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Drodzy Mieszkańcy i Goście gminy Łopuszno!

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
wypełnionych ciepłem kochających serc, radością, 

wytchnieniem od codziennych spraw 
oraz 

nadzieją na lepsze jutro. 
Niechaj Nowy 2022 Rok spełni pokładane w nim nadzieje, 

przynosząc Mieszkańcom i Gościom gminy Łopuszno 
tak cenne zdrowie, poczucie szczęścia i spełnienia. 

Niech przyczynia się do osiągania sukcesów na każdej niwie 

życzą
Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno
Andrzej Cieślicki

Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie



Zwycięstwo Gminnego Ośrodka Kultury podczas Festiwalu 
Smaków Babiego Lata

Gmina Łopuszno z wysokim miejscem  
w prestiżowym Rankingu Gmin Województwa

Gminny Klub Sportowy “Zryw Łopuszno” liderem w swojej grupie 
piłkarskiej

Zawarcie porozumienia ponadlokalnego 5 gmin

Zarządzający gminami wyróżniającymi się pozyskanymi 
dotacjami na realizację inwestycji

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz dedykuje przyznane 
wyróżnienie mieszkańcom gminy

Senator RP Krzysztof Słoń oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec 
przekazują P. Wójt Irenie Marcisz promesę na dotację

Przekazanie maskotek dzieciom chorym onkologicznie

SUkCeSY GminY ŁoPUSzno i JeJ wÓJT



Z satysfakcją informu-
ję również, że jest jaśniej 
i oszczędniej na terenie 
gminy Łopuszno, albo-
wiem w ramach inwe-
stycji o wartości ponad 
3,3 miliona złotych po-
stępuje modernizacja 
oświetlenia ulicznego. 
Firma LUG Services  jest 
w trakcie wymiany blisko 
2 tys. lamp ulicznych 
oraz 27 lamp parkowych 
zwieszanych. 

Nadto, firma P.T.H.U  
JANSMAR Janus Andrzej z 
siedzibą w Grzymałkowie 
za kwotę blisko 90 ty-
sięcy złotych wykonała w listopadzie br. budowę oświetle-
nia ulicznego w miejscowościach: Snochowice, Piotrowiec 
i Gnieździska. Z kolei w Sarbicach Pierwszych wykonana zo-
stała dobudowa oświetlenia ulicznego za kwotę blisko 40 
tys. złotych. 

W najnowszym numerze możecie Państwo zapoznać się 
również z fotorelacją poświęconą inwestycjom zrealizowanym 
z funduszu sołeckiego w ostatnim kwartale 2021 r., które sta-
nowią przykłady racjonalnego gospodarowania środkami w so-
łectwach gminy Łopuszno. Zawarto również zestawienie doty-
czące inwestycji planowanych w ramach funduszu sołeckiego 
na 2022 r. 

Nie sposób nie wspomnieć o uroczystościach zorganizo-
wanych przez samorząd gminy Łopuszno z myślą o wspania-
łych mieszkańcach i naszych gościach. wzorem lat ubie-
głych przeprowadzone zostały uroczystości patriotyczne 
w Sarbicach, obchody narodowego Święta niepodległo-
ści czy Łopuszański Grudzień. Mamy świadomość, że pamięć 
o przodkach kształtuje nasz lokalny patriotyzm.   

Gmina Łopuszno w 2021 r. podejmowała nieprzerwa-
nie realne działania umożliwiające rozwój fizyczny na-
szych dzieci i młodzieży. w bieżącym roku pozyskane zo-
stało dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego projektu 
pod nazwą: „Lokalny animator Sportu”, który jest systemo-
wym rozwiązaniem zmierzającym do upowszechniania aktyw-
ności fizycznej poprzez umożliwienie udziału w sportowych za-
jęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Były one realizowane 
były przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o gminną 
infrastrukturę sportową. Efektem procesu szkoleniowego stało 
się zwycięstwo drużyny z Łopuszna w Powiatowym Turniej 
Piłki nożnej o Puchar Starosty kieleckiego przeprowadzo-
nym w listopadzie br.

Warto podkreślić również, że 13 listopada 2021 r. na tere-
nie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Ło-
pusznie odbyło się uroczyste podsumowanie rundy jesiennej 
Gminnego Klubu Sportowego „Zryw Czarni” Łopuszno z udzia-
łem dostojnych gości: Senatora rP krzysztofa Słonia i Posła 
na Sejm rP krzysztofa Lipca. Działalność Klubu możliwa jest 
dzięki dofinansowaniu – w bieżącym roku – z budżetu gmi-
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Szanowni Państwo!
Pragnę zaprezentować najnowsze wydanie „Wieści Łopusz-

na”, aby tradycyjnie poinformować Państwa rzetelnie o najważ-
niejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w IV kwartale 
2021 roku. Sukcesywnie wdrażamy zespołowo najważniejsze za-
mierzenia, dążąc do tego, aby wszelkie podejmowane działania 
i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort Państwa życia oraz 
sprawiały, że nasza Mała Ojczyzna, którą jest gmina Łopuszno 
będzie atrakcyjnym miejscem do życia, pracy, na prowadzenie 
działalności gospodarczej czy wypoczynku dla każdego. 

Na przestrzeni siedmiu lat sprawowania funkcji Wójta Gmi-
ny Łopuszno konsekwentnie dążę do tego, by była ona gminą 
mieszkańców wszystkich pokoleń oraz miejscem dynamicznie 
się rozwijającym. Przy planowaniu inwestycji lokalny samorząd 
koncentruje się na wykorzystaniu środków zewnętrznych. War-
to podkreślić, że od 2015 roku gmina Łopuszno pozyskała 
dofinansowania do realizacji inwestycji sięgające blisko 65 mi-
lionów złotych. 

Z radością informuję, że gmina Łopuszno pozyskała ponad 
8,5 miliona złotych dofinansowania w zakresie Programu 
inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Kwota 
3,6 mln złotych przeznaczona  zostanie na budowę 3 świetlic, 
a mianowicie:  w Fanisławicach, w Józefinie oraz w  Sarbicach 
Drugich. Ponadto, gmina Łopuszno otrzymała kwotę ponad 4,7 
mln złotych na inwestycje wodno – kanalizacyjne. W  ramach 
„Cyfrowej Gminy” nasz samorząd uzyskał promesę na kwotę 
267 tys. zł na cyfryzację Urzędu Gminy w Łopusznie, w tym na 
zapewnienie tak ważnego współcześnie cyberbezpieczeństwa. 

warto podkreślić, że w latach 2015 – 2021 gmina Łopusz-
no wydatkowała 33 mln zł na ochronę środowiska w tym bli-
sko 27 mln zł na oczyszczalnię i kanalizację aglomeracji Łopusz-
no. Zakończenie budowy biologiczno – mechanicznej oczysz-
czalni ścieków w Eustachowie o przepustowości 600 m3 / dobę, 
stanowi najdroższą, największą i najdłużej wyczekiwaną inwe-
stycję zrealizowaną dotychczas przez gminę Łopuszno za kwo-
tę blisko 16 mln zł. Powstało również ponad 200 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 

Należy wskazać, że trwa faza projektowa dotycząca kana-
lizacji sanitarnej w Gnieździskach oraz oczyszczalni ścieków. 
Prowadzone są uzgodnienia zarówno z mieszkańcami – odno-
śnie lokalizacji kanału zbiorczego oraz z instytucjami – celem 
uzyskania wszelkich uzgodnień, dlatego też proszę o zrozu-
mienie społeczne na etapie postępów przywołanej inwestycji. 
koszt opracowania dokumentacji technicznej dla uporząd-
kowania gospodarki ściekowej w miejscowości Gnieździ-
ska wyniósł blisko 400 tys. złotych.

Samorząd gminy Łopuszno sukcesywnie udoskonala 
stan infrastruktury drogowej, chcąc zapewnić maksymal-
ny poziom bezpieczeństwa i wygody użytkowników dróg. 
W latach 2015 – 2021 przebudowano i wyremontowano bli-
sko 65 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
na terenie gminy Łopuszno. W ostatnim kwartale bieżącego 
roku nastąpiły uroczyste odbiory inwestycji drogowych pole-
gających na remoncie dróg w miejscowościach: ruda zającz-
kowska (wartość wykonania: blisko 60 tys. zł), michala Góra 
(wartość wykonania: blisko 16 tys. zł) i wielebnów (wartość wy-
konania: ponad 30 tys. zł). 

Zwycięstwo Gminnego Ośrodka Kultury podczas Festiwalu 
Smaków Babiego Lata

Zarządzający gminami wyróżniającymi się pozyskanymi 
dotacjami na realizację inwestycji

Senator RP Krzysztof Słoń oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec 
przekazują P. Wójt Irenie Marcisz promesę na dotację
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ny Łopuszno w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. drużyna GkS 
„zryw” w Łopusznie osiągając imponujące wyniki sporto-
we, zakończyła rundę jesienną na pozycji lidera grupy 1 
klasy B świętokrzyskiej ligi piłkarskiej.

Ponadto w 2021 r. – dzięki dofinansowaniu w ramach Pro-
jektu Powszechnej nauki Pływania pod nazwą: „Umiem 
pływać” uczniowie klas I – III tradycyjnie już mieli możliwość 
rozwoju i doskonalenia umiejętności pływania poprzez wzięcie 
udziału w  bezpłatnych lekcjach nauki pływania pod czujnym 
okiem wykwalifikowanych instruktorów. 

Mając na uwadze potrzebę aktywnego uczestnictwa mło-
dych ludzi w procesie decydowania o sprawach z nimi związa-
nych, na łamach niniejszego numeru prezentujemy sylwet-
ki radnych młodzieżowej rady Gminy Łopuszno wybra-
nych do pełnienia tejże zaszczytnej funkcji na kadencję 
2021/2022. Władze samorządowe gminy Łopuszno dokładają 
wszelkich starań, aby młodzi samorządowcy mieli stworzone 
realne możliwości wyrażania własnych poglądów i wdrażania 
pomysłów, ponieważ jako osoby wartościowe i kreatywne sta-
nowią o przyszłości naszej Małej Ojczyzny. 

„razem możemy więcej” – takie hasło przyświeca reali-
zacji akcji prospołecznej współpracy nawiązanej przez gminę 
Łopuszno z Fundacją Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. 
Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie oraz lokalnych jedno-
stek organizacyjnych aktywnie włączają się w różnego rodza-

je akcje niesienia pomocy potrzebującym, na przykład: „Po-
moc dla adelki” (zbiórka na leczenie jednorocznej dziewczyn-
ki – Adelki cierpiącej na zanik mięśni – SMA typu 1), „wkręć się 
z  miśkiem zdziśkiem w pomaganie nakrętkami” (na tere-
nie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Ło-
pusznie usytuowane zostało serce przeznaczone do sukcesyw-
nego zbierania nakrętek, dochód z akcji przeznaczony zostaje 
na wsparcie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży), „Przynieś 
misia” (zbiórka maskotek przeznaczonych dla dzieci chorych 
onkologicznie) czy bożonarodzeniową zbiórkę długotermi-
nowych produktów żywnościowych, artykułów chemicznych, 
przyborów szkolnych i zabawek pn. „Paczka dla  rodaka i Bo-
hatera na kresach”. 

Pamiętając o nadchodzących świętach, życzę Państwu 
przeżywania Bożego narodzenia w zdrowiu, radości, spo-
koju oraz ciepłej, rodzinnej atmosferze. niechaj nadcho-
dzący nowy 2022 rok przyniesie to, co w naszym życiu naj-
cenniejsze: zdrowie, miłość i szacunek osób bliskich wa-
szemu sercu, poszanowanie wartości patriotycznych oraz 
spełnienie zamierzeń na każdej niwie życia. 

Wraz z redakcją życzę Państwu miłej lektury naszego samo-
rządowego pisma lokalnego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju
oraz wyrazami najwyższego szacunku

irena marcisz
wójt Gminy Łopuszno

18 października 2021 r. odbyła się XXXii sesja rady Gmi-
ny w Łopusznie, w której wzięło udział 14 radnych. 

Podczas sesji Zastępca Wójta Gminy Łopuszno Wiesław Gał-
ka przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy w Łopusznie 
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łopuszno pomiędzy se-
sjami. 

Pan Mariusz Krzysiek – Komendant Komisariatu Policji 
w Strawczynie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Gminy Łopuszno, zaś Skarbnik Gminy 
Łopuszno Teresa Poświat informację z realizacji budżetu Gminy 
Łopuszno za pierwsze półrocze 2021 r.

Na przywołanej sesji podjęte zostały również następujące 
uchwały:
•	 Nr	XXXII	/	273	/	2021	w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Prognozy	

Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2021 – 2033,
•	 Nr	XXXII	/	274	/	2021	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budżecie	

gminy 2021 roku,
•	 Nr	XXXII	/	275	/	2021	w	sprawie	udzielenia	pomocy	rzeczowej	

dla Województwa Świętokrzyskiego,
•	 Nr	XXXII	/	276	/	2021	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zawarcie	

porozumienia międzygminnego w celu opracowania i reali-
zacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, 
Łopuszno, Piekoszów i Sobków do roku 2030”,

•	 Nr	XXXII	/	277	/	2021	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	
lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Łopuszno 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali miesz-
kalnych wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu  
z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży,

•	 Nr	XXXII	/	278	/	2021	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	
nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

Z działalności Rady Gminy w Łopusznie
•	 Nr	XXXII	/	279	/	2021	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	

nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 Z kolei, 25 listopada 2021 r. odbyła się XXXiii sesja rady 

Gminy w Łopusznie, w której wzięło udział 14 radnych. 
Podczas sesji Zastępca Wójta Gminy Łopuszno Wiesław Gał-

ka przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy w Łopusznie 
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łopuszno pomiędzy se-
sjami. 

Na przywołanej sesji podjęte również zostały następujące 
uchwały:
•	 Nr	XXXIII	/	280	/	2021	w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Progno-

zy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2021 – 2033,
•	 Nr	XXXIII	/	281	/	2021	w	sprawie	dokonania	zmian	w	budże-

cie gminy 2021 roku,
•	 Nr	 XXXIII	 /	 282	 /	 2021	 w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	
Nr XXVII/223/2021	z	dnia	29	stycznia	2021	r.	w	sprawie	przy-
jęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2021,

•	 Nr	XXXIII	/	283	/	2021	w	sprawie	uchwalenia	rocznego	Pro-
gramu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2022,

•	 Nr	XXXIII	/	284	/	2021	zmieniającą	uchwałę	w	sprawie	powoła-
nia Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno,

•	 Nr	 XXXIII	 /	 285	 /	 2021	 w	 sprawie	 ustalenia	 wynagrodzenia	
Wójta Gminy Łopuszno,

•	 Nr	XXXIII	/	286	/	2021	w	sprawie	ustalenia	zasad	i	wysokości	
diet dla radnych Rady Gminy w Łopusznie, Przewodniczącego 
Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady.

redakcja 
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Po raz pierwszy w historii gmina 
Łopuszno w rankingu Gmin regionu 
Świętokrzyskiego przeprowadzonym 
przez Fundację rozwoju demokracji 
Lokalnej w kielcach wspólnie z Urzę-
dem Statystycznym w kielcach upla-
sowała się na 5. miejscu (spośród 101 
ocenionych samorządów) w  kategorii 
gmin wiejskich. 

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaź-
ników obrazujących różne sfery życia 
wspólnot lokalnych w  regionie święto-
krzyskim, a w głównej mierze wysokość 
środków zewnętrznych pozyskanych 
przez dane samorządy na realizację inwe-
stycji. 

Wyniki rankingu zostały ogłoszone 
9 grudnia	2021 r.	podczas	uroczystej	gali	
przeprowadzonej w  Kieleckim Centrum 
Kultury. Gminę Łopuszno reprezentowała 
wójt Pani Irena Marcisz, która odbierając 
zaszczytny tytuł, podziękowała wszyst-
kim mieszkańcom gminy i pracownikom 
Urzędu Gminy Łopuszno, którzy swoją co-
dzienną kompetentną pracą, pełną po-
święcenia i zaangażowania przyczynili się 
do tego znaczącego sukcesu. 

Nagrody zostały przyznane w kategorii 
- Lider Regionu, czyli najlepsze gminy oraz 
w trzech kategoriach: gmina miejska, gmi-
na miejsko – wiejska oraz gmina wiejska.

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskie-
go to inicjatywa realizowana przez Funda-
cję Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Je-
rzego Regulskiego w Kielcach we współ-
pracy z  Urzędem Statystycznym w  Kiel-
cach. Celem przedsięwzięcia jest wyło-
nienie i promowanie gmin wyróżniają-
cych się pod względem rozwoju spo-
łeczno – gospodarczego oraz najlep-
szych praktyk przez nie stosowanych. 
Przeprowadzane analizy statystyczne stają się podstawą waż-
nej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i  stra-
tegicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach rankingu 
ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa świę-
tokrzyskiego, z  wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za 
zebranie i  zestawienie obiektywnych wyników odpowiadał 
Urząd Statystyczny w Kielcach. 

Miejsce w rankingu to wynik 16 zróżnicowanych wskaźni-
ków obrazujących różne sfery życia społeczności lokalnych, 
pokazujących jakość życia w poszczególnych częściach regio-
nu. Czołówkę rankingu stanowią gminy, które sprawnie 
realizują swoje zadania własne i  wykorzystują dany im 
potencjał rozwojowy. 

regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie lide-
rów w  województwie. Kolejne atuty rankingu to: skumulo-

Spektakularny sukces Gminy Łopuszno

Wójt Gminy Łopuszno irena marcisz odbierająca zaszczytny tytuŁ  
zadedykoWaŁa Go sWoim mieszkańcom i pracoWnikom

wana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promo-
wanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na 
poziomie samorządowym i  obywatelskim, promowanie re-
gionu świętokrzyskiego w Polsce oraz cykliczność pozwalają-
ca na uchwycenie dynamiki zachodzących w gminach zmian.

„Ranking Gmin” to ogólnopolska inicjatywa, która po raz 
pierwszy przeprowadzona została w  2010 roku w  Krakowie 
przez Ośrodek FRDL MISTiA. Konkurs powtarzany był z  du-
żym powodzeniem na przestrzeni ostatnich 12 lat i  ogrom-
nym zainteresowaniem samorządów i mediów przez kolejne 
lata w kolejnych województwach, w tym pierwszy raz w histo-
rii w bieżącym roku w województwie świętokrzyskim.  

damian rozmus 
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Łopuszno jest usytuowane przy 
głównych szlakach komunikacyj-
nych, co niewątpliwie jest dużym 
atutem, zaś sama gmina Łopuszno 
stanowi miejsce dynamicznego roz-
woju. Unikatowe walory przyrodni-
czo – krajobrazowe, bogata historia, 
a także niepowtarzalna atmosfera, 
sprawiają, że jest to atrakcyjne miej-
sce do życia, pracy, na prowadzenie 
działalności gospodarczej czy wypo-
czynku dla każdego. 

Gmina Łopuszno – Perła Powiatu Kieleckiego !

panorama Łopuszna

Gmina Łopuszno stawia na rozwój 
gospodarczy, ochronę środowiska 
i  turystykę, starając się funkcjonalnie 
łączyć te gałęzie uwzględniając specyfi-
kę i walory przyrodnicze. 

Lokalny samorząd koncentruje się 
przy planowaniu inwestycji na wykorzy-
staniu środków zewnętrznych. Od 2015 
roku Gmina pozyskała dofinansowa-
nia do realizacji inwestycji wynoszące 
blisko 65 milionów zł. 

