowuje ją pani Monika Obie-

Nasi uczniowie w konkursach przedmiotowych
rzyńska. W konkursach nie zabrakło utalentowanych siódmokla-
sistów: z matematyki w finałowym etapie znalazła się marianna 
dudzińska z klasy VII d, uczennica pana Grzegorza Janiszew-
skiego oraz uczeń klasy VII c, wiktor Sypniewski z historii, uczeń 
pana Marka Zimnego. Dużym sukcesem może pochwalić się tak-
że szóstoklasistka, Julia arabasz, która zakwalifikowała się do 
III etapu konkursu z języka francuskiego. Julka wczesne dzieciń-
stwo spędziła we Francji i do konkursu przygotowuje się samo-
dzielnie. 

Życzymy naszym uczniom powodzenia w finałach i uzyskania 
zaszczytnego miana laureata. 

a.p.
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15 lutego 2021 roku na terenie Gminnego Ośrodka Spor-
towo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się, z zacho-
waniem wszelkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego, 
uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego zaty-
tułowanego „Serce walentynkowe”, zorganizowanego 
przez wójta Gminy Łopuszno Panią irenę marcisz, Gmin-
ny ośrodek Sportowo – wypoczynkowy w Łopusznie oraz  
Gminny ośrodek kultury w Łopusznie, aby uczcić wyjątko-
wy dzień w roku, jakim jest 14 lutego – Walentynki.

Celami  jakie przyświecały konkursowi było przede 
wszystkim:
- rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów;
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastyczno – technicz-

nej dzieci;
- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastyczny-

mi.
Konkurs został przeprowadzony w następujących katego-

riach wiekowych: 
- kategoria 1 – przedszkola i klasy O;
- kategoria 2 – klasy I – III SP;
- kategoria 3 – klasy IV – VIII SP;
- kategoria 4 – szkoły średnie.

W ramach konkursu należało wykonać 1 pracę plastyczną 
w dowolnej technice według inwencji autora.

W związku z dużym zainteresowaniem, po naradzie orga-
nizatorów kategoria 3 uległa modyfikacji, aby móc nagrodzić 
jak największą liczbę uczestników za piękne prace. Przywoła-
na kategoria została podzielona na klasy IV – VI oraz VII – VIII. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
ogromne zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie. 
wpłynęło 150 prac, prezentujących niezwykle wysoki po-
ziom artystyczny. 

Wśród sponsorów nagród wystąpili:
- Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz,
- Pan Sławomir Stelmaszczyk,
- Pani Beata Starzyk,
- Pan Mariusz Łuszczyński,
- Piekarnia Kozak Łopuszno. 

Przedstawiamy Państwu listę laureatów i osób wyróżnio-
nych w poszczególnych kategoriach konkursowych:

Kategoria 1 – przedszkola i klasy O
i miejsce 

-  Żłobek Gminny Łopuszno,
- Grupa „Sówki”  Gnieździska.

ii miejsce
- Zofia Kozieł, 
- Wojciech Machnik.

iii miejsce
- Aleksandra Macikowska,
- Wiktor Gajda.

wyróżnienia: Amelia Kowalczyk, Anna Kozieł, Natan Sera-
fin, Nadia Trojanowska, Emilia Mazur.

Podsumowanie konkursu plastycznego  
„Serce Walentynkowe”

Kategoria 2 – Klasy I – III SP
i miejsce

- Aleksandra Zimecka,
- Michał Barański. 

ii miejsce
- Magdalena Szustak, 
- Julia Czerwińska.
iii miejsce
- Adrian Majos,
- Ilona Podgórska.

wyróżnienia: Maciej Kowalczyk, Martyna Walas, Albert 
Dzwonek, Julia Brudzińska, Bartosz Gładzik,  Paulina Środa,  
Nadia Kolasa.