W latach 2015 – 2021 Gmina Łopusz-
no wydatkowała 33 mln zł na ochro-
nę środowiska, w  tym blisko 27 mln zł 
na oczyszczalnię i kanalizację aglomera-
cji Łopuszno. Zakończenie budowy bio-
logiczno – mechanicznej oczyszczalni 
ścieków w Eustachowie o przepustowo-
ści 600 m3 / dobę, stanowi najdroższą, 
największą i najdłużej wyczekiwaną in-
westycję zrealizowaną dotychczas przez 

Gminę Łopuszno za kwotę blisko 16 mln 
zł. Powstało również ponad 200 przy-
domowych oczyszczalni ścieków. 

Realizowana jest rewitalizacja Ło-
puszna, w tym „wzgórza Trzech krzy-
ży”, które ma dla mieszkańców znacze-
nie symboliczne. Dzięki wykonanym 
pracom powstało wspaniałe miejsce do 
wypoczynku i rekreacji z pięknym wido-
kiem na panoramę Łopuszna.

noWoczesna oczyszczalnia ściekóW 
W eustachoWie

„WzGórze trzech krzyży”

Samorząd Gminy Łopuszno sukce-
sywnie udoskonala stan infrastruk-
tury drogowej chcąc zapewnić mak-
symalny poziom bezpieczeństwa 
i  wygody użytkowników dróg. W la-
tach 2015 – 2021 przebudowano i wy-
remontowano blisko 65 km dróg 
gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich na terenie Gminy Łopuszno. 

przebudoWana droGa WojeWódzka nr 728

Łopuszno posiada wielowiekowe tra-
dycje targowe. Gmina pozyskała pra-
wie 1 mln zł dofinansowania na reali-
zację przebudowy targowiska z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.   Utwardzono bli-
sko hektar powierzchni i wykonano 50 
miejsc zadaszonych oraz ustawiono 12 
nowoczesnych kontenerów handlo-

wych. w 2022 r. nastąpi dalsza rozbu-
dowa targowicy o: blisko 100 nowych 
miejsc parkingowych, estradę oraz 
bazę gastronomiczną. 

WspóŁczesne tarGoWisko W Łopusznie

Gmina Łopuszno stawia również 
na rozwój dzieci i młodzieży, jako jed-
na z pierwszych w woj. świętokrzyskim 
wybudowała nowoczesny żłobek, do 
którego obecnie uczęszcza 56 dzie-
ci, koszt inwestycji wyniósł 2 mln 
zł, w  tym pozyskane dofinansowa-
nie 1,5 mln zł. Poprzez działania gmina 
wspiera rodziny, corocznie pozyskując 
kolejne środki rządowe.

żŁobek Gminny W Łopusznie na miarę XXi W.

Gmina Łopuszno dbając o zrówno-
ważony rozwój zrealizowała zadanie 
polegające na montażu odnawialnych 
źródeł energii w gospodarstwach do-
mowych. W wyniku realizacji projek-
tu powstało m.in. 227 instalacji foto-
woltaicznych PV; 82 instalacji pomp 
ciepła do c.w.u. 2 kw oraz 14 insta-

budynek urzędu Gminy W Łopusznie 
po termomodernizacji 
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lacji kolektorów solarnych. Całkowi-
ty koszt wyniósł ponad 4,5 mln zł, zaś 
dofinansowanie blisko 3 mln zł. Stawia-
jąc na ekologię i ochronę środowiska 
przeprowadzona została również ter-
momodernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Łopusznie. 

Bogata oferta rekreacyjno – kul-
turalna

mieszkańcy Gminy Łopuszno, 
jak i  przyjezdni goście biorą udział 
w licznych wydarzeniach o charakte-
rze historyczno – patriotycznym, re-
ligijnym, folklorystycznym oraz roz-
rywkowym. O każdej porze roku mogą 
trafić na wydarzenia, które z pewnością 
pozwolą odkryć łopuszański zakątek 
kraju i dowiedzieć się więcej o panują-
cych lokalnie zwyczajach i obyczajach. 
Największą imprezą przyciągającą co-
rocznie tysiące widzów są dwudniowe 
„impresje Łopuszańskie”. Wydarze-

nie łączy w sobie dbałość o rozrywkę 
i sprawność fizyczną w ramach współor-
ganizowanych „impresji Biegowych” – 
ogólnopolskich zawodów biegowych.

Każde wydarzenie kulturalne jest or-
ganizowane przy udziale społeczności 
lokalnej, która zintegrowana w wielu 
stowarzyszeniach, grupach i zespołach 
czynnie kultywuje tradycje historycz-
ne i folklorystyczne, propaguje dbałość 
o  kulturę fizyczną, jak również integra-
cję społeczną.

Przykładem wspólnej organizacji wy-
darzeń jest Święto Plonów – dożynki, 
które stwarza niepowtarzalną oka-
zję do integracji społeczności lokal-
nej. Wyróżnia się bogactwem prezento-
wanych tradycyjnych potraw, pysznych 
wypieków i napojów serwowanych na 
licznych stoiskach sołeckich. 

dowe Plenery malarskie, stanowią-
ce połączenie doskonalenia kunsztu 
malarstwa z uwiecznianiem na płótnie 
piękna okolic Łopuszna. 

Gmina Łopuszno może pochwa-
lić się ośrodkiem  Sportowo – wy-
poczynkowym, który zapewnia do-
skonałą bazę w zakresie działalno-
ści sportowo – rekreacyjnej. Ośrodek 
obejmuje ponad 5 ha powierzchni, na 
której zlokalizowane są: boisko do piłki 
nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, kort 
tenisowy, scena koncertowa, plac za-
baw, „otwarta Strefa aktywności” 
oraz baza noclegowa wraz  z letnim 
kompleksem basenowym. Jednostka 
w swojej ofercie posiada również no-
woczesne domki letniskowe, z któ-
rych można korzystać przez cały rok. 
W  swojej ofercie posiada 50 miejsc 
noclegowych w pokojach 2,3 i 4 oso-
bowych oraz salę bankietową z nowo-
czesnym zapleczem kuchennym.

blisko 200 uczestnikóW WzięŁo udziaŁ 
W „impresjach bieGoWych” 2021

GWiazdą „impresji Łopuszańskich” 2021 byŁ 
zenon martyniuk z zespoŁem „akcent”

dożynki Gminne 2021

W Gminie Łopuszno prowadzone 
są różnego rodzaju formy działalności 
kulturalnej. Do najważniejszych z nich 
należy organizacja: zajęć wokalnych, 
warsztatów plastycznych, zajęć języko-
wych. Uzupełnieniem oferty kulturalnej 
dla dzieci, młodzieży i seniorów są zaję-
cia przeprowadzane w 10 świetlicach, 
w których działają kluby seniora oraz 
świetlice środowiskowe. Cyklicznie 
od 41 lat odbywają się międzynaro-

baseny na terenie GminneGo ośrodka 
sportoWo – WypoczynkoWeGo W 
Łopusznie

Serdecznie zapraszamy  
do gościnnej Gminy Łopuszno !

damian rozmus

1 grudnia 2021 r. w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” 
w Chęcinach, z udziałem marszałka województwa Świę-
tokrzyskiego andrzeja Bętkowskiego i wójta Gminy Ło-
puszno ireny marcisz, odbyło się zawarcie międzygmin-
nego porozumienia w celu opracowania i realizacji doku-
mentu pn. „Strategia Ponadlokalna dla gmin: Chęciny, Ło-
puszno, małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030”. 

Jego rezultatem ma być zwiększenie efektywności przed-
sięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja 
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kom-
pleksowy na potrzeby i problemy samorządów. 

Przywołane porozumienie międzygminne podpisali: Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny Robert Jaworski, Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

Ponadlokalne porozumienie ku przyszłości

samorządoWcy zaWierający porozumienie lokalne ku 
przyszŁości
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spotkanie pod przeWonictWem marszaŁka Woj. śWiętokrzyskieGo

2 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusz-
nie przeprowadzone zostało konstruktywne spotkanie 
poświęcone Strategii rozwoju Ponadlokalnego Gmin: Ło-
puszno, krasocin i Słupia konecka do 2030 roku, w któ-
rym udział wzięli samorządowcy zarządzający poszcze-
gólnymi gminami tj.: wójt Gminy Łopuszno irena marcisz, 
wójt Gminy krasocin ireneusz Gliściński oraz wójt Gminy 
Słupia konecka robert wielgopolan. Podczas roboczej wi-
zyty na terenie naszej Małej Ojczyzny omówiono możliwości 
finansowania inwestycji samorządowych ze środków unijnych 
w nowej perspektywie na lata 2021 – 2027 oraz omówiono 
potencjalnie wspólne płaszczyzny możliwej współpracy po-
nadlokalnej.

Przypomnijmy, że 1 lipca 2021 r. zawarte zostało porozu-
mienie w sprawie opracowania i wdrażania „Strategii Rozwo-
ju Ponadlokalnego Gmin: Łopuszno, Krasocin i Słupia Konec-
ka do roku 2030”, w następstwie podjęcia przez poszczególne 
rady gminy uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego. Proces stanowiący przykład 
doskonałej współpracy międzysąsiedzkiej gmin powiatu kie-
leckiego i koneckiego rozpoczął się w kwietniu 2021 roku. 

Zasadność opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalne-
go Gmin Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka do roku 2030” 
wynika ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych in-

Spotkanie samorządowców gmin:  
Łopuszno, Krasocin i Słupia Konecka

spotkanie samorządoWcóW W ramach strateGii rozWoju 
ponadlokalneGo do 2030 r.

nych ustaw, która wprowadziła istotne modyfikacje w syste-
mie zarzadzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie pla-
nowania społeczno – gospodarczego i przestrzennego w do-
kumentach strategicznych, przygotowanych na poziomie kra-
jowym, regionalnym i lokalnym. wspomniane zmiany reali-
zują zapisy Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwo-
ju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku. wprowa-
dzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem 
strategii gmin, w tym także strategie ponadlokalne. in-
westycje z nich wynikające mają być preferowane pod-
czas naborów o środki  Unii europejskiej w ramach nowej 
perspektywy na lata 2021 – 2027.

Patrycja Jas, damian rozmus

Mariusz Piotrowski, Wójt Gminy Sobków Tomasz Chaja oraz 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Liderem koordynują-
cym działania w ramach porozumienia będzie gmina Chęciny.

13 listopada 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wprowadziła 
nowy instrument – strategię ponadlokalną. Jest ona dopełnie-
niem własnych strategii rozwoju samorządów.

Zawarte porozumienie ma zapewnić m.in. zrównoważony 
rozwój społeczno – gospodarczy zrzeszonych samorządów, 
a ponadto podnieść jakość funkcjonowania administracji pu-
blicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerskich. Po-
zwoli także wspólnie diagnozować problemy rozwojowe oraz 
wypracowywać sposoby ich rozwiązywania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bęt-
kowski zaakcentował podczas spotkania, że podejmowa-
ne przez gminy wspólne inicjatywy wynikają w dużej mierze 
z polityki Unii Europejskiej, ponieważ w nowej perspektywie 

finansowej, przed którą jesteśmy, tego rodzaju ponadlokalne 
działania będą szczególnie preferowane i wyżej oceniane. 

Patrycja Jas, damian rozmus

Przebudowana droga dojazdowa w Sarbicach
W listopadzie 2021 roku zakończono realizację zadania pn. 

,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  dz. nr 
ewid. 33 obręb Sarbice Pierwsze oraz dz. ewid. 267 obręb  Sar-
bice	Drugie,	dł.	odc.	945	mb’’.	Zadanie	polegało	na	wykonaniu	
profilowania i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni oraz wykonanie nawierzchni kruszywem 

łamanym. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 
73 228,05 zł, w tym dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach opiewało na 
kwotę	18 500,00	zł.

antoni Lesiak
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Znaczące dofinansowanie ponad 8,5 mln zł  
pozyskane przez Gminę Łopuszno z Polskiego Ładu

Gmina Łopuszno ubiegając się w zakresie Programu Inwestycji Strategicznych w ra-
mach Polskiego Ładu, uzyskała dofinansowanie w wysokości 3,6 mln złotych na bu-
dowę 3 świetlic w Fanisławicach, Józefinie oraz Sarbicach drugich. Postępowanie ce-
lem wyłonienia wykonawcy zostało opublikowane, oczekujemy na jego wyniki i realizację 
zadania. Świetlice w Józefinie oraz w Fanisławicach powstaną od podstaw, zaś świetlica 
w Sarbicach Drugich zostanie zaadaptowana z dawnego budynku mleczarni.  Wszystkie 
obiekty zostaną  wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej i będą w pełni wyposa-
żone tak, aby cieszyły się jak największym zainteresowaniem mieszkańców. Obiekty będą 
pełniły funkcję kulturalną i zrzeszającą lokalną społeczność.

Ponadto, gmina Łopuszno otrzymała kwotę ponad 4,7 mln złotych na inwestycje 
wodno – kanalizacyjne. w ramach Cyfrowej Gminy nasz samorząd uzyskał promesę na 
cyfryzację Urzędu Gminy w Łopusznie, w tym na zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Kwota 
przyznanej promesy wynosi ponad 267 tys. zł.

W dniu 26 października 2021 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Kielcach odbyło się spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza ze 
świętokrzyskimi samorządowcami, podczas którego poinformowano o wynikach pierw-
szego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. Dofinansowania otrzymały projekty związane m.in. z infrastrukturą drogową, 
transportem publicznym, kanalizacją i wodociągami, szkołami, obiektami sportowymi i re-
kreacyjnymi, modernizacją źródeł ciepła czy gospodarowaniem odpadami.  

Patrycja Jas, damian rozmus

senator rp krzysztof sŁoń oraz poseŁ 
na sejm rp krzysztof lipiec 
przekazują Wójt irenie marcisz 
promesę na dofinansoWanie 
pn. „cyfroWa Gmina”

Modernizacja oświetlenia ulicznego  
na terenie gminy Łopuszno

Gmina Łopuszno przystąpiła wspólnie z firmą LUG Services do 
modernizacji oświetlenia ulicznego. koszt inwestycji to ponad 
3,3 mln złotych, dofinansowanie blisko 3 mln złotych.

Firma jest w trakcie wymiany lamp. Ogółem do wymiany, po 
przeprowadzonej inwentaryzacji, jest blisko 2 tys. lamp ulicz-
nych oraz 27 lamp parkowych zwieszanych. Wykonana zosta-
ła kompletna dokumentacja projektowa i zweryfikowana pro-
tokolarnie z PGE. Na chwilę obecną mamy uzgodnione już 
wszystkie stacje, firma przystąpiła do dalszej fazy – typowo wy-
konawczej. Po uzgodnieniach na poszczególnych posterun-
kach energetycznych będą wyłączane kolejno stacje i wymie-
niane lampy. 

Patrycja Jas
postępuje istotna modernizacja ośWietlenia uliczneGo na 
terenie Gminy Łopuszno

Dobudowa oświetlenia ulicznego w Sarbicach Pierwszych
Gmina Łopuszno - w dniu 05.11.2021 podpisała umo-

wę z wykonawcą - firmą JANSAMR  z Mniowa na dobudowę 
oświetlenia ulicznego w Sarbicach Pierwszych. koszt zada-
nia wynosi 39.360,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego 
wybudowano 6 stanowisk słupowych, linie napowietrzną oraz 

zabudowano 6 opraw oświetleniowych ledowych 50W. Zada-
nie zostało zakończone i odebrane komisyjnie, zaś mieszkań-
cy czują się bezpieczniej. 

Patrycja Jas
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W listopadzie 2021 r. dokonano odbioru końcowego zada-
nia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w Pio-
trowcu, Gnieździskach oraz Snochowicach.

koszt inwestycji w podziale na części wynosił:
- Snochowice – 37.000,00 zł,
- Piotrowiec – 32.000,00 zł,
- Gnieździska – 17.100,00 zł. 

Budowa oświetlenia ulicznego w Piotrowcu, 
Gnieździskach oraz Snochowicach

W ramach zadania wybudowano:
- Snochowice na odcinku 526 m – 11 stanowisk słupowych 

i 11 lamp,
-	 Piotrowiec	 na	 odcinku	 426	 m	 -	 9	 stanowisk	 słupowych	
i	 9 lamp,

- Gnieździska na odcinku 215 m - 5 stanowisk słupowych 
i 5 lamp.

Patrycja Jas

	 Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	9	czerwca	2011	r.	o	wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowią-
zek zapewnienia pomocy rodzinom przeżywającym trudno-
ści w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych wo-
bec małoletnich dzieci. w Gminnym ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Łopusznie zatrudniony jest jeden asystent ro-
dziny, który aktualnie obejmuje swoim wsparciem 15 ro-
dzin. Swoje działania wykonuje we współpracy z pracownika-
mi socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ło-
pusznie oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach. Praca asystenta rodziny prowadzona jest 
również w porozumieniu z kuratorami Sądu Rejonowego we 
Włoszczowie, funkcjonariuszami Policji, Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, kadrą pedagogiczną 
szkół, do których uczęszczają dzieci z rodzin objętych wspar-
ciem asystenta oraz z dyrektorem i pracownikami Gminnego 
Żłobka w Łopusznie.

W pracy asystenta rodziny w ostatnim czasie pojawiły się 
nowe okoliczności i trudności związane z występowaniem  wi-
rusa SARS-COV-2. To nowe wyzwanie polega na przeciwdzia-
łaniu zakażeniu się członków rodzin oraz informowaniu o obo-
wiązujących obostrzeniach wprowadzanych przez polski rząd 
oraz wsparcie w czasie nauki zdalnej dzieci z rodzin objętych 
wsparciem. Asystent rodziny podejmuje działania wspierające 
i interwencyjne wobec rodzin, przestrzegając wszelkich środ-
ków ostrożności.

asystent rodziny jest osobą, która wspiera rodziny 
w  przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wy-
chowaniem małoletnich dzieci. Doradza, jakiego rodzaju 
kroki należy podjąć, aby nie dopuścić do umieszczenia dzie-
ci poza rodziną w placówkach opiekuńczo– wychowawczych 
lub rodzinach zastępczych. Natomiast, gdy dzieci znajdują się 
w pieczy zastępczej, rolą asystenta jest podjęcie działań na 
rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej.

W ramach projektu ,,Centrum usług: współpraca na rzecz 
społeczności	 lokalnej’’	 rodziny	 objęte	 wsparciem	 asystenta	

Asystent rodziny w Gminie Łopuszno
z gminy Łopuszno korzystały z bezpłatnego poradnictwa spe-
cjalistycznego, np. psycholog, pedagog. Małoletnim dzieciom 
udzielane były korepetycje przedmiotowe, rodziny brały rów-
nież udział w półkoloniach z robotyką oraz grupach wspar-
cia organizowanych w tut. ośrodku pomocy. Na terenie gmi-
ny Łopuszno powstało również 5 placówek wsparcia dzienne-
go, gdzie prowadzone są zajęcia przedmiotowe oraz warszta-
ty dla dzieci.

Zadania, które wykonuje asystent rodziny, to przede 
wszystkim działania z zakresu doradztwa w odpowiednim 
prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzania wydat-
kami w rodzinie i  gospodarowania funduszami. Prócz tego, 
asystent rodziny dąży do podjęcia zatrudnienia członków ro-
dziny, a także podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Jeśli 
w rodzinie pojawiają się problemy zdrowotne, asystent rodzi-
ny ma obowiązek czuwać nad przebiegiem leczenia jej człon-
ków, a także oferować pomoc przy załatwianiu wizyt u leka-
rzy i badań. Bardzo ważnym aspektem w kształtowaniu oso-
bowości dziecka jest nauka szkolna, dlatego asystent rodziny 
ma prawo egzekwować ten obowiązek od dzieci oraz ich ro-
dziców. Ponadto oferuje on pomoc przy załatwianiu różnego 
rodzaju formalności urzędowych. W przypadku uzależnień 
występujących w rodzinie asystent rodziny może egzekwo-
wać poddanie się leczeniu w ośrodkach leczenia uzależnień.