Kategoria 3 – Klasy IV – VI SP
i miejsce

- Laura Skrzypczyk, 
- Marcel Szymkiewicz.

ii miejsce
- Anna Podgórska,
- Anna Ogonowska.

iii miejsce
- Maria Pniewska,
- Julia Pluta.

wyróżnienia: Patryk Tarkowski, Paulina Piotrowska, Julita 
Dudzic,  Alan Smolarczyk, Weronika Pietrasiewicz, Jakub Pod-
górski, Kinga Sypniewska, Wiktoria Gutyter,  Maciej Ciszek, 
Martyna Czeszek.

Kategoria 3 – Klasy VII – VIII
i miejsce

- Paweł Stępień,
- Amelia Kucharska.

ii miejsce
- Kacper Cichoń,
- Gabriela Perz.
iii miejsce

- Zuzanna Telicka,
- Bartosz Mędrecki.

wyróżnienia: Daria Macikowska, Marianna Dudzińska, 
Sypniewski Wiktor, Filip Pięta, Kacper Chruściak, Wioletta 
Ogonowska,  Maciej Łapot , Aleksandra Wertka,  Kamila Ci-
choń, Natalia Szklarz, Jakub Majos.

Kategoria 4 – szkoły średnie 
i miejsce

- Natalia Frączkowska
ii miejsce

- Wiktoria Sobczyk
iii miejsce 

- Mateusz Marszalik 
Pragniemy z serca podziękować wszystkim Uczestnikom 

i Sponsorom nagród konkursowych, dzięki którym możliwe 
było przeprowadzenie tej pięknej inicjatywy.

GoSw w Łopusznie 
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i Miejsce w KonKUrsie dla najMłodsZych MiesZKańców GMiny 
łopUsZno dla żłobKa GMinneGo w łopUsZnie

i Miejsce w KonKUrsie na najpięKniejsZe serce walentynKowe 
dla prZedsZKolaKów Ze sZKoły w GnieźdZisKach

iMponUjący poZioM artystycZny wyKonanych prac 
KonKUrsowych

inwaZja serc w łopUsZnie Za sprawą KonKUrsU na 
najpięKniejsZe serce walentynKowe

w naGrodę serce dla ZwycięZców KonKUrsU na najpięKniejsZe 
serce walentynKowe
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie pomimo ograni-
czeń związanych z pandemią stara się być w jak najbliższym 
kontakcie z czytelnikami, zarówno dorosłymi jak i najmłod-
szymi. W styczniu dla naszych milusińskich zorganizowaliśmy 
konkurs  recytatorski online pt. „Wierszyk dla Babci i Dziadka”.

Odzew przeszedł nasze oczekiwania! Nadesłano bardzo 
piękne wykonania utworów poetyckich.

Wyniki konkursu  są następujące: 
i miejsce- Lidia Ptak (98 reakcji),
ii miejsce- Żłobek, grupa ,,Biedronki” (56 reakcji), 
iii miejsce- Jan, aleksandra, karol Ptak (53 reakcje),
iV miejsce- zosia i ania kozieł (46 reakcji),
V miejsce- Żłobek, grupa ,,Pszczółki” (34 reakcje), 
Vi miejsce- Żłobek, grupa ,,Tygryski” (28 reakcji). 

Wszyscy wykonawcy byli wspaniali, a ich zaangażowa-
nie w  uroczyste przeżywanie Dnia Babci i Dziadka ogrom-
ne. Uczestnicy wykazali się talentem recytatorskim i dobrym 
przygotowaniem. Dostarczyli widzom  przyjemnych, pełnych 
humoru wrażeń. Utwory urzekały ciepłym, zabawnym i rado-
snym klimatem.

Z okazji walentynek również przygotowaliśmy niespo-
dzianki dla naszych czytelników. 15 lutego był dniem niespo-
dzianek. Kto odwiedził  nas tego dnia,  miał możliwość wylo-
sowania książki o tematyce miłosnej. Na czytelników czekały  
walentynkowe paczki książkowe.