W ostatnim czasie zakończono współpracę asystenta z ro-
dzinami, które w wyniku otrzymywanego wsparcia, osiągnęły 
stabilizację pozwalającą na stworzenie odpowiednich warun-
ków rozwoju małoletnich dzieci. Rola asystenta rodziny po-
legała na intensywnej pracy z rodziną w celu wyuczenia jej 
społecznie akceptowanych zachowań, usamodzielnienia oraz 
funkcjonowania zgodnie ze społecznie aprobowanymi wzor-
cami.

Działania asystenta rodziny w Gminie Łopuszno prowa-
dzone są także w oparciu o Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. 
5 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

ewelina Szrębowata

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

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

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



Wieści Łopuszna 11Wieści Łopuszna 11

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Utwardzenie powierzchni działki przy 
Szkole Podstawowej w Łopusznie

odbiór utWardzonej poWierzchni dziaŁki przy szkole 
podstaWoWej W Łopusznie

25.10.2021 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwesty-
cji. koszt całkowity zadania wyniósł 275 tys. zł. Wykonaw-
cą robót była firma ALBUD Sp. z o.o. z Oblęgorka. W ramach 
zadania	wykonano	dojazdy	z	nawierzchni	asfaltowej	480	m2 
oraz		plac	manewrowy	za	szkołą	2900	m2. Dodatkowo wyko-
nano	opaskę	wokół	budynku	w	obmiarze	80	m2, dojście do 
przedszkola: 25 m2 oraz wejście do sali gimnastycznej: 15 m2.

Patrycja Jas

Trwa faza projektowa dotycząca kanalizacji sanitarnej 
w  Gnieździskach oraz oczyszczalni ścieków. Ciągle trwają 
uzgodnienia zarówno z mieszkańcami - odnośnie lokaliza-
cji kanału zbiorczego oraz z instytucjami - celem uzyskania 
wszelkich uzgodnień. Trwa procedura wydawania decyzji śro-
dowiskowej dla kanalizacji sanitarnej, zaś dla kanału odpro-
wadzającego ścieki oczyszczone uzgadniania lokalizacji ka-
nału. koszt opracowania dokumentacji technicznej dla 
uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości 
Gnieździska wynosi blisko 400 tys. złotych.

Patrycja Jas

Kanalizacja oraz oczyszczalnia 
w Gnieździskach

3 listopada 2021 r.  wokół świetlicy wiejskiej w Snocho-
wicach oraz świetlicy w eustachowie dużym zostały na-
sadzone rośliny miododajne. Posadzono drzewka klonu ta-
tarskiego, lipy drobnolistnej, klonu pospolitego, jarzębu po-
spolitego i ewodii aksamitnej, a także krzewy śnieguliczki 
białej, budlei Dawida oraz irgi błyszczącej. Drzewka  i krze-
wy zostały pozyskane ze środków Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Zakup drzew i krze-
wów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na tere-
nach zieleni dostępnych publicznie w województwie święto-
krzyskim”, w którym uczestniczy gmina Łopuszno.

Łącznie posadzono 32 sztuki drzewek i 27 sztuki krze-
wów, które  będą upiększać teren wokół świetlic, dając 
przyjemny cień w upalne dni. Przede wszystkim jednak będą 
źródłem pokarmu dla pszczół z pasiek okolicznych pszczelarzy.

W/w działanie 
zostało dofinan-
sowane z budże-
tu Województwa 
Świętokrzyskiego 
oraz  ze środków 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochro-
ny Środowiska 
w Kielcach.

witold wójcik 

„Miododajne Łopuszno”

W dniu 26 października 2021 r. na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo –  Wypoczynkowego w Łopusznie nastą-
piło uroczyste przekazanie drzew i krzewów miododaj-
nych dla pszczelarzy z terenu Gminy Łopuszno w ilości po-
nad 120 sztuk. 

Rośliny zostały zakupione ze środków pozyskanych przez 
Gminę Łopuszno w wysokości 2.500,00 zł w ramach pomocy 
finansowej udzielonej z budżetu Powiatu Kieleckiego z prze-
znaczeniem na zakup drzew i krzewów miododajnych. Wójt  
Gminy Łopuszno Irena Marcisz wystąpiła ze skutecznym wnio-
skiem	na	wskazany	cel	w	dniu	18	stycznia	2021	r.	Doboru	zaku-
pionych roślin dokonano po uprzedniej konsultacji z pszczela-
rzami, przy uwzględnieniu wykazu roślin miododajnych okre-
ślonego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz dostęp-
ności na rynku.

zadanie wpisuje się w realizowanie inicjatyw o charak-
terze proekologicznym na terenie Gminy Łopuszno.

witold wójcik 

Przekazanie drzew i krzewów 
miododajnych pszczelarzom 

z terenu Gminy Łopuszno
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z inicjatywy wójt Gminy Łopuszno ireny marcisz rok 
temu w naszej gminie rozpoczęły działalność świetli-
ce środowiskowe - w Snochowicach, Czałczynie i Lasoci-
nie - powstałe w ramach projektu „Utworzenie świetlic śro-
dowiskowych w Gminie Łopuszno” realizowanego przez Gmi-
nę Łopuszno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Prio-
rytetowa	IX.	Włączenie	społeczne	i	walka	z	ubóstwem	Działa-
nie	9.2	Ułatwienie	dostępu	do	wysokiej	jakości	usług	społecz-
nych	i	zdrowotnych	Poddziałanie	9.2.1	Rozwój	wysokiej	jako-
ści usług społecznych.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 4 do 16 
roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Łopuszno, któ-
rzy pochodzą z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Przez mijający rok działalności świetlic wiele się w nich wy-
darzyło. Uczestnicy mogli skorzystać z szeregu różnorakich 
zajęć: matematycznych, artystycznych, muzyczno-rytmicz-
nych, informatycznych, logopedycznych, języka angielskiego, 
teatralnych i innych.

Nauczyciele je prowadzący wspierali uczniów w nauce, roz-
wijali ich zainteresowania, korygowali wady wymowy, ale tak-

„To już minął rok!”
że zapewniali zabawę. Prowadzący zajęcia ściśle współpraco-
wali z Paniami zapewniającymi opiekę świetlicową – bez nich 
wiele inicjatyw nie miałoby miejsca. 

Placówki stały się miejscem niezwykle przyjaznym dzie-
ciom, ale też ich rodzicom, ponieważ oni również aktywnie 
włączali się przez ten rok w wiele przedsięwzięć.

Świetlice środowiskowe w Czałczynie, Snochowicach i La-
socinie mają swoje konto na Facebooku, na którym zamiesz-
czane są zdjęcia, relacje, filmiki, informacje tekstowe z „dzia-
łalności” uczestników ww. zajęć, nauczycieli prowadzących 
i opiekunów. 

A dzieje się naprawdę dużo! Miejmy nadzieję, że kolejny rok 
przyniesie równie pozytywne efekty pracy naszych świetlic.

dziękujemy wójt Gminy Łopuszno irenie marcisz za 
wspaniałą inicjatywę, dzięki której świetlice środowisko-
we w tych trzech wsiach naprawdę żyją i mogą pomagać 
oraz dawać radość mniejszym i większym mieszkańcom 
Snochowic, Czałczyna, Lasocina.

A oto krótka fotorelacja (resztę znajdziecie Państwo na Fa-
cebooku)

katarzyna włodarczyk

czaŁczyn - matematyka

czaŁczyn - zajęcia plastyczne

dzień matki W śWietlicy środoWiskoWej W lasocinie

śW. mikoŁaj W czaŁczynie
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dzieci ze śWietlicy W czaŁczynie odpoWiadają na akcję - 
przynieś misia

język anGielski W lasocinieopieka śWietlicoWa W lasocinie

Wróżby andrzejkoWe snochoWice

zajęcia rytmiczne W czaŁczynie

zabaWa andrzejkoWa W snochoWicach zajęcia loGopedyczne W snochoWicach
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Każdego roku 21 listopada obchodzony jest Dzień Pra-
cownika Socjalnego oraz wszystkich pracowników służb spo-
łecznych na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 
29	 listopada	1990	r.	To	okazja	do	wyrażenia	uznania	i	wdzięcz-
ności za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowa-
nych w działania na rzecz osób potrzebujących.

Kultywując	tradycję,	19	listopada	2021	r.	odbyło	się	uroczy-
ste spotkanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łopusznie na czele z jego kierownikiem Mariuszem 
Łuszczyńskim. w uroczystości wzięli również udział: wójt 
Gminy Łopuszno irena marcisz, Przewodniczący rady 
Gminy w Łopusznie andrzej Cieślicki, Skarbnik Gminy Ło-
puszno Teresa Poświat oraz Sekretarz Gminy Łopuszno 
małgorzata Barcicka.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przemówieniem 
Pani Wójt Ireny Marcisz oraz Pana Mariusza Łuszczyńskiego. 
Do pracowników GOPS w Łopusznie zostały skierowane sło-
wa uznania za pracę, którą wykonują na rzecz mieszkańców 
z terenu naszej gminy w celu pomocy w przezwyciężeniu co-
dziennych życiowych trudności. Pomimo trudnego okresu 
trwania	pandemii	COVID-	19		pracownicy	Gminnego	Ośrodka	
Pomocy Społecznej w Łopusznie  nie odmawiali pomocy oso-
bom, które jej potrzebowały. Pracownicy GOPS w Łopusznie 
otrzymali z rąk Pani wójt  pamiątki w postaci monografii Ło-
puszna.

Uroczysty Dzień Pracownika Socjalnego

Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróż-
nienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli 
i znaczenia ich służby dla społeczeństwa oraz pewnym sposo-
bem promowania zawodu pracownika socjalnego. Niesienie 
pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy i szczególnych umie-
jętności. Dysponują nimi pracownicy socjalni, zazwyczaj na co 
dzień niewidoczni, znani tylko tym, którym pomagają. Czę-
ściej o nich słyszymy wtedy, gdy im się coś nie uda, niż gdy 
swoją codzienną, mało efektowną i trudną pracą przyczyniają 
się do zmniejszenia poczucia bezradności i łatwiejszego po-
konania przeciwności losu.

redakcja 

Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łopusznie od 22 listopada 2021 rozpoczął realizację Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podpro-
gram  2021 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą w formie paczek żywnościowych, mogą zostać ob-
jęte osoby i rodziny  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające 
kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 
z	2020r.	poz.1876	ze	zm.)	i	których	dochód	nie	przekracza		kry-
terium dochodowego uprawniającego do skorzystania   z po-
mocy społecznej, tj. 1542 zł. (701 zł * 220%) dla osoby sa-
motnie gospodarującej i 1161,60 zł. (528zł * 220%) dla 
osoby w rodzinie.

W	związku	z	trwającym	stanem	epidemii	COVID	–	19,	kwa-
lifikowanie osób najbardziej potrzebujących może odbywać 
się w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywia-
du telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych 
środków komunikacji elektronicznej.

W związku z ograniczoną liczbą osób mogących wziąć 
udział w Programie, w pierwszej kolejności będą kwalifikowa-
ne osoby i rodziny o najniższych dochodach.

W Podprogramie 2020, z pomocy żywnościowej skorzysta-
ło	700	osób,	wydano	26383	kg.	żywności,	łącznie	2800	paczek.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021.
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły 

również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dotyczą-
cych wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działania-
mi towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomo-
cy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

wszystkie działania w ramach Programu tj. wydawanie 
żywności oraz przeprowadzenie warsztatów, będą odby-
wać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa 
i ostrożności oraz z przestrzeganiem bieżących zaleceń 
służb sanitarnych.

Należy mieć na uwadze, że pomoc w ramach powyższe-
go Programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych 
osób i rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy, ale cho-
ciaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ogranicze-
niami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żyw-
nościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie 
w wytycznych Instytucji Zarządzającej.

 O szczegółach i terminach realizowanych działań będzie-
my informować na bieżąco. Wszelkie informacje dostępne są 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie u pra-
cowników	socjalnych	lub	pod	numerami	tel.	41 39	14	282	oraz	
572 792 983.	

wioleta kramarczuk



Wieści Łopuszna 15

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

30 listopada 2021 roku odbyła się okresowa narada wójta 
gminy z sołtysami. Jej otwarcia dokonała wójt Gminy Ło-
puszno irena marcisz. Na wstępie powitała zebranych i za-
poznała z bieżącymi sprawami gminy. Pani wójt zaznaczyła, iż 
stara się, aby wszystkie sołectwa były równo traktowane. We 
wszystkich prowadzone są większe lub mniejsze inwestycje. 
Wyraziła opinię, iż przywrócenie funduszu sołeckiego było 
dobrą decyzją, mieszkańcy sami decydują, co jest im w tym 
momencie najbardziej potrzebne. Następnie Pani Irena Mar-
cisz zwróciła uwagę na najistotniejsze inwestycje przepro-
wadzone na terenie naszej gminy: kanalizację, oczyszczalnie 
ścieków, wymianę oświetlenia ulicznego i remonty dróg.

W następnym punkcie narady dokonano podsumowa-
nia „Gminnych Dożynek” i wkładu poszczególnych sołtysów 
w organizację tej pięknej,i integrującej społeczeństwo trady-
cji. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli sołtys sołectwa Ło-
puszno Pani Barbara Fras oraz sołtys sołectwa Józefina Pan Ja-
nusz Świercz. Oboje nie kryli zaskoczenia z wyróżnienia i za-
pewniali, że chętnie dalej będą włączać się w inicjatywy inte-
grujące lokalną społeczność. Korzystając ze wspólnego spo-
tkania, „Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej” za-
prezentowało swoje dokonania. Na zakończenie narady przy-
szedł czas na składanie życzeń. Wójt Gminy Łopuszno Irena 
Marcisz wręczyła sołtysom kalendarze na 2022 rok, życząc aby 
nowy rok obfitował w wiele wspólnych inicjatyw podejmo-
wanych dla poprawy jakości życia mieszkańców naszej gmi-
ny. Wszyscy wspólnie podkreślali, iż współpraca w atmosferze 
wzajemnego zaufania i szacunku sprzyja działaniu dla dobra 
lokalnej społeczności.

ewa Sztandera

Okresowa narada Wójta z sołtysami

p. barbara fras soŁtys soŁectWa Łopuszno oraz p. janusz 
śWiercz soŁtys soŁectWa józefina naGrodzeni za piękne 
zaanGażoWanie W orGanizację dożynek i WyjątkoWą 
umiejętność aktyWizacji mieszkańcóW

Wójt Gminy Łopuszno irena marcisz docenia pracę soŁtysóW 
z terenu naszej maŁej ojczyzny

Na terenie gminy Łopuszno dobiega końca realizacja za-
dań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021. W IV kwar-
tale 2021 roku najważniejszymi zrealizowanymi inwestycjami 
w poszczególnych sołectwach są:

Sołectwo Jedle:
Zakup i montaż elementów placu zabaw – zjeżdżalni i huśtaw-
ki pojedynczej. 
Całkowity	koszt	realizacji	zadania	–	7 380,00	zł.

Sołectwo ruda zajączkowska:
Remont	 drogi	 dz.	 ewid.	 nr	 278	 w	 Rudzie	 Zajączkowskiej	 –	
59 040,00	zł

Sołectwo krężołek – Przegrody:
Remont drogi dojazdowej do pól 
Całkowity koszt realizacji zadania - 7 640,56 zł

Sołectwo marianów:
Remont drogi tłuczniowo – żwirowej w Michalej Górze
Całkowity	koszt	realizacji	zadania	-	15	376,89	zł

Sołectwo olszówka:
Czyszczenie rowu wraz z ułożeniem koryt betonowych przy 
drodze gminnej
Całkowity	koszt	realizacji	zadania	-	13	796,65 zł

Sołectwo Piotrowiec
Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Piotrowiec ul. Spa-
cerowa etap I

Realizacja funduszu sołeckiego w roku 2021

droGa W rudzie zajączkoWskiej po przebudoWie

Całkowity koszt realizacji zadania: 32 000,00 zł
Sołectwo Sarbice Pierwsze:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej bu-
dowy świetlicy wiejskiej w Sarbicach Pierwszych, dz. ewid. 
224/4, obręb Sarbice Pierwsze
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plac zabaW W jedlu

Całkowity koszt realizacji zadania - 16 605,00 zł
Sołectwo Snochowice:

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Snochowice – 
Całkowity koszt realizacji zadania -  37 000,00 zł

Sołectwo wielebnów:
Remont drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej  dz. ewid. 140, 205, obręb Wieleb-
nów – Całkowity koszt realizacji zadania - 15 015,43 zł,
Remont drogi o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej dz. ewid. 30, obręb Wielebnów – 
Całkowity koszt realizacji zadania - 15 015,43 zł

należy podkreślić, iż na etapie finalizacji są poniższe zadania realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021:
- odnowienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gnieździskach,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej dz. ewid. 182, ob-

ręb Jasień,
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej 

dz.  ewid. 349, obręb marianów,
- opracowanie dokumentacji dot. budowy wodociągu w msc. Podewsie,
- wytyczenie drogi w msc. Fanisławice – Hucisko.

ewelina obarzanek 

Gminna rada działalności Pożytku Publicznego w Ło-
pusznie stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy 
wójta Gminy Łopuszno w sferze działalności pożytku pu-
blicznego. Szczegółowe zadania Rady Pożytku określa usta-
wa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

Stosownie do treści zarządzenia Nr 75 / 2020 Wójta Gminy 
Łopuszno	z	dnia	9	września	2020	roku	w	skład	Gminnej	Rady	
Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie, na kadencję 
obejmującą lata 2020 – 2023 wchodzą: przedstawiciele Rady 
Gminy w Łopusznie: Pani danuta Łukasik i Pan kazimierz 
Bernat; przedstawiciele Wójta Gminy Łopuszno: Pan wie-
sław Gałka i Pan damian rozmus (sekretarz rady), przed-
stawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów dzia-
łających w sferze pożytku publicznego: Pani Barbara Chuda 
(przewodnicząca rady), Pani maria krajewska, Pani anna 
młynarska oraz Pani Halina Sochacka (wiceprzewodniczą-
ca rady). 

Podczas posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego w Łopusznie przeprowadzonego 16 listopa-
da 2021 r. przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu 
sanitarnego, członkowie rady dokonali szczegółowego 
omówienia projektu uchwały rady Gminy w Łopusznie 
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy 
Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022, jako dokumentu określającego w 
perspektywie rocznej: cele, zasady, przedmiot i formy współ-
pracy, a  także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne 
realizowane w ramach współpracy Gminy Łopuszno z orga-
nizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Łopusznie powołanej na kadencję 2020 – 2023

Stosownie do obowiązujących przepisów prawnych kon-
sultacje społeczne omawianego projektu uchwały rady 
Gminy w Łopusznie prowadzone były w oparciu o zarzą-
dzenie nr 76 / 2021 wójta Gminy Łopuszno z dnia 6 paź-
dziernika 2021 r.

Chcąc zapewnić pełną transparentność konsultacji, 
przeprowadzane one zostały w terminie: 7 - 28 paździer-
nika 2021 r. poprzez złożenie na piśmie lub przekazanie elek-
tronicznie opinii/uwag za pomocą formularza konsultacyj-
nego, którego wzór wraz z projektem uchwały Rady Gminy 
w  Łopusznie znajdował się w udostępnianych załącznikach 
Nr 1 i 2 do przywołanego zarządzenia Nr 76 / 2021 Wójta Gmi-
ny Łopuszno z dnia 6 października 2021 r., w wybrany sposób 
spośród sprecyzowanych w ogłoszeniu o konsultacjach: w for-
mie elektronicznej, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Łopusznie. 

Nadto, ogłoszenie o przeprowadzanych konsultacjach spo-
łecznych wraz z wymaganymi załącznikami zostały opubliko-
wane: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie oraz umiesz-
czone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie. 

Należy wskazać, że w okresie przeprowadzonych konsulta-
cji – organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowa-
dzące działalność pożytku publicznego na terenie naszej 
małej ojczyzny nie zgłosiły jakichkolwiek opinii /uwag. 

Biorąc powyższe pod uwagę, członkowie Gminnej rady 
działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie podczas 
posiedzenia dokonali jednogłośnie pozytywnego za-
opiniowania projektu uchwały rady Gminy w Łopusznie 
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy 
Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022. 

Barbara Chuda, damian rozmus 



Wieści Łopuszna 17

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Gmina Łopuszno prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informa-
cyjny,  w którym: 

udziela informacji o Programie „Czyste Powietrze” oso-
bom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie 
i przedstawia korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie;

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

pomaga Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego 
dofinansowania.

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje? Zapraszamy do 
Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Progra-
mu pn. „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno – informacyjny funkcjonuje na 
parterze budynku Urzędu Gminy w Łopusznie w następu-
jących dniach:

Poniedziałek  8:00-11:00
wtorek   8:00-10:00
Środa   8:00-10:00
Piątek  8:00-11:00
 informację o Programie „Czyste Powietrze” 

można również uzyskać telefonicznie pod nu-
merem telefonu: 41) 382 12 43.

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

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

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

nia – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 100.000 zł.

dokumenty potwierdzające dochód: oświadczenie o do-
chodzie, wymagane podanie na podstawie jakich dokumen-
tów wyliczono dochód, dokumenty do okazania w przypadku 
kontroli.

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

2) uprawnieni do podwyższonego dofinansowania – prze-
ciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza:
•	 1564,00	zł	 w gospodarstwie wieloosobowym;
•	 2189,00	zł	 w gospodarstwie jednoosobowym.

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

dokumenty potwierdzające dochód:
Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez Gminny 

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

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

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

witold wójcik 

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Łopuszno

Podstawowy poziom dofinansowania
•	wymiana	źródła	ciepła	na	pompę		ciepła	(typu	powietrze/woda	lub		

gruntowa)
•	wentylacja	mechaniczna

•	termomodernizacja
•	dokumentacja

•	wymiana	źródła	ciepła	na	inne	niż		pompa	ciepła	typu	powietrze/		
woda lub gruntowa

•	wentylacja	mechaniczna
•	termomodernizacja

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

Podwyższony poziom dofinansowania
•	wymiana	źródła	ciepła
•	wentylacja	mechaniczna

•	termomodernizacja
•	dokumentacja

32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika
Podstawowy poziom  dofinansowania Podwyższony poziomdofinansowania

•	brak	wymiany	źródła	ciepła
•	wentylacja	mechaniczna

•	termomodernizacja
•	dokumentacja

10 000 zł 15 000 zł
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W związku ze stwierdzeniem  na terenie powiatów włosz-
czowskiego, kieleckiegoi jędrzejowskiego ognisk choro-
by afrykańskiego pomoru świń na wniosek Świętokrzyskie-
go Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w dniu 25 listopada 
2021 r. Wojewoda Świętokrzyski opublikował Rozporządze-
nie nr 13/2021 w wyniku,  którego ustanowiony został ob-
szar zagrożony w gminie Łopuszno w miejscowościach: an-
tonielów, ewelinów, Jedle i marianów. Zgodnie z zalecenia-
mi Wojewody, obszar został oznakowany poprzez ustawienie 
na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych z czar-
nym napisem na żółtym tle o treści:
,,UWAGA!  AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”

W związku ze stwierdzeniem nowego ogniska ASF w gmi-
nie Piekoszów, Wojewoda Świętokrzyski rozporządzeniem 
nr 15/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. rozszerzył obszar zagrożo-
ny o miejscowości: Piotrowiec, Podewsie, dobrzeszów, ol-
szówka, Józefina, wielebnów, Łopuszno, zasłońce, Sno-
chowice, orczów, eustachów, michala Góra, Grabownica, 
Czartoszowy, Gnieździska, ruda zajączkowska i Czubacz.

Miejscowości Fanisławice i Fanisławiczki zostały objęte 
ograniczeniami jako obszar zapowietrzony i oznaczone tabli-
cami ostrzegawczymi o treści:  

,,UWAGA!  AFRYKAŃSKI  POMÓR ŚWIŃ OBSZAR  ZAPOWIE-
TRZONY”

informuje się, że na obszarze zapowietrzonym oraz za-
grożonym nakazuje się:

- trzymanie świń oddzielnie od innych zwierząt, 
- zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowa-

nia  dalszego rozprzestrzeniania się ASF do zakładów po-
przez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachoro-
walności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produk-
cyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach,

- ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do 
wszystkich osób mających styczność ze świniami i wszyst-
kich osób wchodzących do zakładów i opuszczających za-
kłady, w których utrzymywane są świnie w szczególności 
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu 
lub z niego wychodzące,

Afrykański Pomór Świń (ASF) na terenie powiatu 
kieleckiego, włoszczowskiego i jędrzejowskiego

- oczyszczenie, odkażenie,  a w koniecznych przypadkach 
także dezynsekcję transportu oraz sprzętu używanego do 
transportu zwierząt, tusz, mięsa, pasz, nawozów natural-
nych, 

- umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których prze-
trzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżanych 
środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie za-
pewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

- pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży 
i obuwia ochronnego na terenie  zakładu,

- prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających za-
kład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu 
powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,

- niezwłoczne usuwanie zwłok świń poprzez unieszkodliwia-
nie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świń 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego	i	Rady	(WE)	nr	1069/2009,

na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym zakazuje się  
bez  zgody właściwego powiatowego lekarza weteryna-
rii:

- przemieszczania świń z zakładów i do zakładów utrzymują-
cych świnie,

- pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od 
świń, 

- przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie,
- objazdowego sztucznego unasieniania świń i naturalnego 

krycia świń,
- transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych 

z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, 
- wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego 

pochodzącego od świń, 
- przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślin-

nego i słomy otrzymanychz obszaru,
- przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego po-

zyskanych ze świń,
- przemieszczania  ubocznych produktów pochodzenia zwie-

rzęcego.

SZANOWNI ROLNICY TYLKO ZASTOSO-
WANIE SIĘ DO  POWYŻSZYCH NAKAZÓW 

I ZAKAZÓW  POZWOLI  NA ZATRZYMANIE 
DALSZEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ  

AFRYKAŃSKIEGO  POMORU ŚWIŃ.

witold wójcik 

Odwodnienie w Jedlu
W listopadzie 2021 roku wykonano odwodnienie przy dro-

dze	gminnej	w	miejscowości	Jedle	na	odcinku	185	mb.	Robo-
ty zostały przeprowadzone przez Samorządowy Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie. 
wartość realizacji zadania wyniosła ponad 30 000,00 zł.

antoni Lesiak
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w bieżącym 2021 roku dzięki do-
finansowaniu w ramach Projektu Po-
wszechnej nauki Pływania minister-
stwa Sportu pod nazwą: „Umiem pły-
wać” pozyskanemu przez Gminę Ło-
puszno uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła ii w Łopusznie mie-
li możliwość rozwoju i doskonalenia 
umiejętności pływania poprzez wzię-
cie udziału w bezpłatnych lekcjach na-
uki pływania pod czujnym okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów. Pro-

Projekt „Umiem pływać”
jekt współfinansowany jest przez: 
ministerstwo Sportu, Urząd marszał-
kowski województwa Świętokrzy-
skiego w kielcach oraz lokalne jed-
nostki samorządu terytorialnego.  

Trzydziestu uczniów klas trzecich 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Łopusznie – w okresie od września do li-
stopada 2021 r. uczestniczyło w projek-
cie    pn. „Umiem pływać”. Zajęcia odby-
wały się raz w tygodniu na krytej  pływal-
ni „Olimpic” w Strawczynku pod kierun-

kiem dwóch instruktorów pływania. Ko-
ordynatorem projektu była Pani Wioletta 
Bajkowska – nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczy-
ły w wyjazdach. Z niecierpliwością cze-
kały na każdy z nich. Z pełnym ekwipun-
kiem i zapałem uczniowie ruszali na pły-
walnię i skrupulatnie wykonywali polece-
nia instruktorów. W czasie dziesięciu zajęć 
bardzo szybko oswoili się z wodą i zdobyli 
nowe przydatne umiejętności oraz wiedzę.

Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci 
zdobyły lub udoskonaliły swoje umiejęt-
ności pływackie, poprawiły sprawność fi-
zyczną,  zbudowały pewność siebie i pod-
wyższyły samoocenę. Wspólne wyjazdy na 
te zajęcia umożliwiły im lepszą integrację.

dziękujemy wójt Gminy Łopuszno 
irenie marcisz oraz Sekretarz Gminy Ło-
puszno małgorzacie Barcickiej za stwo-
rzenie dzieciom takiej możliwości.
wioletta Bajkowska, damian rozmus  

28 października 2021 r. odbyło się - z udziałem Prze-
wodniczącego rady Gminy  w Łopusznie andrzeja Cie-
ślickiego oraz zastępcy wójta Gminy Łopuszno  wiesława 
Gałki - pierwsze posiedzenie młodzieżowej rady Gminy 
Łopuszno  na kadencję 2021/202., Uczestniczyli w nim mło-
dzi	radni	wybrani	29	września	2021	r.	oraz	ich	opiekunowie,	tj.:	
Pani Katarzyna Pniewska (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusz-
nie), Pani Danuta Młynarska (Szkoła Podstawowa w Dobrze-
szowie), Pani Aneta Błaszczyk (Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Łopusznie), Pani Dorota Bała – Dudek (Szkoła Pod-
stawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach) oraz Pan 
Damian Rozmus, przedstawiciel Urzędu Gminy w Łopusznie.

młodzieżowa rada Gminy Łopuszno na tę kadencję po-
wołana została	uchwałą	Nr	XXV/225/2017	Rady	Gminy	w	Ło-
pusznie z dnia 22 czerwca 2017 roku - w trosce o dobro mło-
dzieży, mając na uwadze potrzebę aktywnego uczestnic-
twa młodych ludzi w procesie budowania demokratycz-
nego i obywatelskiego społeczeństwa, realizując ustawo-

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
wy obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorząd-
ności wśród mieszkańców gminy Łopuszno.

Spotkanie odbyło się w pozytywnej atmosferze kon-
struktywnego dialogu, zaś nowo wybrani młodzieżowi 
radni gminy Łopuszno dali się poznać jako osoby pełnią-
ce rolę liderów w swoich środowiskach szkolnych.

Istotne, że podczas spotkania zgodnie z postanowieniami 
Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno młodzi samorzą-
dowcy wybrali ze swojego grona Prezydium. Przewodniczą-
cym młodzieżowej rady Gminy Łopuszno wybrany został 
maciej Łuszczyński (uczeń PZS w Łopusznie), zaś wiceprze-
wodniczącymi: aleksandra makuch (uczennica PZS w Ło-
pusznie) i mateusz dudek (uczeń SP im. Stefana Żeromskie-
go w Gnieździskach). 

Zebrani wypracowywali pomysły, które urealnią aktyw-
ny udział przedstawicieli młodego pokolenia w procesie bu-
dowania społeczeństwa obywatelskiego wsłuchującego się 
w potrzeby dzieci i młodzieży. wśród propozycji działań 
młodzieżowych radnych zwrócono szczególną uwagę na
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działania prozdrowotne, prospołeczne i proekologiczne, 
które wespół zapewnią integrację środowisk młodzieżo-
wych, dając młodym wpływ na kształt otaczającego ich świa-
ta, a przede wszystkim zapewnią udział w procesie decydo-
wania o sprawach związanych z młodzieżą na terenie gminy 
Łopuszno. 

wójt Gminy Łopuszno irena marcisz gratuluje nowo 
wybranym młodzieżowym radnym zdobycia zaufania 
społeczności szkolnej. władze Samorządowe gminy Ło-
puszno dokładają wszelkich starań, aby młodzi samo-
rządowcy mieli stworzone realne perspektywy wyraża-

nia własnych poglądów i wdrażania pomysłów, ponieważ 
jako osoby wartościowe i kreatywne stanowią o świetla-
nej przyszłości naszej małej ojczyzny. 

Informacje o działaniach wdrażanych do realizacji przez 
młodzieżowych radnych gminy Łopuszno będą na bieżąco 
udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 
Gminy w Łopusznie, na profilach społecznościowych prowa-
dzonych przez młodzieżowych radnych oraz na łamach niniej-
szego kwartalnika. 

damian rozmus we współpracy  
z radnymi młodzieżowej rady Gminy Łopuszno 

Młodzieżowa Rada Gminy Łopusz-
no ma charakter konsultacyjny, dorad-
czy i inicjatywny wobec organów Gmi-
ny Łopuszno. Młodzi samorządowcy 
wykorzystując swoje umiejętności me-
nadżerskie i charyzmę, dążą do integra-
cji środowisk młodzieżowych w swo-
ich społecznościach szkolnych. mamy 
przyjemność zaprezentować sylwet-
ki radnych młodzieżowej rady Gmi-
ny Łopuszno wybranych 29 września 
2021 r. do pełnienia tejże zaszczyt-
nej funkcji na kadencję 2021/2022 
w trybie zarządzenia Nr 65 / 2021 Wójta 
Gminy Łopuszno.

damian rozmus we współpracy  
z radnymi młodzieżowej rady Gminy 

Łopuszno

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno w kadencji 2021/2022 

Barańska izabela – uczennica kl. III e 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusz-
nie, zainteresowania: taniec, śpiew, jaz-
da na rolkach

Łukasik Paweł – uczeń kl. III c Powiato-
wego Zespołu Szkół w Łopusznie, zain-
teresowania: kryminologia, motoryzacja



kałuża Patrycja – uczennica kl. VIII a 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w  Łopusznie; zainteresowania: taniec, 
śpiew 

Smolarczyk kinga – uczennica kl. III j 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusz-
nie; zainteresowania: sport

Perz Jakub – uczeń kl. VIII a Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie; 
zainteresowania: sport (piłka nożna, pił-
ka ręczna, biegi) 

Łuszczyński maciej – uczeń kl. I a Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie; 
przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Gminy Łopuszno w r. szk. 2021 / 2022; 
zainteresowania: sport, jazda konna, 
motoryzacja; ulubiony przedmiot: ma-
tematyka

wardzichowska amelia – uczen-
nica kl. III e Powiatowego Zespołu 
Szkół w Łopusznie; zaangażowana 
w niesienie pomocy; zainteresowa-
nia: gotowanie 

makuch aleksandra – uczennica 
kl. III e Powiatowego Zespołu Szkół 
w Łopusznie; wiceprzewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno 
w r. szk. 2021/2022; zainteresowania: ta-
niec, śpiew, sport

Smolarczyk oliwia – uczennica kl. III j 
Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusz-
nie; zaangażowana w działalność we 
wspólnotach parafialnych i niesienie 
pomocy; zainteresowania: sport, czyta-
nie książek, gotowanie, słuchanie muzy-
ki, taniec 

Siwek oskar – uczeń kl. VIII Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzeszowie; zaintereso-
wania: sport (piłka nożna), muzyka, gry 
komputerowe 

dudek mateusz – uczeń kl. VIII Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Gnieździskach; wiceprzewodniczą-
cy Młodzieżowej Rady Gminy Łopusz-
no w r. szk. 2021/2022; zainteresowania: 
aktywny wypoczynek (piłka nożna, jaz-
da na rowerze, rower, narty, łyżwy), gry 
komputerowe



Wieści Łopuszna22

z życia gminy

Wieści Łopuszna22

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym 

ciepłem oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku

życzy
Mariusz Gosek

Poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo,
o tegoroczne święta zadbajmy wyjątkowo

tak jakby Boże Narodzenie zależało tylko od nas
szczególnie w domu, w rodzinie, wśród najbliższych

z radością pielęgnujmy wielowiekową chrześcijańską tradycję
i piękne polskie świąteczne zwyczaje

tego życzę nam wszystkim
i dużo... dużo lepszego...

i dużo... dużo zdrowszego 2022 roku
Krzysztof Marek Słoń

Senator RP
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z inicjatywy wójt Gminy Łopuszno ireny marcisz pra-
cownicy Urzędu Gminy w Łopusznie oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych włączyli się w ogólnopolską akcję charytatyw-
ną pn. „Paczka dla  rodaka i Bohatera na kresach”. Jej celem 
jest wsparcie Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie.

Uczestnicy bożonarodzeniowej akcji, w szczególności nie-
zawodni uczniowie szkół podstawowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, wsparci przez swo-
ich rodziców dostarczyli długoterminową żywność, słodycze, 
środki czystości, artykuły chemiczne, przybory szkolne i za-
bawki. Przyniesione przez uczestników zbiórki rzeczy radni 
młodzieżowej rady Gminy Łopuszno i wolontariusze po-
segregowali i zapakowali do paczek. Zostały one przekazane 
do Urzędu Gminy na ręce Pani Wójt, która serdecznie wszyst-
kim podziękowała za okazane serce. Następnie, te wspania-
łe „dary serca” przeprowadzonej zbiórki Wójt Gminy Łopusz-
no Irena Marcisz wspólnie z kierownikiem Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Łopusznie oraz Damianem Rozmu-
sem – inspektorem Urzędu Gminy w Łopusznie przekazała 
w	dniu	29	listopada	2021	r.	Członkom zarządu Powiatu kie-
leckiego na czele ze Starostą kieleckim mirosławem Gęb-
skim, którzy serdecznie podziękowali wszystkim ofiarodaw-
com, podkreślając, że każdy z nich poprzez włączenie się w 
akcję wykazał się poczuciem wrażliwości społecznej i szacun-
ku dla bliźnich. 

mariusz Łuszczyński, damian rozmus wraz z radnymi 
młodzieżowej rady Gminy Łopuszno i wolontariuszami 

Szkoły Podstawowej w Łopusznie 

Pomoc Polakom na Litwie

akcja odbyWaŁa się m.in. W szkoŁach podstaWoWych, dla 
których orGanem proWadzącym jest Gmina Łopuszno

Łopuszańskie dobre serca przepeŁnione poczuciem 
WrażliWości spoŁecznej 

W zbiórkę zaanGażoWani byli radni 
mŁodzieżoWej rady Gminy Łopuszno

Wójt Gminy Łopuszno irena marcisz przekazuje efekty zbiórki 
na ręce czŁonkóW zarządu poWiatu kieleckieGo



Wieści Łopuszna 25

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Wieści Łopuszna 25

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

św. Jan Paweł II
Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie na czele z Pa-

nią wójt ireną marcisz, pracownicy wszystkich jednostek 
organizacyjnych gminy Łopuszno oraz Pan andrzej Janus 
– właściciel firmy P.T.H.U. „JanSmar” z siedzibą w Grzy-
małkowie wsparli dobrowolnie zbiórkę pieniężną na 

rzecz adelki motenko, 
która jest podopieczną 
Fundacji miśka zdziśka 
„Błękitny Promyk na-
dziei”. W efekcie prze-
prowadzonej akcji udało 
się uzbierać łączną kwo-
tę 6.500,00   zł, która w 
całości została przezna-
czona na ratowanie życia 
i  zdrowia jednorocznej 
Adelki cierpiącej na za-
nik mięśni – SMA typu 1. 
Choroba stopniowo 
uniemożliwia możliwość 
poruszania się, przeły-
kania, oddychania, aż w 
końcu niszczy najważ-
niejszy mięsień – serce. 
Jedynym sposobem na 
uratowanie dziewczynki 
jest lek Zolgensma, któ-
rego koszt to 2 miliony 
300 tysięcy dolarów. 