Również z okazji walentynek Gminna Biblioteka Publiczna 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem 
Sportowo - Wypoczynkowym zorganizowała w formie online 

Z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie
IV Łopuszańskie Czytanie pt. ,,Magia miłości w słowach zaklę-
ta...’’  . Honorowy patronat objęła Pani Wójt Irena Marcisz. Go-
ściem specjalnym była Pani Anna Hamela, która uświetniła im-
prezę swoim występem we francuskim klimacie. 

Dziękujemy lektorom. Czytali: Pani Wójt Irena Marcisz, Pan 
Sławomir Stelmaszczyk, Pani Agnieszka Kowalska, Pani Mał-
gorzata Guz, Pan Wojciech Biały, Pani Halina Sochacka, Pan 
Karol Soboń, Pani Justyna Sieradzka. Równie pięknie zapre-
zentowała się młodzież przygotowana przez Panią Katarzynę 
Włodarczyk.   W sposób szczególny dziękujemy Pani Elżbiecie 
Barańskiej oraz Pani Katarzynie Włodarczyk za pomoc w przy-
gotowaniu scenariusza.

małgorzata woś

Zaproszenie do obejrzenia relacji filmowej  
z IV edycji Łopuszańskiego Czytania

zachęcamy wszystkich zainteresowanych do obejrze-
nia relacji filmowej z iV edycji Łopuszańskiego Czyta-
nia zorganizowanego z okazji walentynek  przez: Gmin-
ny ośrodek kultury w Łopusznie, Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Łopusznie oraz Gminny ośrodek Sportowo – 
wypoczynkowy w Łopusznie (dostępnej na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy w Łopusznie pod następującym lin-
kiem: https://www.lopuszno.pl/aktualnosci/zaproszenie-d-

o-obejrzenia-relacji-filmowej-z-iv-edycji-lopuszanskiego-
czytania). zaszczytny patronat  nad wydarzeniem objęła 
wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz. 

Scenariusz przedsięwzięcia przygotowały: Pani Katarzyna 
Włodarczyk i Pani Elżbieta Barańska. Walentynkowy wieczo-
rek poprowadziły: Pani Beata Starzyk i Pani Małgorzata Gawę-
da. Relację i montaż wykonał Pan Rafał Golański. 

Serdecznie dziękujemy wspaniałym lektorom w rolę których 
wcielili się: Wójt Gminy Pani Irena Marcisz, Pani Halina Sochacka, 
Pani Małgorzata Guz, Pani Agnieszka Kowalska, Pan Wojciech 
Biały, Pan Sławomir Stelmaszczyk oraz Pan Karol Soboń. 

W pierwszej części relacji znajduje się prezentacja po-
ezji i   prozy o tematyce miłosnej oraz przedstawienie twór-
czości naszych lokalnych poetek: Pani Małgorzaty Guz oraz 
Pani Justyny Sieradzkiej. W kolejnych znajdą Państwo rela-
cję z koncertu w wykonaniu uzdolnionej Pani Anny Hameli 
oraz zachwycający występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do współtworzenia tejże pięknej inicjaty-
wy, która wpisała się w tradycję wydarzeń o charakterze 
kulturalnym na terenie Gminy Łopuszno. 

Beata Starzyk, małgorzata Gawęda
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kUltURa i oświata

Rozstrzygnięcie konkursu „Bukiet kwiatów na Dzień Kobiet”
 :– wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się uroczyste pod-

sumowanie konkursu zatytułowanego „Bukiet kwiatów na 
dzień kobiet”, zorganizowanego przez wójta Gminy Łopusz-
no Panią irenę marcisz, Gminny ośrodek kultury w Łopusznie 
oraz Gminny ośrodek Sportowo – wypoczynkowy w Łopusznie. 
Podczas spotkania zachowano wszelkie wymagania zasad reżi-
mu sanitarnego.

Uroczystość poprowadzili Pani Beata Starzyk – dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Łopusznie oraz Pan Sławomir Stelmaszczyk – 
kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Ło-
pusznie. 