Warto przytoczyć 
przykład dobrych 

Samorządowa „pomoc Adelce”

efekty przeproWadzoneGo kiermaszu W sp W Łopusznie 
przerosŁy najśmielsze oczekiWania

pracoWnicy urzędu Gminy i jednostek orGanizacyjnych 
Wsparli zbiórkę na rzecz adelki

samorząd ucznioWski szkoŁy podstaWoWej W Łopusznie 
zorGanizoWaŁ sŁodki kiermasz

Wójt Gminy Łopuszno irena 
marcisz przekazuje potWierdzenie 
przelanej kWoty W ramach 
dobroWolnej akcji

praktyk, albowiem w ramach czynionej zbiórki Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Ło-
pusznie 26 października 2021 r. zorganizował „Słodki 
kiermasz”, na którym sprzedawane były łakocie przygotowa-
ne przez rodziców i uczniów placówki. Zainteresowanie kier-
maszem było ogromne. Każdy chciał spróbować przepysz-
nych wypieków, a przede wszystkim wesprzeć walkę dziew-
czynki o życie. 

zarząd Fundacji miśka zdziśka „Błękitny Promyk na-
dziei” pragnie z głębi serca podziękować wszystkim oso-
bom, które włączyły się w doniosłą inicjatywę niesienia 
pomocy za przepełnioną altruizmem postawę życiową 
godną naśladowania.
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„Naród, który nie szanuje swej przeszłości 
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości” 

(Józef Piłsudski)

Nie tylko kultywowanie pamięci o minionych wydarzeniach 
wpisanych w dzieje Polski, ale również dbałość o miejsca po-
chówku żołnierzy oraz uczestników powstań narodowych, 
poległych na frontach l i II wojny światowej to patriotyczny 
obowiązek nas wszystkich, dlatego też decyzją Wójta Gminy 
Łopuszno Pani Ireny Marcisz pracownicy Urzędu Gminy w Ło-
pusznie sukcesywnie doglądają oraz porządkują cmentarze, 
otoczenie pomników i tablic pamiątkowych. 

Z okazji święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych 
przedstawiciele gminy Łopuszno zapalili symboliczne 
znicze i złożyli okolicznościowe kwiaty w  miejscach pamięci 
narodowej zlokalizowanych na terenie gminy Łopuszno, albo-
wiem pamięć o przodkach kształtuje nasz lokalny patriotyzm. 

Ponadto, warto podkreślić, że 10 listopada 2021 r. ucznio-
wie należący do młodzieżowej rady Gminy w Łopusznie 
wraz z opiekunami wzięli udział w przygotowaniu lokal-
nych miejsc pamięci narodowej do obchodów narodowe-
go dnia niepodległości. Uczniowie zapalili znicze na Grobie 
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Łopusz-
nie. Oprócz tego wykonali prace porządkowe, zgrabili opadłe 
liście, wyczyścili płyty pamiątkowe. Następnie w chwili zadu-
my oddali cześć zmarłym bohaterom, w miejscu przy Pałacu 
Dobieckich. Młodzież zapaliła również znicze – znaki pamię-

„Nie zapominamy”

miejsce pacyfikacji We Wsi naramóW

miejsce pacyfikacji Wsi W skaŁce polskiej

miejsce pamięci zamordoWanych mieszkańcóW Wsi sarbice

WzGórze trzech krzyży o znaczeniu symbolicznym

zbioroWa moGiŁa żoŁnierzy poWstania stycznioWeGo 1863 r. W 
eWelinoWie

ci i czci –  na łopuszańskim Wzgórzu Trzech Krzyży oraz przy 
tablicy pamiątkowej na budynku internatu. Przygotowania 
do obchodów Święta Niepodległości były dla członków Mło-
dzieżowej Rady Gminy nie tylko cenną lekcją historii, ale także 
okazją do poznania biografii lokalnych patriotów. 

Wskazane działania wpisują się w propagowanie wartości 
patriotycznych na terenie naszej Małej Ojczyzny, którą jest 
gmina Łopuszno. 

zenon Głowala, damian rozmus
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mŁodzieżoWi radni Gm.  Łopuszno W trakcie przyGotoWań 
do narodoWeGo śWięta niepodleGŁości 

obelisk W lesie k. fanisŁaWic

tablica pamiątkoWa 
na budynku internatu 
W Łopusznie

zbioroWa moGiŁa żoŁnierzy 
na cmentarzu parafialnym 

W Łopusznie

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

(ks. Jan Twardowski)

16 października 2021 r. w wieku 92 lat zmarła śp. anna 
Soboń, będąca zasłużoną mieszkanką gminy Łopuszno. 
Pozostawiła po sobie dwójkę dzieci: córkę Lucynę i syna Sła-
womira.  

ostatnia droga śp. anny Soboń odbyła się 19 paździer-
nika 2021 r. w kościele pw. Podwyższenia świętego krzy-
ża w Łopusznie. 

Śp. anna Soboń z wielkim zaangażowaniem udzielała 
się społecznie, służyła ludziom, wyrażała miłość do ziemi 
Łopuszańskiej poprzez krzewienie wartości patriotycz-
nych. Jako jedna z niewielu osób ocalała podczas pogro-
mu na wołyniu. należała do Światowego związku Żołnie-
rzy armii krajowej oddział w Łopusznie. 

Była osobą zawsze nad podziw pogodną i uśmiechniętą, 
pełną poczucia humoru i radości życia. Kochała swoją rodzinę 
i wszystkich ludzi.

Liczni uczestnicy uroczy-
stości pogrzebowych po-
przez swoją obecność po-
dziękowali za oddanie, nie-
złomną postawę, głębię 
uczuć i myśli oraz piękno 
serca śp. Anny Soboń. W ten 
sposób oddali hołd za życz-
liwość, szlachetność, wraż-
liwość, przyjacielskie gesty 
i czarujące ciepło, które ema-
nowało na co dzień od śp. 
Pani Anny.

,,Można odejść na za-
wsze, by stale być blisko”. Nie 
umiera ten, kto trwa w ser-
cach oraz w naszej pamięci. 
Śp. Anna Soboń swoją codzienną postawą życiową zasłużyła 
na pełne uznanie i najwyższy szacunek. 

władze samorzdowe gminy Łopuszno składają z serca 
płynące wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie, Bli-
skim i Przyjaciołom śp. anny Soboń.

damian rozmus

Wspomnienie śp. Anny Soboń – wyrazicielki miłości  
do Ziemi Łopuszańskiej

czarujące ciepŁo zaWsze 
emanoWaŁo od śp. anny soboń
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11 listopada 2021 r. obchodziliśmy  103 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Po przeszło stuletniej niewoli Oj-
czyzna odzyskała upragnioną wolność. Ten dzień, pamiętny dla 
naszych	dziejów,	nastąpił	w	1918	roku,	który	już	na	zawsze	prze-
trwa w naszej pamięci i w naszych sercach.

Gminna uroczystość Narodowego Święta Niepodległo-
ści  rozpoczęła się przemarszem  „biało-czerwonego” korowo-
du spod budynku remizy strażackiej do kościoła parafialnego, 
gdzie uczestnicy wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczy-
zny. Eucharystię celebrował ksiądz Krzysztof Patrzałek. Po za-
kończeniu mszy św. „patriotyczny” korowód udał się pod pa-
miątkową tablicę na budynku internatu poświęconą ofiarom 
wojny. Tam złożono okolicznościowe wiązanki i zapalono zni-
cze. W tym szczególnym miejscu Gminna Orkiestra Dęta ode-
grała hymn państwowy.

Wśród uczestników uroczystości byli: przedstawiciele władz 
gminnych z wójt Gminy Łopuszno ireną marcisz na czele, 
radni rady Gminy Łopuszno, radni rady Powiatu kieleckie-
go, kierownicy jednostek organizacyjnych, poczty sztan-
darowe (Gminnego koła armii krajowej w Łopusznie, Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie, Powiatowe-
go zespołu Szkół w Łopusznie, Gminnego koła Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Łopusznie).  

Podniosłego charakteru obchodom uroczystości Narodowe-
go Święta Niepodległości nadał i Przegląd Pieśni Patriotycz-
nych. Jego celami są: popularyzowanie tradycji śpiewania pie-
śni patriotycznej przez dorosłych, dzieci i młodzież, kształto-
wanie poczucia tożsamości narodowej, uświadomienie i zrozu-
mienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowie-
ka. Polacy walczyli o niepodległość na wielu frontach. Wierzyli, 
że na mapie Europy znów pojawi się suwerenna Polska. Walce 
tej towarzyszyła pieśń. Zarówno ta, której rodowód sięgał po-
wstań narodowych zeszłego stulecia, jak i ta zrodzona w róż-
nych oddziałach polskich na frontach I wojny światowej. Pieśń 
dawała siłę, tworzyła świadomość więzi narodowej i umacniała 
wiarę w przetrwanie. Zawsze towarzyszyła żołnierzowi polskie-
mu. Z nią szedł do niepodległości.

 W przeglądzie wzięła udział Gminna Orkiestra Dęta, dzie-
ci ze szkół podstawowych w: Łopusznie, Dobrzeszowie, Sarbi-
cach , Gnieździskach i Grabownicy,  młodzież Powiatowego Ze-
społu Szkół, członkinie Klubu Seniora w Eustachowie, Aktyw-
ne Kobiety Gnieździsk oraz soliści, w tym najmłodsza  - czte-
roletnia Marianna Dzwonek. Podczas występu wykonawcy mo-
gli korzystać z podkładów muzycznych, własnego akompania-
mentu	 lub	 śpiewać	 a’capella.	 Śpiewane	 przez	 wykonawców	

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łopusznie

mieszkańcy pielęGnują Wartości patriotyczne na terenie 
naszej maŁej ojczyzny

międzypokolenioWość uroczystości

poczty sztandaroWe niezaWodne podczas Wszystkich 
uroczystości

Gminna orkiestra dęta uśWietniŁa sWoimi Występami uroczystośćrodzinny charakter obchodóW
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utwory muzyczne „przeplatały się” z wierszami patriotycznymi 
recytowanymi przez młodzież PZS w Łopusznie. Widowisko 
zgromadziło ponad stu uczestników, którzy po występie zostali 
zaproszeni na ciepły posiłek przygotowany przez Gminny Ośro-
dek Sportowo Wypoczynkowy w Łopusznie, a także mogli de-
gustować produkty wystawione na stoisku  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łopusznie

Koncert poprowadziła Pani Agnieszka Palacz – nauczyciel-
ka języka polskiego w SP im. Jana Pawła II w Łopusznie. Prze-
bieg uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepod-
ległości oraz I Przeglądem Pieśni Patriotycznych koordynowała 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.

 małgorzata Gawęda

17 listopada 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ło-
pusznie zakończyła akcję zatytułowaną „Przynieś misia” 
polegającą na  zbiórce pluszaków, zabawek, puzzli, kre-
dek i książeczek  dla Fundacji miśka zdziśka „Błękitny 
Promyk nadziei”. 

Trafiły do nas przepiękne zabawki, w tym bardzo dużo - no-
wych. Z pięknymi pluszakami przychodziły do nas dzieci (z ro-
dzicami), które rezygnowały z ulubionych zabawek na rzecz 
chorych maluchów. W zbiórkę zaangażowały się szkoły z te-
renu Gminy Łopuszno, świetlice środowiskowe, inne jednostki 
podległe Urzędowi Gminy w Łopusznie, jak również indywi-
dualne osoby. w akcję zbierania pluszowych zabawek dla 
chorych dzieci  z ogromnym zaangażowaniem włączył się 
zwłaszcza samorząd gminny z wójtem Gminy Łopuszno 
ireną marcisz na czele. 

Gorącym orędownikiem niesienia pomocy potrzebującym 
dzieciom okazał się Senator rP  krzysztof Słoń, który zo-
stał ambasadorem akcji. Przypomnijmy, że 3 września 2021 r. 
przedstawiciele zarządu Fundacji na czele z Prezesem Fun-
dacji Panem Dariuszem Lisowskim przekazali również wój-
towi Gminy Łopuszno irenie marcisz statuetkę potwier-
dzającą nadanie tytułu honorowego wolontariusza Fun-
dacji za piękną służbę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 
postawę altruistyczną godną naśladowania.

Zebrane rzeczy zostały przekazane dla dzieci chorych on-
kologicznie w poszczególnych miejscach: oddziały onkologii 
dziecięcej w Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, 
oddział diabetologii dziecięcej w Kielcach, oddział pediatrycz-
ny i bawialnia w szpitalu w Jędrzejowie, WTZ Mnichów, WTZ 
Wola Jachowa, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 

Podziękowanie za wielkie serca, czyli…
finał akcji „Przynieś misia”

Jędrzejowie oraz pod-
opieczni Środowisko-
wego Domu Samopo-
mocy w Józefinie.

P o d s u m o w a n i e 
akcji zgromadziło 
dyrektorów i kierow-
ników gminnych jed-
nostek organizacyj-
nych na czele z wójt  
Gminy Łopuszmo 
ireną marcisz i Se-
natorem rP krzysz-
tofem Słoniem oraz 
zarządem Funda-
cji. Przedmioty w ra-
mach zbiórki poda-
rowały wszystkie 
jednostki podległe 
Gminie Łopuszno. 

Akcja „Przynieś Misia” Fundacji Miśka Zdziśka ,,Błękitny Pro-
myk Nadziei” zdążyła się już zapisać w pamięci ludzi dobrej 
woli z terenu województwa świętokrzyskiego. wszystkim – 
zwłaszcza najmłodszym dziękujemy za chęć niesienia po-
mocy, wsparcie szczytnego celu, ogromną empatię i wiel-
kie serca. 

małgorzata Gawęda, damian rozmus

Wójt Gminy Łopuszno irena marcisz 
honoroWym Wolontariuszem 
fundacji zdziśka miśka

senator krzysztof sŁoń oraz Wójt irena marcisz inicjatorami 
niesienia radości dzieciom chorym onkoloGicznie

uroczyste podsumoWanie akcji na terenie Gminy Łopuszno 
z udziaŁem dyrektoróW oraz kieroWnikóW jednostek i 
referatóW
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12 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość patriotyczna upa-
miętniająca 15 osób rozstrzelanych przez Niemców 13 grudnia 
1943	r.	w	lesie	pod	Łopusznem,	w	tym	trzech	żołnierzy	Armii	Kra-
jowej. Wśród zamordowanych AK-owców znaleźli się: Karol Nie-
dzielski „Dobosz”, Franciszek Siudek „Gajowy” oraz Tadeusz Ba-
ruk „Semafor”. Cała trójka została aresztowana w okolicach Wiel-
kiej Wsi podczas niemieckiej obławy na dowódcę II Zgrupowa-
nia  ppor. Waldemara Szwieca „Robota”. Uroczystość nawiązuje 
swą nazwą do tradycji „niekłańskiego Października”. 

Na uroczystościach obecni byli: Poseł na Sejm RP agata woj-
tyszek zastępca  przewodniczącego Komisji Obrony Narodo-
wej, Radny Rady Powiatu w Kielcach krzysztof Soboń, Sekre-
tarz Gminy Łopuszno małgorzata Barcicka, delegacja radnych 
rady Gminy w Łopusznie: Barbara Fras, danuta Łukasik, 
krzysztof Błachucki i wiesław mazur oraz Pani Teresa Pa-
sowska – była dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusz-
nie. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych: 
Światowego związku Żołnierzy armii krajowej oddziałów 
z: Łopuszna, radoszyc i Skarżyska-kamiennej oraz wojska 
Polskiego z dowódcą 103  Batalionu Lekkiej Piechoty płk 
Grzegorzem Stemplewskim.

Uroczystość	rozpoczęła	się	mszą	św.	o	godz.	8.00	w	Kościele	
Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, 

Łopuszański Grudzień 2021
którą - w intencji ofiar - celebrował ks. Nikodem Wawrzyniak. 
Następnie delegacje z udziałem władz samorządowych, pocz-
tów sztandarowych, rodziny tragicznie rozstrzelanych, przed-
stawicieli lasów państwowych, Stowarzyszenia Pamięci „Ponu-
ry Nurt” udały się na Wzgórze Trzech Krzyży, pod obelisk upa-
miętniający	męczeństwo	ludności	w	latach	1939-1945	i	mogiłę	
bohaterów na cmentarzu parafialnym, gdzie nastąpiło złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy. 

 redakcja
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3 października 2021 r. uczczona została pamięć ofiar wojen-
nych w Sarbicach.

Mszę świętą sprawował ksiądz Bogdan Pacyniak. W uroczy-
stości wzięły udział władze samorządowe z Wójtem Gminy Ło-
puszno Ireną Marcisz na czele, Radni Rady Gminy w Łopusz-
nie, Radny Rady Powiatu w Kielcach Pan Krzysztof Smolarczyk, 
dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

Obchody patriotyczne w Sarbicach 
delegacje ze szkół wraz z pocztami sztandarowymi, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział z Łopuszna, Poczet 
sztandarowy Gminnego Koła PSL w Łopusznie wraz z preze-
sem Czesławem Kolasą oraz mieszkańcy. Uroczystość uświet-
nił występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Do-
brzeszowa. Na zakończenie Pani wójt podziękowała wszyst-
kim zebranym za obecność i pamięć o bohaterach wojennych. 

m. Gawęda
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za nami kolejny rok funkcjonowania klubu Senior + 
w Piotrowcu. dziękujemy za wspólne chwile.

klub Senior+ w Piotrowcu działa w ramach Programu 
wieloletniego „Senior+”        na lata 2021-2025 edycja 2021 
moduł ii „zapewnienie funkcjonowania klubu Senior  + 
w  strukturze Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łopusznie. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji 
społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowi-
ska osób starszych w Gminie Łopuszno. Jego głównym celem 
jest rozwijanie zainteresowań seniorów poprzez organizację 
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w bezpiecznej 
i  przyjaznej przestrzeni. Ponadto seniorzy mają możliwość 
uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinar-
nych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. 
Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wy-
kluczeniem, co zapobiega procesom marginalizacji.

Rok 2021 obfitował w sprzyjające integracji imprezy oko-
licznościowe oraz wyczekiwane przez każdego wyjazdy. 
W ramach spotkań okolicznościowych zorganizowane zosta-
ły: Dzień Matki, Marsz Wielopokoleniowy ulicami Piotrowca, 
Dzień Seniora, Andrzejki, Planowane jest jeszcze spotkanie 
wigilijne, o ile sytuacja epidemiologiczna się nie pogorszy.

Seniorki z Piotrowca wzięły udział w Międzypokoleniowym 
Marszu po Zdrowie zorganizowanym na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

„Senioralia” w Tokarni to kolejna impreza, w której wzięły 
udział członkinie klubu z Piotrowca.

14 września 2021r. seniorzy z gminy Łopuszno, w tym z Klu-
bu Senior+ w Piotrowcu uczestniczyli w Rajdzie NORDIC WAL-
KING SENIOR, który odbył się na terenie gminy Zagnańsk. Zo-
stał on zorganizowany dla seniorów z gmin województwa 
świętokrzyskiego.

Jedną z wycieczek, w której uczestniczyły klubowiczki 
z Piotrowca był wyjazd do Krakowa. Jest to najczęściej odwie-
dzane przez turystów miasto w Polsce, ma niepowtarzalny kli-
mat i doskonale zachowane zabytki.

KLUB SENIOR+ w PIOTROWCU – podsumowanie

Kolejnym miejscem zwiedzania przez seniorki z Klubu Se-
nior+ w Piotrowcu stało się urodziwe i malownicze miastecz-
ko, jakim jest Kazimierz Dolny. Dużą atrakcją okazał się rejs 
statkiem po Wiśle - do Janowca i z powrotem.

Nie koniec jednak na tym, gdyż członkinie Klubu Senior+ 
z Piotrowca „pod osłoną nocy” zwiedzały mury zamku chę-
cińskiego. Magia nocy i tajemniczość zamku dostarczyły wiele 
wrażeń, zwłaszcza duch Białej Damy, który ukazał się na mu-
rach warowni. Prawdopodobnie to duch królowej Bony.

Nie zabrakło również wyjazdu w ramach „zdrowego ruchu”. 
W czasie pobytu na Basenach Termalnych w Solcu Zdroju se-
niorki zażywały kąpieli w basenach solankowo-siarczkowych 
oraz korzystały z masaży perełkowych. W drodze powrotnej 
uczestnicy wycieczki zwiedzili i skorzystali z Tężni Solankowej 
w Busku-Zdroju.

Nordic walking to sposób na odpoczynek, który ze wzglę-
du na małe obciążenie fizyczne i duże możliwości dopasowa-
nia do indywidualnych potrzeb idealnie nadaje się dla osób 
starszych. Seniorki z Piotrowca w każdy wtorek uczestniczyły 
w zajęciach nordic walking, prowadzonych w ramach Progra-
mu Aktywny Senior przez przedstawiciela Polskiego Stowa-
rzyszenia Nordic Walking Panią Renatę Miszczuk.

Seniorzy, aby utrzymać dobrą kondycję lub ją poprawiać, 
nie powinni rezygnować z aktywności fizycznej. Wraz z nasta-
niem pierwszych jesiennych chłodów, kiedy na dworze coraz 
częściej pada deszcz, nie jest możliwe uprawianie aktywno-
ści fizycznej na zewnątrz, dlatego też seniorki z Klubu Senior+ 
w Piotrowcu ćwiczą na rowerkach treningowych. Trening na 
rowerkach stacjonarnych pobudza cały układ krążenia oraz 
wzmacnia mięśnie brzucha i nóg. Regularne ćwiczenia powo-
dują poprawę samopoczucia, co w okresie jesienno-zimowym 
jest bardzo ważne.

W ramach działań projektowych seniorzy z Piotrowca mie-
li możliwość skorzystania z kursu komputerowego. Kontakt ze 
światem wirtualnym był dla nich ciekawym doświadczeniem 
i wielką radością. Otwarcie się i korzystanie z nowych techno-
logii okazały się nie tak trudne, jak się wcześniej wydawało. 
Ważny i cenny jest fakt, że w czasie zajęć ich uczestnicy poma-
gali sobie wzajemnie. Atmosfera była przyjazna i nie brakowa-
ło dobrego humoru.
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Seniorzy uwielbiają się spotykać i bawić. Wspaniałą oka-
zją do wspólnej zabawy były Andrzejki, zorganizowane przez 
Klub Seniora w Gnieździskach dla seniorów z klubów seniora 
działających na terenie gminy Łopuszno.

Za nami wiele wspólnych, twórczych godzin spędzonych 
w miłej, rodzinnej atmosferze, podczas codziennych zajęć, ta-
kich jak: warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, w tym gimna-
styka, nordic- walking oraz spotkanie z dietetykiem.

W związku z panującą sytuacją, a przede wszystkim mając na 
uwadze zdrowie uczestników, zaopatrzono seniorów w środki 
ochrony osobistej, tj. maseczki czy środki do dezynfekcji.

Klub SENIOR+ to miejsce stworzone dla seniorów i przez 
seniorów. Dzięki wspólnym zajęciom, wyjazdom, spotkaniom 
integracyjnym uczestnicy mają możliwość i szansę na nawią-
zanie nowych znajomości, zapoznanie się ze światem nowych 
technologii czy też poprawę sprawności fizycznej.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu pań-
stwa. Całkowity koszt zadania to 72 000,00 zł, dofinanso-
wanie w wysokości 32 040,00 zł.

kierownik klubu  
małgorzata Bugno

 „Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha”
(Liv Ullman)

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składamy wszystkim 
wciąż młodym duchem Seniorom z terenu gminy Łopuszno, 
w imieniu własnym i całej wspólnoty samorządowej, najser-
deczniejsze życzenia: długich lat w zdrowiu pozwalającym na 
aktywne życie wypełnione radością, szacunkiem, życzliwością 
i miłością najbliższych oraz uznaniem społeczności lokalnej. 

Jesteście Państwo piękni doświadczeniem i mądrością ży-
cia. Jesteście dla nas ważni, bez Waszego smaku nie ma życia, 
dlatego bądźcie świadomi swojej wartości. 

Kochane Seniorki i Drodzy Seniorzy !
Niechaj każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość, 

wdzięczność i pomoc, a optymizm życia nigdy Was nie opuszcza.
Niech Złota Jesień Życia będzie dla Państwa najlepszym 

czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych. 
Z wyrazami najwyższego uznania i szacunku

 andrzej Cieślicki  irena marcisz 
 Przewodniczący rady Gminy wójt Gminy Łopuszno
 w Łopusznie  

Święta to nie stół i ozdoby, 
a ludzie z uśmiechami i ciepłymi spojrzeniami. 
Ludzie są w Święta najważniejsi.

14 grudnia 2021 r . w Gminnym Ośrodku Sportowo Wypo-
czynkowym w Łopusznie odbyło się Spotkanie opłatkowe 
z  mieszkańcami gminy Łopuszno. inicjatorami tak pięk-
nego wydarzenia byli: wójt Gminy Łopuszno irena mar-
cisz, Gminny ośrodek Sportowo wypoczynkowy w Ło-
pusznie, Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusz-
nie, Gminny ośrodek kultury w Łopusznie, Fundacja re-
start, Stowarzyszenie Czempion, młodzieżowa rada Gmi-
ny Łopuszno. 

Swoją obecnością tę piękną uroczystość uświetnili: 
marszałek województwa Świętokrzyskiego renata Ja-

nik , z-ca dyrektora regionalnego ośrodka Polityki Spo-
łecznej arkadiusz Ślipikowski, proboszcz parafii Łopusz-
no ks. dziekan karol Stach, radni rady Gminy Łopuszno: 
Barbara Fras, danuta Łukasik, Justyna walas, krzysztof 
Błachucki, przedstawiciel Fundacji restart Pani rena-
ta miszczuk, dyrektor Gminnego ośrodka kultury w Ło-
pusznie Beata Starzyk. 

W spotkaniu uczestniczyli seniorzy klubów seniora z Gnieź-
dzisk, Eustachowa, Piotrowca wraz w opiekunkami Panią Ewe-
liną Szcześniak, Panią Magdaleną Klimczak, Panią Małgorzatą 
Bugno, Panią Anną Gad oraz Stowarzyszenie „Kobiety Łopusz-
na” z prezesem Haliną Sochacką, Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku z prezesem Barbarą Chudą, Stowarzyszenie „Skała” z preze-
sem Mariuszem Brelskim. 

„Spotkanie opłatkowe 2021”

Uroczyste spotkanie prowadzili: Mariusz Łuszczyński - kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie 
oraz Sławomir Stelmaszczyk - kierownik Gminnego Ośrodka 
Sportowo Wypoczynkowego w Łopusznie.

Uroczystość rozpoczęto piękną kolędą „Złota Jerozolima” 
w wykonaniu Karoliny Wawrzeńczyk oraz wierszem Włodzi-
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8	października	2021	 r.	w	 restauracji	 „Markiz”	w	Łopusznie	
odbył się - w urokliwej atmosferze wieczór włoski. Zadedyko-
wany on został dziewczętom gminy Łopuszno, które podczas 
„Impresji Łopuszańskich” rywalizowały o tyuł „Najpiekniej-
szej”. Wśród zaproszonych gości mogliśmy spotkać Starostę 
Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego, Wójta Gminy Ło-

Wieczór włoski w Gminie Łopuszno

Wieczór WŁoski odbyŁ się W miŁej atmosefrze

puszno Irenę Marcisz, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kielcach Grzegorza Piwko, radnych Rady Gminy w Łopusz-
nie, kierowników jednostek budżetowych na terenie gmi-
ny Łopuszno oraz - właśnie najpiękniejsze dziewczęta naszej 
gminy. Dania na styl włoski były przepyszne, a rozmowy to-
czyły się na tle, oczywiście, włoskiej muzyki.

redakcja 

mierza Dulemby pt. „Wigilia z Gwiazdką” zaprezentowanym 
przez Macieja Łuszczyńskiego - przewodniczącego Młodzie-
żowej Rady Gminy w Łopusznie. Swoje umiejętności wokalne 
zaprezentowała Aleksandra Pięta w kolędzie „Mizerna Cicha” 
oraz w „Kolędzie dla nieobecnych”. 

Dużą niespodzianką dla uczestników było rozlosowanie 
pięknych aniołów świątecznych podarowanych przez Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego Renatę Janik.

Każdy z uczestników został obdarowany słodkim pierni-
kiem świątecznym z życzeniami.

m. Łuszczyński 
S. Stelmaszczyk

„murem za polskim mundurem” – to hasło przyświecało 
obradom konwentu gmin powiatu kieleckiego, który od-
był się 18 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w kielcach. Samorządowcy zamanifestowali w  ten 
sposób swoje poparcie dla służb mundurowych, strzegą-
cych polsko – białoruskiej granicy. w konwencie udział 
wzięła również wójt Gminy Łopuszno irena marcisz. 

Spotkanie stanowić miało sygnał solidarności skierowany 
do osób, którzy obecnie strzegą polsko – białoruskiej granicy, 
broniąc w ten sposób integralności Rzeczypospolitej Polskiej. 
To trudny dla nich czas, albowiem z jednej strony są wystawie-
ni na fizyczne niebezpieczeństwo, z drugiej strony muszą zno-
sić różne przykre słowa, które padają pod ich adresem. 

Licznie zebrani samorządowy jednoznacznie podkreślili, że 
szacunek dla przedstawicieli służb mundurowych jest czymś 
niepodważalnym. Wyrazili zdanie, iż wsparcie dla żołnierzy 
jest przejawem szacunku i wdzięczności za pełnioną przez 
nich służbę, zaś poświęcenie służb mundurowych nie może 
być marginalizowane. 

„Murem za polskim mundurem” – na konwencie gmin powiatu kieleckiego

samorządoWcy poWiatu kieleckieGo „murem za polskim 
mundurem”

Polsko-białoruskiej granicy strzegą m.in. żołnierze 10. Świę-
tokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do ich zadań należy 
wspieranie miejscowych jednostek w patrolach, a także po-
moc w zabezpieczaniu sprzętu.

damian rozmus
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10 października 2021 r. odbył się i Festiwal Smaków Babie-
go Lata zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w kiel-
cach i Gminę masłów, dlatego też gospodarzami tegoż 
wydarzenia byli: Starosta kielecki mirosław Gębski oraz 
wójt Gminy masłów Tomasz Lato.

Festiwal Smaków Babiego Lata z ważnym udziałem Gminy Łopuszno

eliXir dŁuGoWieczności WG receprtury dyrektor Gok beaty 
starzyk zWyciężyŁ

okazaŁe stanoWisko Gminy Łopuszno

6 grudnia 2021 r. wyjątkowa atmosfera mikołajkowa i już 
nawet bożonarodzeniowa udzieliła się wszystkim mieszkań-
com i gościom naszej Małej Ojczyzny, którą jest gmina Ło-
puszno.

dzięki współpracy wójta Gminy Łopuszno ireny mar-
cisz nawiązanej z przedstawicielami młodego pokolenia 
zrzeszonymi w grupie outofControl, z radnymi Młodzieżo-
wej Rady Gminy w Łopusznie oraz z wolontariuszami mogli-
śmy być świadkami cudownego zlotu świątecznego na Rynku 
w Łopusznie. Wtedy też nastąpił „wielki rozbłysk” – uroczyste 
włączenie iluminacji świetlnych na Rynku w Łopusznie. 

Gratulacje składamy inicjatorom takiego przedsięwzięcia 
propagującego wartość niesienia pomocy potrzebującym. 

 „Łopuszański Rynek w świątecznej iluminacji”

uroczyste rozśWietlenie iluminacji śWiątecznych na rynku 
Łopuszańskim

Mamy nadzieję, że wspomniane wydarzenie wpisze się na sta-
łe w kalendarz działań o charakterze kulturalno – społecznym 
realizowanych na terenie gminy Łopuszno.

redakcja

orGanizatorzy śWiąteczneGo zlotu na Łopuszanskim rynku

Przed dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach 26 ze-
społów kulinarnych z 12 gmin Powiatu Kieleckiego rywalizowa-
ło w trzech konkursach o Złotą Patelnię Starosty Kieleckiego Mi-
rosława Gębskiego w kategoriach: zupa jesienna danie jedno-
garnkowe, owoce oraz warzywa. 
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aktyWne kobiety Gnieździsk porWaŁy publiczność do Wspólnej 
zabaWy

z orGanizatorem Wójtem Gminy masŁóW tomaszem lato

Gminę Łopuszno na festiwalu reprezentowali: Gmin-
ny ośrodek kultury w Łopusznie oraz Stowarzyszenie ak-
tywne kobiety Gnieździsk wystawiając przepiękne stoiska 
kulinarne. w konkursie „Smaki lata zamknięte w słoiku” w 
kategorii: „warzywa” zwyciężył Gminny ośrodek kultury 
w Łopusznie podbijając serca komisji konkursowej elixi-
rem długowieczności według receptury dyrektor Gminne-
go ośrodka kultury w Łopusznie Beaty Starzyk.

Na scenie amfiteatru prezentowały się zespoły pieśni i tańca 
z powiatu kieleckiego, w tym swój talent wokalny zaprezento-
wały Aktywne Kobiety z Gnieździsk. Wszyscy chętni mogli wziąć 

udział w warsztatowym wykładzie prowadzonym przez Panią 
Iwoną Zasuwę, autorkę bestsellerowych książek Smakoterapia. 

Wśród wielu znamienitych gości festiwalu była też delega-
cja z Łopuszna, m.in. Pani Irena Marcisz - Wójt Gminy Łopusz-
no, Pani Małgorzata Barcicka - sekretarz Gminy Łopuszno, Pan 
Krzyszof Błachucki - radny Rady Gminy w Łopusznie, Pan Ma-
riusz Łuszczyński – kierownik GOPS w Łopusznie, Pan Sławomir 
Stelmaszczyk – kierownik GOSW w Łopusznie oraz Pan Michał 
Kowalski - sołtys sołectwa Gnieździska.

Gratulujemy Organizatorom pięknego wydarzenia !
Gok i GoSw w Łopusznie

5 grudnia 2021 r. miało miejsce radosne wydarzanie, jakim 
było spotkanie mikołajkowe, zorganizowane dla wszyst-
kich uczestników Centrum wspierania rodziny „z Uśmie-
chem” w Józefinie. Nie zabrakło świętego Mikołaja wraz z po-

Spotkanie Mikołajkowe w Centrum Wspierania Rodziny 
„z Uśmiechem” w Józefinie

darkami dla  podopiecznych Fundacji „Z Uśmiechem”. Nie za-
brakło także pomocników Świętego Mikołaja, w roli których 
wystąpili: Poseł na Sejm rP krzysztof Lipiec, Starosta Po-
wiatu kieleckiego mirosław Gębski oraz wójt Gminy Ło-
puszno irena marcisz.  
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Wójt Gmi-
ny Słupia Konecka Robert Wielgopolan, Sekretarz Gminy Ło-
puszno Małgorzata Barcicka oraz kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Mariusz Łuszczyński.  Spotkanie mi-
kołajkowe przebiegające w atmosferze świątecznej radości 
uświetnił występ uczestników Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, którzy przygotowali inscenizację słowno – muzycz-
ną pt. „Witaj święty Mikołaju”. Umiejętności sceniczne i wo-
kalne amatorskiego teatru „Centralne Zamieszanie” wywoła-
ły zachwyt i prawdziwą lawinę oklasków od wszystkich zgro-
madzonych na występie. Goście w wygłaszanych przemówie-
niach zgodnie wyrażali głęboki szacunek i uznanie dla działal-
ności Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Józefi-

nie. Trwali w magicznym i rodzinnym nastroju Świąt Bożego 
Narodzenia, który został podtrzymany przez udział w słodkim 
poczęstunku z domowymi i świątecznymi ciastami. Oby na-
strój świąteczny utrzymywał się przez cały rok. 

Wesołych Świąt!
Sylwia Lisowska – Stępień 

4 listopada 2021 r. w Centrum Eduka-
cji Lokalnej w Łopusznie odbyło się spo-
tkanie ze znanymi sportowcami zwią-
zanymi z województwem świętokrzy-
skim.

kielecka bokserka Sandra drabik 
oraz Sławomir Szmal - były bramkarz 
reprezentacji Polski w piłce ręcznej i 
mistrza Polski Vive kielce, spotkali się 
z młodzieżą i członkami organizacji po-
zarządowych z okolicznych gmin.

Nasi goście opowiadali o swojej ka-
rierze, drodze, jaką musieli przebyć do 
osiągnięcia sportowego sukcesu. Roz-
mawialiśmy też o tym, jak ważne w spo-
rcie ale i w życiu codziennym są  moty-
wacja i potrzeba pozytywnych wzor-
ców….

Gościem honorowym była wicemar-
szałek województwa Świętokrzyskie-
go renata Janik, która złożyła serdecz-
ne podziękowania na ręcet, dzięki którym to spotkanie mogło 
się odbyć. Jest mi niezwykle miło, że nasze województwo może 
pochwalić się takimi sportowcami, którzy swoją postawą przyczy-
niają się do właściwego krzewienia kultury fizycznej wśród mło-
dzieży. Osiągnięcia sportowe naszych zawodników są doskonałą  
okazją do promocji naszego miasta i regionu na ogólnoświatowej 
arenie za co Państwu dziękuję - podkreślała wicemarszałek Rena-
ta Janik.

Rolę moderatora pełnił Pan Mariusz Brelski, Koordynator 
Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie.

„Znani sportowcy w Łopusznie”

Po długiej dyskusji o motywacji, karierze i recepcie na suk-
ces nasi goście przeprowadzili quiz wśród publiczności. Zwy-
cięzcy otrzymali drobne upominki. Cała impreza przebiegła 
w bardzo sympatycznej atmosferze. Na zakończenie każdy 
mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz zdobyć autografy 
sportowców. Był też czas na słodki poczęstunek. 

Impreza okazała się jedną z największych, jakie zorganizo-
wał CEL Łopuszno w ciągu roku swojej działalności.

CeL w Łopusznie 
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„Z młodzieżą i dla młodzieży”
W czwartek 30 września 2021 r. o młodzieży łopuszańskiej nie 

rozmawiała cała gmina Łopuszno, ale z pewnością w Centrum 
Edukacji Lokalnej było gwarnie i wesoło. Wszystko to za spra-
wą Stowarzyszenia wspierania inicjatyw Lokalnych „Ska-
ła”, które zorganizowało Forum Lokalne Programu „równać 
Szanse” pod nazwą „młodzi. aktywni. Społeczni. zaangażo-
wani. z młodzieżą i dla młodzieży z gminy Łopuszno”. Wyda-
rzenie zgromadziło ponad 50 przedstawicieli z organizacji poza-
rządowych, nauczycieli, księży, przedsiębiorców i samorządow-
ców różnych szczebli.

W centrum uwagi podczas forum oczywiście była młodzież, 
uczestnicy różnych programów Polskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży, którzy nie tylko zorganizowali logistycznie forum, byli 
współprowadzącymi, ale również przygotowali niespodziankę 
dla uczestników. Korzystając z okazji, młodzież z Projektu „Wy 
Grajmy Łopuszno” wręczyła gry planszowe stworzone w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020 oraz Dyplomy 
Przyjaciół Młodzieży zasłużonym osobom oddającym swoje 
serce, czas i środki finansowe na rozwój młodych. Podziękowa-
nia otrzymali przedsiębiorcy, nauczyciele radni czy kierownicy 
gminnych jednostek.

Pokolenie młodych ma ogromny wpływ na rozwój współcze-
snej Polski. „Bez stawiania na kompetencje miękkie młodzie-
ży, wyrównywanie szans z młodzieżą z dużych ośrodków nie 
będzie możliwy rozwój naszego kraju” – mówił podczas spo-
tkania koordynator Forum mariusz Brelski, który przywitał 
zebranych oraz przedstawił dotychczasowe działania młodzieży 
w projektach finansowanych przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży. 