Celami,  jakie przyświecały konkursowi, było przede wszystkim:
- rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności manualnych;
- rozbudzanie wyobraźni;
- pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników; 
- kształtowanie poczucia estetyki; 
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych; 
- rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci i dorosłych 

poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, 
formach oraz technikach. 

W ramach konkursu należało wykonać pracę plastyczną: kwiat 
lub kompozycję kwiatową  w formie przestrzennej (technika pla-
styczna z użyciem dowolnych materiałów). 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogrom-
ne zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie. Jesteśmy 
wdzięczni za tak duże zainteresowanie organizowaną inicja-
tywą,  albowiem na konkurs wpłynęło około 200 prac wykona-
nych przez mieszkańców naszej małej ojczyzny, jaką jest Gmi-
na Łopuszno. Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prac 
konkursowych. 

wśród sponsorów nagród wystąpili:

oKaZywania sZacUnKU UcZyMy od najMłodsZych lat. 
dżentelMeni Ze żłobKa GMinneGo w łopUsZnie Z wiZytą Z oKaZji 
dnia Kobiet U wójt pani ireny MarcisZ

- wójt Gminy Łopuszno Pani irena marcisz,
- Pan mariusz woś,
- Pan marcin Sobczyk,
- Pan andrzej Cieślicki,
- Pan krzysztof Błachucki,
- Pan Tomasz kowalczyk.
- Pan Łukasz Pietrzyk.

Przedstawiamy Państwu poniżej listę 55 laureatów i osób 
wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursowych:

Kategoria: przedszkola i klasy 0
I miejsce: Grupa Muchomorki, Grupa Sówki, Żłobek Gminny 
w Łopusznie,
II miejsce: Lena Woś, Lena Szustak, Grupa Biedronki,
III miejsce: Wojciech Machnik, Hania Bednarek,
Wyróżnienie: Aleksandra Macikowska, Maja Karliska, Maria Sieradz-
ka, Tobiasz Dzwonek, Jakub Królikowski.

Kategoria: klasy I – III
I miejsce: Lena Szymkiewicz, Michał Barański,
II miejsce: Krystian Konieczny, Jakub Mędrecki, Magdalena Szustak,
III miejsce: Julia Brzózka, Mateusz Kałuża, Blanka Kowalska,
Wyróżnienie: Kalina Kozak, Albert Dzwonek, Julita Czerwińska, Zofia 
Kałuża, Agata Ciesielska, Lena Hejduk, Lena Palacz, Gabriela Kotwi-
ca, Julia Cuper.

Kategoria: klasy IV – VIII
Nagroda specjalna Wójta Gminy Łopuszno – Laura Strojewska,
I miejsce: Amelia Kucharska, Filip Pięta, Jakub Podgórski,
II miejsce: Piotr Maciejewski, Martyna Czeszek,
III miejsce: Julia Pniewska, Gabriela Perz,
Wyróżnienie: Wiktoria Sypniewska, Victoria Joszko, Julita Dudzic, 
Bartosz Mędrecki, Marcel Kraska, Bartłomiej Maciejewski, Natalia 
Strojewska, Bartek Kotwica.

Kategoria: dorośli:
I miejsce: Alicja Śrębowata,
II miejsce: Grażyna Dzwonek, Elżbieta Zimna, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku,
III miejsce: Dorota Jedlińska, Aleksandra Dobosz,
Wyróżnienie: Barbara Kozieł, Teresa Szrębowata, Magdalena Kałuża.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom 
i Sponsorom nagród konkursowych, którzy przyczynili się do moż-
liwości zrealizowania wyjątkowej inicjatywy. Dzięki Państwu był to 
wspaniały Dzień Kobiet. 

Beata Starzyk, Sławomir Stelmaszczyk, damian rozmus



Fotorelacja z konkursu „Bukiet kwiatów na dzień kobiet” 