Z uczestnikami łopuszańskiego forum spotkał się również Pa-
weł Walecki - przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. 
„Polska to, poza dużymi miastami, tysiące małych miejsco-
wości, w których silne więzy pomiędzy ludźmi, sąsiedzka po-
moc, czy jasne reguły działania, to atuty społeczności lokal-
nej i jednocześnie solidna podstawa wychowania młodego 
człowieka” - podkreślał Paweł walecki.

Kolejnym gościem wydarzenia, który zabrał głos, był Pan ka-
rol węgrzyn - Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ło-

pusznie, który podkreślił, że kierowana przez niego instytucja 
wspiera działania promujące takie idee jak zdrowy styl życia, ini-
cjatywy rozwojowe i sportowe młodzieży. 

Uczestnicy pracowali warsztatowo w 4 podgrupach w oparciu 
o metodę world café, aby wspólnie opracować pomysły i przed-
stawić je na koniec zebranym. Problematyka łopuszańskiego fo-
rum oscylowała wokół 4 ważnych dla młodzieży tematów: sy-
tuacji w czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzonych 
w związku ze stanem epidemii; pasji, zainteresowań, uczestnic-
twa w życiu publicznym; działalności instytucji edukacyjnych, in-
stytucji kultury i organizacji pozarządowych; infrastruktury i do-
stępności do usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, 
sportowych oraz współpracy lokalnej na rzecz młodych ludzi.

Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” to jednodniowe 
spotkania przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarzą-
dowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które 
ma służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środo-
wisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących 
u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowo-
ści. Projekty mogą realizować stowarzyszenia, fundacje, gminne 
domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną do-
tację w Programie „Równać Szanse” od 2000 roku i mają siedzibę 
w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

CeL w Łopusznie 

„Człowiek jest wrażliwy na piękno – piękno w sztuce, piękno 
w przyrodzie, piękno w drugim...”

Wystawa poplenerowa zorganizowana w Centrum Edukacji 
Lokalnej w Łopusznie 15 października 2021 roku cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. Swoją obecnością zaszczycili nas: San-
dra drabik – srebrna medalistka igrzysk w boksie, Sławomir 
Stelmaszczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo - Wy-
poczynkowego w Łopusznie, mariusz Łuszczyński – kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, pre-
zes UTW Barbara Chuda, przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych z miejscowości: Skorków, Oleszno, Malmurzyn, Mnin 
oraz Mniów, wielu lokalnych przedsiębiorców, a także okoliczni 
mieszkańcy gminy Łopuszno. Wszystko to działo się za sprawą 
malarzy: Piotra Pawelczyka, damiana Bąka, aleksandry nygi 
oraz mieczysława Peli, którzy podczas pleneru malarskiego w 
dniach	 18-28.08.2021	 r.	 uwiecznili	 na	 płótnie	 wiele	 ciekawych	
miejsc związanych z historią Wiernej Rzeki. Uczestnicy wystawy 
mogli podziwiać piękne kościoły, jeziora, młyny oraz pałace znaj-
dujące się nieopodal Wiernej Rzeki. 

„Poplenerowo w CEL-u”

Czas spędzony ze sztuką malarską umilili zebranym - swoim 
występem muzycznym - Patrycja Michalska oraz Jakub Kowal-
ski. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik wystawy otrzymał 
„klimatycznego” słonecznika. Projekt dofinansowany został ze 
środków Muzeum Historii Polski.

CeL w Łopusznie 
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To wspaniała kobieta. Wszyscy na pewno Ją znacie. Zaan-
gażowana w życie szkoły i środowiska lokalnego - inicjatorka 
i organizatorka licznych akcji pomocy w ramach działalności 
Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Parafialnego Wolontaria-
tu św. Franciszka. Skromna, miła, ciepła, uśmiechnięta i życz-
liwa. Zawsze gotowa poświęcić swój czas i uwagę drugiemu 
człowiekowi. Tak, to nasza kochana Pani Jola Szczerek!

5 grudnia2021 r. - podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontaria-
tu organizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w 
Kielcach, Pani Jolanta Szczerek została odznaczona tytu-

„Animator Wolontariatu  
im. Macieja Korycińskiego jest wśród nas!”

łem Animatora Wolontariatu im. Macieja Korycińskiego za 
inspirowanie, organizowanie i wspieranie działań wolonta-
ryjnych w środowisku lokalnym. Odznaczenie wręczył ksiądz 
Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Jesteśmy niezwykle dumni, że wśród naszej społeczności 
jest osoba o tak wielkim sercu i mamy nadzieję, że Jej postawa 
będzie dla nas wszystkich inspiracją i motywacją do jak naj-
częstszego podejmowania działań charytatywnych.

Dziękujemy i składamy serdeczne gratulacje!

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w bieżącym roku 
ogłosiła konkurs plastyczny, nawiązując do hasła Dnia Pa-
pieskiego. Mottem przewodnim były słowa Papieża wypo-
wiedziane	w	1978	 r.	 podczas	 inauguracji	 pontyfikatu,	 który-
mi zwrócił się do wiernych: ,,Nie lękajcie się!”. W dobie pan-

demii nabierają one nowe-
go znaczenia. Żyjąc w nie-
ustannym lęku, z  liczny-
mi obostrzeniami sanitar-
nymi, w dystansie do in-
nych, zmagamy się z wła-
snymi słabościami. Mło-
dzież często bywa zagu-
biona w  społeczeństwie. 
Niezrozumienie siebie i in-
nych wywołuje w niej lęk, 
z którym nie zawsze potra-
fi walczyć. Strach to nieod-
łączny towarzysz zmagań 
z  problemami życia co-
dziennego.

Ogłoszony konkurs po-
legał na plastycznej inter-

,,Nie lękajcie się!”- Diecezjalny Konkurs Plastyczny

pretacji słów Jana Pawła II. Z zadaniem tym bardzo dobrze 
poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Łopusznie, którzy zostali laureatami: Lena Szymkiewicz 
z kl. 4a zajęła ii miejsce, a marcin Stańczyk – otrzymał wy-
różnienie. Ich prace powstały pod kierunkiem Pani Bogumi-
ły kamińskiej. 

Jesteśmy dumni z młodych artystów i życzymy im dalszych 
sukcesów.

Bogumiła kamińska
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 „Nauczyciel odmienia życie każdego dziecka,
całych rodzin, jak i przyszłość nas wszystkich”

(Barbara Cage)
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli 

i wszystkich pracowników oświaty, zwracając się do Was Dro-
dzy Państwo, przekazujemy wyrazy najwyższego uznania 
i szacunku za codzienną troskę o zdrowie i bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży, a także za kształtowanie najważniejszych 
wartości miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Jesteście Państwo mentorami i drogowskazami na drogach 
młodych ludzi, którzy w placówkach oświatowych poszcze-
gólnych szczebli nie tylko uczą się, lecz nawiązują przyjaźnie, 
poznają siebie i swoje predyspozycje oraz odkrywają swoje 
talenty i pasje.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Wychowawcy i Pracownicy placówek oświatowych !

W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości, to właśnie Wy staje-
cie się dla dzieci i młodzieży prawdziwą szansą na odnalezie-
nie właściwych dróg życiowych i odkrywanie pięknych stron 
świata. Wasza mądrość stanowi ważny punkt odniesienia dla 
młodego pokolenia, jesteście współcześnie nie tylko prze-
wodnikami po tajnikach wiedzy, ale także coraz częściej wy-
znacznikiem granic i zasad, ostoją w chwilach słabości.

Z okazji Waszego święta życzymy z serca wszystkim Pra-
cownikom Oświaty, dużo zdrowia, spokoju i siły na każdy 
dzień, satysfakcji z realizowanej służby, wytrwałości i cierpli-
wości w odkrywaniu świata przed swoimi podopiecznymi, za-
wodowej mądrości, jak również radości na każdej niwie życia. 

Z wyrazami najwyższego uznania i szacunku
 andrzej Cieślicki  irena marcisz 
 Przewodniczący rady Gminy wójt Gminy Łopuszno
 w Łopusznie  

Uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Łopusznie wzięli udział w turnieju pod nazwą „Bezpiecz-
na Wieś”. Jego organizator to Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego. Celem turnieju jest propagowanie zasad 
bezpiecznej pracy na wsi, zapobieganie wypadkom, przede 
wszystkim tym z udziałem dzieci. 

Turniej rozgrywany był w dwóch etapach. Pierwszy miał 
miejsce	9	listopada.	Piątoklasiści	wzięli	udział	w	zajęciach	ma-
jących formę pogadanki, na których dowiedzieli się, jak po-
winno wyglądać bezpieczne gospodarstwo rolne. Pogadan-
kę poprowadziły panie, które na co dzień pracują w Kasie Rol-

Bezpieczna Wieś
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niczego Ubezpieczenia Społecznego.  Zajęcia zakończył test, 
który wyłonił trzyosobowe drużyny, reprezentujące poszcze-
gólne klasy w drugim etapie konkursu. 

Oto składy drużyn:
klasa V a:

Wiktor Barwiński
Weronika Pietrasiewicz
Zuzanna Sobczyk

klasa V b:
Alicja Serafin
Magdalena Tkacz
Oliwia Węgłowska

klasa V c:
Bartosz Rydz
Dominika Sobczyk
Paulina Wolak

Drugi etap konkursu rozegrano 16 listopada na sali gim-
nastycznej. Miał on charakter gry terenowej. Drużyny rozwią-
zywały zadania, pokonując kolejne przystanki. W ten sposób 
„budowały” bezpieczne gospodarstwo rolne. najlepszy oka-

zał się dziewczęcy zespół z klasy V b! Na drugim miejscu 
uplasowała się V c, a na trzecim V a. Wszyscy dostali warto-
ściowe, atrakcyjne nagrody. Zdobywczynie pierwszego miej-
sca zawiozły do domu urządzenia wielofunkcyjne. 

nagrody wręczył zespołom obecny podczas turnieju 
dyrektor krUS w kielcach, pan Tadeusz Jakubowski. Po-
gratulował wszystkim zespołom wiedzy, umiejętności, 
spostrzegawczości i zaangażowania. 

Podczas gdy drużyny rozwiązywały zadania, kibicowali im 
koledzy z klasy. Wzięli oni udział w konkursie na najlepszy pla-
kat z hasłem dopingującym do rywalizacji. Tutaj najbardziej 
pomysłową klasą okazała się  klasa V a, druga była V b, a trze-
cia V c. 

Turniej okazał się niezwykle atrakcyjną lekcją bezpieczeń-
stwa i higieny pracy na wsi. Nasi uczniowie na pewno wie-
le z niej skorzystali, co podkreślał pan dyrektor Krzysztof Ku-
mański, dziękując dyrektorowi i pracownikom oddziału KRUS 
w Kielcach za tak potrzebną i ciekawą inicjatywę. 

agnieszka Palacz

„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”
Dz 20,35

W bieżącym roku szkolnym Szkolny Klub Wolontariatu dzia-
łający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie 
liczy	niemal	80	wolontariuszy,	którzy	bezinteresownie	anga-
żują się w akcje pomocy na rzecz potrzebujących. 

Opiekunami klubu są Panie: Jolanta Szczerek, Julita Chmie-
lewska, Dorota Surma i Aneta Błaszczyk.

Działalność SKW, mimo panującej pandemii, nie zwolniła 
tempa. Wolontariusze, zachowując zasady reżimu sanitarne-
go, okazują swoje dobre serca na wielu frontach.

13 października 2021 r. przedstawiciele klubu uczcili dzień 
edukacji narodowej, składając życzenia oraz wręczając 
drobny upominek i kwiaty nauczycielom i innym pracowni-
kom oświaty.

17 października 2021 r.   przy kościele parafialnym w Ło-
pusznie wolontariusze zaangażowali się w akcję Papieskie 
Kremówki - w ramach obchodów 43 rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły	na	papieża	(16	października	1978	roku).	Akcji	patronu-
je młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działa-
jącego w parafii. Dzięki operatywności wolontariuszy ponad 
1000 kremówek rozeszło się „w mgnieniu oka”. Swoim zaan-
gażowaniem uczniowie sprawili, że smakołyk z Wadowic do-
tarł do wielu domów i osłodził niedzielne, rodzinne spotkania.

Jak co roku, przed uroczystością wszystkich Świętych 
wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu sprzątali za-
pomnianie i zaniedbane groby na parafialnym cmentarzu w 
Łopusznie. Zapalili znicze, postawili kwiaty i wspólnie modlili 
się za dusze zmarłych. Opuszczone mogiły, a w szczególności 
te, w których spoczywają bohaterzy walczący o wolność Oj-
czyzny, wolontariusze odwiedzali przez cały listopad. W ten 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatuw Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie

sposób włączyli się również w akcję Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej Szkoła pamięta.

Szkoła, z inicjatywy wójta Gminy Łopuszno ireny mar-
cisz, włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną Paczka 
dla Rodaka i Bohatera na Kresach, której celem jest wsparcie 
Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Uczniowie wraz 
z  rodzicami przekazywali długoterminową żywność, słody-
cze, środki czystości, artykuły chemiczne, przybory szkolne 
oraz zabawki. Wolontariusze byli odpowiedzialni za segrego-
wanie i pakowanie paczek, które następnie zostały przeka-
zane do Urzędu Gminy w Łopusznie na ręce pani wójt.

Ponadto SKW zorganizował na terenie placówki kiermasz 
lampionów wykonanych przez uczniów  i nauczycieli. Środki 
z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na paczki świąteczne 
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

5 grudnia 2021 r., w ramach obchodów międzynarodowe-
go dnia wolontariusza, opiekunki SKW uczestniczyły w or-
ganizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kiel-
cach Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu, na której pani Jo-
lanta Szczerek została odznaczona tytułem Animatora Wolon-
tariatu im. Macieja Korycińskiego za inspirowanie, organizo-
wanie i wspieranie działań wolontaryjnych w środowisku lo-
kalnym. 

SKW otrzymał również podziękowania od Fundacji Miśka 
Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei z Jędrzejowa za udział w akcji 
Wkręć się z Miśkiem Zdziśkiem w pomaganie nakrętkami.

Klub planuje szereg kolejnych akcji, m.in. Jarmark Bożo-
narodzeniowy i liczy na wszelkie zaangażowanie i wsparcie 
w dalszej działalności.

Julita Chmielewska 
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Gminna Biblioteka Publiczna w  Łopusznie otrzy-
mała dofinansowanie  zadania w  ramach Programu 
wieloletniego ,,narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kieru-
nek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydaw-
niczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w kwocie 6.200,00 zł. Pieniądze będą prze-
znaczone na uzupełnienie księgozbioru, zakup ciekawych 
i aktualnych publikacji książkowych.

małgorzata Gawęda 

Dofinansowanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie przepro-
wadzono się konkurs plastyczny ,,Mój przyjaciel miś”,który 
przeznaczony był dla dzieci od 3 do 6-u lat.

Konkurs był tegoroczną formą świętowania Dnia Pluszowe-
go Misia.

Celem konkursu było:
 inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłod-

szych poprzez przedstawienie sylwetek misiów jako bohate-
rów literackich
•	 kształtowanie	i	rozwijanie	zainteresowań	artystycznych
•	 rozwijanie	wyobraźni	i	wrażliwości	estetycznej	
•	 prezentacja	dziecięcej	twórczości	plastycznej.

24 listopada 2021 roku spośród 50 prac  konkursowych  ko-
misja w składzie:
•	 Iwona	Rydz	(	nauczyciel	plastyki	w	Szkole	Podstawowej	im.	

Jana Pawła II)  - przewodnicząca
•	 Małgorzata	Soboń	(	instruktor	w	GOK-u)	-	członek
•	 Małgorzata	Woś	(	pracownik	biblioteki)	–	członek
wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze 
prace i wykazali się samodzielnością , inwencją twórczą , po-
mysłowością. 

Wszystkie prace były wspaniałe ,misternie wykonane, uj-
mujące serca komisji.

 Konkurs plastyczny z okazji Dnia Pluszowego Misia
I miejsce : grupa przedszkolna 3-4 latków ze szkoły 

w Grabownicy
II miejsce : Julia Bubis lat 3 ( przedszkole w Łopusznie)    

zam. Jedle
III miejsce : Helena Brelska lat.4,5 zam. Lasocin
Nagrodę specjalną komisja przyznała Grupie „krasnolud-

ki” z oddziału Przedszkolnego w Łopusznie.
Wyróżnienia komisja postanowiła przyznać dla :

- Patryka Szymańskiego lat 4 zam. Czałczyn
- amelii kowalczyk lat 6 zam. Dobrzeszów
- kornela zbroszczyka lat 5 zam. Józefina
- Laury Bąk lat 3 zam . Lipia Góra
- marianny dzwonek lat 4 zam. Eustachów Duży

Prace konkursowe  można  obejrzeć na wystawie w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej.   

Laureaci konkursu otrzymali  pamiątkowe dyplomy i upo-
minki rzeczowe.

Jury oraz organizatorzy dziękują dzieciom oraz opieku-
nom, za wykonanie twórczych prac.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w rozwijaniu zainteresowań plastycznych i literackich!

małgorzata Gawęda

Wszystkie dzieci nasze są… - zwłaszcza 6 grudnia, czyli 
w dniu, kiedy Mikołaj przychodzi z podarunkami. 

W przedszkolu przy SP im. Jana Pawła II w Łopusznie 
wszystkie dzieci były grzeczne przez cały rok, dlatego też 
Święty Mikołaj o nich nie  . Prezentów było dużo, toteż buzie 
przedszkolaków „zakwitły” uśmiechami. Przyrzekły, że w nad-
chodzącym roku też postarają się nie rozrabiać (za bardzo) i li-
czą na to, iż ze św. Mikołajem spotkają się ponownie, 

„Mikołajowo w łopuszańskim 
przedszkolu”
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Kto Ty jesteś? - Polak mały.
Jaki znak Twój? - Orzeł biały

11 listopada 1918 roku po 123 latach Polska odzyskała 
upragnioną wolność. Pielęgnując tradycje patriotyczne, co 
roku celebrujemy w naszym żłobku najważniejsze święto na-
rodowe, jakim jest - Święto Niepodległości.

W przeddzień  rocznicy odzyskania przez nasz kraj suwe-
renności przygotowaliśmy szereg zajęć tematycznych zwią-
zanych z promowaniem wśród naszych najmłodszych właści-
wych postaw obywatelskich i szacunku do symboli narodo-
wych. W tym dniu wszyscy „żłobkowicze” ubrani byli w stro-
je o barwach biało- czerwonych, a dodatkowo każdy z dumą 
nosił na piersi kotylion w barwach narodowych. Przygotowa-
na przez naszą najstarszą grupę „Pszczółek” akademia  roz-
poczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego a 
następnie recytacją wiersza „kto Ty jesteś? Polak mały” au-
torstwa  Władysława Bełzy z „Katechizmu polskiego dziecka”. 

„Polak mały… - w żłobku”

Nasi Milusińscy okazali się dużą jak na swój wiek dojrzałością, 
gdyż z uwagą i skupieniem wsłuchiwali się w prezentowane 
treści, ucząc się tym samym szacunku i miłości do Ojczyzny.

ewelina Bernat 

Nadchodzi koniec jesiennych zbiorów, dlatego to najlep-
szy czas, by zadbać o zapasy w naszej „żłobkowej spiżarni”. 
Zgromadziliśmy w niej już konserwowe ogórki, marynowaną 
paprykę i kompot z wiśni. Kolejnym przetworem, który wzbo-
gaci ją kulinarnie, będzie kiszona kapusta. Zgodnie ze staro-
polskim zwyczajem nasi podopieczni uczestniczyli we wspól-
nych pracach związanych z przygotowaniem tej bardzo zdro-
wej a zarazem popularnej w kuchni polskiej kiszonki. Podczas 
wspólnych prac poznali dawny, domowy sposób szatkowania 
kapusty. Dowiedzieli się, jakie składniki są niezbędne do przy-
gotowania tej smacznej potrawy oraz doświadczyli tradycyj-
nego sposobu kiszenia. Największą frajdę spośród wszystkich 
czynności wykonywanych w cyklu prac sprawiała im możli-
wość samodzielnego ubijania kapusty w beczce. Śmiechu i ra-
dości nie było końca, a przy okazji maluchy poznały niebanal-
ne właściwości odżywcze i zdrowotne kiszonej kapusty. 

Bogactwo Żłobkowej spiżarni…
Naszych drogich rodziców informujemy, że niebawem 

będą mieli okazję skosztować przetworu przygotowanego 
przez ich pociechy,  który wkrótce trafi do ich domów. 

Życzymy smacznego!
ewelina Bernat 
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W minionym okresie spośród wielu obchodzonych przez 
nas świąt nietypowych szczególną uwagę poświęciliśmy 
„Dniu Dyni” oraz „Placków ziemniaczanych”.  Przypadający 
na	 29	 października	dzień dyni sprawił, że dzięki pomarań-
czowym strojom naszych pociech, można się było u nas po-
czuć jak w dyniowym ogrodzie. Nasi podopieczni dowiedzieli 
się, że dynia ma wielorakie zastosowanie i to nie tylko w kuch-

Z kalendarza świąt nietypowych…

kochani! 1 grudnia 2021 roku  świętowaliśmy 6 urodziny  
naszego Żłobka.

Jak na urodziny przystało, był tort, kolorowe balony, piniata 
i moc radości. Dodatkową atrakcję stanowiła fotobudka i pa-
miątkowe urodzinowe zdjęcia. Nie zabrakło również wspania-
łych gości, życzeń oraz prezentów od rodziców, którzy pamię-
tają o nas przy każdej okazji. W tym uroczystym dniu mieliśmy 
przyjemność gościć inicjatorkę i realizatorkę inwestycji pole-
gającej na budowie Żłobka Gminnego w Łopusznie -  Wójta 
Gminy Łopuszno – Irenę Marcisz, która gratulowała nam do-

6 urodziny Żłobka
tychczasowych osiągnięć i sukcesów opiekuńczo - wycho-
wawczych.

Dzień ten był również doskonałą okazją  do wyrażenia 
uznania i szacunku dla wszystkich pracowników Żłobka za 
ich zaangażowanie, wytrwałość oraz poświęcenie włożone 
w opiekę i wychowanie najmłodszego pokolenia gminy. Dla 
nas to powód do zadowolenia i dumy, cieszymy się z rozwoju 
naszej placówki.

Pragniemy gorąco podziękować Rodzicom, Przyjaciołom 
i Sympatykom Żłobka, a w szczególności każdemu naszemu 
Maluszkowi za to, że jest i za wspólnie spędzony czas! 

Wszyscy tworzymy rodzinną atmosferę tego wspaniałego 
miejsca!!!

ewelina Bernat

ni. Mieli także okazję przekonać się, jak smakuje wyborny de-
ser dyniowy, który przygotowali pod nadzorem swoich żłob-
kowych cioć z dyń wyhodowanych w naszym żłobkowym 
ogródku. Dzień ten obfitował w liczne zabawy oraz prace 
plastyczne o tematyce dyniowej. Uśmiechnięte buzie dzieci 
były dowodem na to, że była to dla nich świetna zabawa peł-
na radości i zadowolenia. 
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13 listopada obchodzimy jedno ze świąt dla łasuchów - 
dzień Placków ziemniaczanych. Ziemniak jest warzywem, 
który od wieków dominuje na polskich stołach w różnej formie 
i postaci, a jedną z najpopularniejszych z nich stanowią trady-
cyjne placki ziemniaczane. Możemy je serwować na różne spo-
soby. Jedni lubią na słodko - tradycyjnie z cukrem, inni jako do-
datek do potraw mięsnych. Przepis na przysmak naszego dzie-
ciństwa jest bardzo prosty. Wystarczą ziemniaki, jajko, mąka, ce-
bula pieprz i sól. Tego dnia nasi mali kucharze mieli możliwość 
uczestniczyć w  przygotowaniu z ziemniaków przepysznych 
placuszków, które później z ochotą degustowali.

Serdeczne podziękowania kierujemy do radnego Rady 
Gminy Łopuszno - Pana Kazimierza Bernata za podarowanie 
ziemniaków na złociste rarytasy.

ewelina Bernat 

„Wierzymy, że Ty, o  Święty Mikołaju przynosisz dobro nam
 i mówisz: lubię dzielić się tym, co mam.  
Rozdajesz nam nadzieję, by z wiarą patrzeć w dal, 
a miłość to największy Twój dar!”

Każde dziecko z utęsknieniem wyczekuje wizyty świętego 
mikołaja. Jak powszechnie wiadomo Mikołaj odwiedza tyko 
grzeczne dzieci. Nasi Milusińscy przez cały rok  przygoto-
wywali się na jego przyjście, dbając o należyte zachowanie i 
właściwe postawy. Dodatkowo każdy z nich wykonał i wysłał 
list z prośbą o podarek. Tradycyjnie  6 grudnia  Mikołaj po-
jawił się w  naszym żłobku w asyście pięknej śnieżynki z sa-

Wizyta świętego Mikołaja
niami wypełnionymi prezentami. Jak się okazało wszyscy 
„żłobkowicze” byli grzeczni, więc  zostali obdarowani. Radości 
i śmiechu nie było końca. Wszyscy z ochotą robili pamiątko-
we zdjęcia na tle urokliwej, świątecznej scenerii  a następnie 
zaprosili Mikołaja do wspólnej zabawy. W tym dniu nasze po-
ciechy wracały do domów uśmiechnięte, dźwigając ze sobą 
okazałe worki wypełnione prezentami. 

Dyrekcja i pracownicy pragną gorąco podziękować rodzi-
com za drobne upominki w tym magicznym dniu – jak w wi-
dać - my też byliśmy grzeczni.  

ewelina Bernat

30 listopada – święto wszystkich andrzejów - jak co 
roku był przez nas świętowany zgodnie ze staropolską tra-
dycją. Dzień ten zdominowały wesołe tańce, radosne śpiewy 
oraz różnorakie wróżby, m.in. ustawianie bucików, lanie wo-
sku przez klucz czy też losowanie ciasteczek z przepowiednią. 
Nasi mali „żłobkowicze” bardzo chętnie uczestniczyli w  tym 
magicznym rytuale andrzejkowym. Przygotowane atrak-
cje dostarczyły maluchom wielu pozytywnych emocji, któ-
re można było dostrzec w nieustających uśmiechach na twa-
rzach. Dodatkowo stanowiły doskonały bodziec do rozbudza-
nia dziecięcej ciekawości. Zwieńczeniem wspólnej zabawy an-
drzejkowej był pyszny, słodki poczęstunek.

ewelina Bernat

„Andrzejki 2021”
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Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że nasza placówka wzbogaciła się o profesjonalny gadżet 
promocyjny, jakim jest nowoczesny rollup. Będzie on nam 
służył podczas  różnych uroczystości lokalnych, prezentując 
naszą	placówkę	w	 sposób	nowoczesny	na	miarę	XXI	wieku.	
Z całego serca dziękujemy Państwu Cieślickim, właścicielom 
firmy „wytwórnia Przecinków drukarnia wielkoformato-
wa” ul Konecka 2, 26-070 Łopuszno, którzy profesjonalnie za-
projektowali, rzetelnie wykonali i ufundowali piękny rollup 
promujący nasz żłobek. 

ewelina Bernat 

Z wyrazami 
wdzięczności…

Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.

25.11.2021r „żłobkowicze” uczestniczyli w obchodach 
Światowego dnia Pluszowego 

misia.. Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie - plu-
szowe misie „opanowały” Żłobek Gminny w Łopusznie. 
„Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, 
świętować i uczyć.

W tym magicznym dniu dzieci odwiedził również duży miś 
z Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”, któremu 
serdecznie dziękujemy za przybycie. Wizyta misia stanowiła 
świetną okazję do zrobienia ciekawych zdjęć i przeprowadze-
nie wesołych misiowych zabaw. Zwieńczeniem dnia stała się 
czekoladowo – owocowo – miodowa przekąska w formie mi-
siowych wesołych buziek. Wszak misie lubią miodek.

ewelina Bernat 

„ŚWIATOWY DZIEŃ 
PLUSZOWEGO MISIA”
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Już po raz czwarty uczniowie i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II     w Łopusznie włączają się we 
wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W środę 10 listopada o symbolicznej 

# Szkoła do hymnu 2021

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie włączyła 
się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. 

„SP im. Jana Pawła II w Łopusznie pamięta”

godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Z uwagi 
na trwający stan epidemii każda klasa  zaśpiewała hymn naro-
dowy w swojej sali, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

W ramach tego projektu uczniowie odwiedzili lokalne miejsca 
pamięci  zgłębiając wiedzę o wydarzeniach historii lokalnej.

W szkole z tej okazji przygotowano wystawę i gazetki szkolne.
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Z okazji Mikołajek do dzieci w placówkach 
wsparcia dziennego w Dobrzeszowie, Eusta-
chowie, Łopusznie, Rudnikach i Gnieździskach  
przyjechał w odwiedziny Święty Mikołaj. 

Przybył on wraz z Wójt Gminy Łopuszno Ire-
ną Marcisz oraz kierownikiem GOPS Mariuszem 
Łuszczyńskim. Jak na Mikołaja przystało, nie za-
pomniał o …prezentach! Rozdał paczki wszyst-
kim obecnym dzieciom. Nasi podopieczni to 
oczywiście aniołki, a więc nikt nie zasłużył na 
rózgę. Najmłodsi bawili się, odgadując zagad-
ki zadawane przez Mikołaja oraz prezentowali 
swoje uzdolnienia sportowe. Trzeba przyznać, 
że wszystkie dzieci poradziły sobie z tym zada-
niem znakomicie. Po rozdaniu prezentów milu-
sińscy pożegnały Mikołaja, a  on obiecał, że za 
rok znów do nich przybędzie.

wioleta kramarczuk, ewelina Stachura

Mikołaj w Placówkach Wsparcia Dziennego

śWiąteczny klimat W śWietlicy W dobrzeszoWie

Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdej 
szkoły. Dlatego uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Łopusznie przygotowywali się do nie-
go niezwykle wytrwale, ćwicząc podczas prób teksty wier-
szy, piosenek i układu tanecznego pod okiem swoich wycho-
wawczyń: wiesławy król i iwony wisznarewskiej.

Uroczystość	 ślubowania	 odbyła	 się  	 8	 listopada	 2021	 r.	
W uroczystości tej wzięli udział uczniowie  z  klasy 1a i 1b wraz 
ze swoimi wychowawczyniami, dyrekcja szkoły, oraz zapro-
szeni goście: wójt Gminy Łopuszno   irena marcisz, Prze-
wodniczący rady Gminy w Łopusznie andrzej Cieślicki 
oraz rodzice pierwszoklasistów.  

Pierwszaki godnie zaprezentowali się przed zgromadzoną 
publicznością, otrzymując  za swój występ gromkie brawa. Po 
przedstawieniu odbył się „Akt Pasowania” dzieci na uczniów 
naszej szkoły, którego dokonali dyrektor szkoły  krzysztof 
kumański w asyście wicedyrektorek: Teresy mazur i kata-
rzyny włodarczyk.  Wszyscy uczniowie otrzymali z tej okazji 

„Od dziś – uczniowie!”

uroczyste śluboWanie pierWszoklasistóW 
szkoŁy podstaWoWej im. jana paWŁa ii W Łopusznie

rodzinna atmosfera toWarzyszyŁa uroczystości śluboWania 
klas i W szkole podstaWoWej W GraboWnicy (filia sp W Łopusznie)

od dyrekcji  szkoły pamiątkowe dyplomy, czekolady, a od Rady 
Rodziców słowniki ortograficzne i  słodycze. Następnie głos 
zabrała wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, która serdecznie 
pogratulowała dzieciom pięknego występu, złożyła życzenia 
i obdarowała każde dziecko książeczką z dedykacją, natomiast 
Przewodniczący Rady Gminy Łopuszno  Andrzej Cieślicki 
przekazał – już uczniom - słodycze.

Na zakończenie uroczystości wykonano zdjęcia upamięt-
niające te niezwykłe chwile, które dostarczyły pierwszakom 
i  ich  rodzicom wielu wrażeń i zapewne na długo pozostaną 
w ich pamięci.

rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, gościom 
dziękujemy za przybycie, prezenty i życzenia, a pierwsza-
kom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.
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śW. mikoŁaj obdaroWuje prezentami W śWietlicy eustachoWie

śW. mikoŁaj W śWietlicy W Gnieździskach z prezentami śW. mikoŁaj z prezentami W rudnikach

śW. mikoŁaj z cudoWnymi prezentami W Łopusznie

Stało się już tradycją, iż Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie organizuje zbiórkę na rzecz ogólnopolskiej 
akcji „Szlachetna Paczka”. Rodzice, uczniowie i nauczyciele 
„otworzyli” swoje szczodre serca i dzięki ich pomocy przy-
gotowaliśmy 33 paczki wypełnione artykułami spożywczy-
mi oraz chemicznymi. Zakupiliśmy również kanapę rozkłada-
ną, buty zimowe i sportowe, ubrania, pościel, koce i ręczniki. 

„Szlachetna paczka po raz kolejny”
Uczniowie przez kilka tygodni przynosili torby wypełnione 
żywnością trwałą, środkami czystości. Zorganizowali również 
„Słodki kiermasz”, aby pozyskać środki finansowe na zakup 
pozostałych artykułów. 

Bez pomocy uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli nie 
udałoby się spełnić marzeń, a zarazem podstawowych po-
trzeb Rodziny. 
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„Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdo-
bywać, tworzyć”  - te słowa Jana Pawła II warto pamiętać, 
szczególnie gdy obchodzimy kolejną rocznicę odbudowania 
przez Polskę suwerenności po 123 latach zaborów. 

Święto Niepodległości Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie obchodziła już w środę, 10 listopada. Wszy-
scy uczniowie przyszli odświętnie ubrani z biało - czerwonymi 
kotylionami. Ze względu na pandemię tylko niektórzy mogli 
wziąć udział w akademii. Pan dyrektor zdecydował, że będą to 
klasy trzecie i jedna ósma. 

Montaż słowno-muzyczny przygotowali: pani Monika 
Obierzyńska, pani Jolanta Palacz, pani Halina Ptak i pan Mi-
chał Siemieniec, który od września uczy muzyki i prowadzi  
chór szkolny. Piękna dekoracja to dzieło pani Bogumiły Ka-
mińskiej. Młodzi artyści przypomnieli okoliczności odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Usłyszeliśmy wiązankę piosenek 
legionowych w wykonaniu chórzystów,  poza tym zaprezen-
towali się: duet Liliana Pniewska i Magdalena Młynarska w pio-
sence „Legiony…”, Maciej Grzyb  zaśpiewał utwór ”O mój roz-
marynie”, a Gabrysia Klimczak wykonała piosenkę pt. ”Dziew-
czyna z granatem w ręku”. Program ogromnie się podobał, 
dlatego publiczność długo oklaskiwała artystów.

O godzinie 11.11 padła komenda: „Szkoła do hymnu”. 
Wszystkie klasy przerwały na chwilę zajęcia, by w postawie 
„na baczność” odśpiewać cztery zwrotki hymnu narodowego 
i  uczcić ten  ważny dla Polaków dzień. 

 11 listopada był wolny od pracy i nauki. Dyrekcja, poczet 
sztandarowy oraz chór szkolny wzięli udział w gminnych ob-
chodach Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęły 
się one mszą św. w intencji Ojczyzny. Następnie przemasze-
rowano pod budynek internatu, gdzie pod tablicą pamiątko-
wą złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów i odśpiewa-
no hymn. 

POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ

Obchody Święta Niepodległości
Obchody zakończył plenerowy Przegląd Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej, w którym zaprezentował się nasz chór szkolny. 
Łopuszański Rynek ponad godzinę rozbrzmiewał popularny-
mi utworami legionowymi w pięknych wykonaniach. 

Przypomniane utwory wlewały nadzieję w serca Polaków, 
zagrzewały do walki i wywoływały uśmiech na twarzach 
w trudnych, tragicznych czasach niewoli i wojen.

agnieszka Palacz, monika obierzyńska
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Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W te wyjątkowe, 
grudniowe dni   myślimy często o potrzebujących. Pomoc in-
nym to najpiękniejszy prezent, jaki możemy ofiarować.

14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła ii od-
był się wyjątkowy kiermasz ozdób świątecznych. Orygi-
nalne choinki, bombki z makaronu i szyszek, obrazy, stroiki, 
kartki świąteczne były przygotowywane przez uczniów, ro-
dziców i nauczycieli już od kilku tygodni. Efekty pracy wolon-
tariuszy zostały wystawione na stołach w holu na I piętrze na-
szej szkoły. Były tak piękne, tak „przyciągały” oczy i serca, że  
w  ciągu kilku godzin wszystkie ozdoby bożonarodzeniowe 
zostały wyprzedane.

Cały dochód zostanie  przeznaczony na paczki świąteczne 
dla mieszkańców naszej gminy znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej .

dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!
Szkolny klub wolontariatu

Jarmark Bożonarodzeniowy w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie
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7 grudnia 2021 r. uczniowie klas siódmych i klasy szó-
stej - na zaproszenie Senatora rP krzysztofa Słonia -  
wzięli udział  w wycieczce do warszawy. Celem podró-
ży było zwiedzenie Sejmu i Senatu rze-
czypospolitej Polskiej. Wśród uczestni-
ków wycieczki znaleźli się wyróżniający się 
sportowcy z naszej szkoły oraz młodzież ak-
tywnie działająca w wolontariacie. Podczas 
zwiedzania miejsca obrad polskiego parla-
mentu uczniowie poznali historię, zasady 
działania oraz funkcje obu izb. Zobaczyli na 
żywo miejsca, które znali tylko z telewizji i 
Internetu. Mogli wreszcie zasiąść w fotelach 
w izbach obrad Senatu i Sejmu i.. poczuć się 
przez chwilę, jak prawdziwi parlamentarzy-
ści. 

Senator RP Krzysztof Słoń towarzyszył  
podczas poznawania zakątków polskiego 
parlamentu i odpowiadał na liczne pyta-
nia, dzięki czemu uczniowie dobrze poznali 
pracę posłów i senatorów, jej blaski i cienie.  
Zwiedzanie zakończyliśmy w stołówce sej-
mowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad ufun-
dowany również przez senatora.

„Z wizytą w Sejmie i Senacie RP”
Serdecznie dziękujemy Senatorowi RP Krzysztofowi Słonio-

wi za zaproszenie i poświęcony nam czas. 
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Już od lat listopad to w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie 
tradycyjnie miesiąc, w którym szczegól-
nie pamiętamy o czworonogach i ko-
nieczności pomocy tym najsłabszym, 
porzuconym, będącym w potrzebie.

Uczniowie naszej szkoły zbierali pro-
dukty, by dostarczyć   je potrzebującym 
zwierzętom i pomóc w przetrwaniu trud-
nego dla nich okresu, jakim jest zima.

Jak zawsze, odzew na naszą szkol-
ną zbiórkę był bardzo duży. Dzięki hoj-
ności uczniów i nauczycieli udało nam 
się zebrać ponad 106 kg suchej karmy, 
74  puszki	 karmy	 mokrej,	 78	 saszetek	
z przysmakami i przekąskami. 

Tak wyposażeni - 14 grudnia 2021r. 
-  przedstawiciele naszej szkoły wraz 
z jednym z opiekunów Samorządu 
Uczniowskiego - Panem andrzejem 
Cieślickim udali się do schroniska 
w rytlowie z zebranymi darami. To 
gwiazdkowy prezent dla bezdomnych 

,,Pełna miska dla schroniska”
zwierząt, którymi zaopiekowała się ta 
placówka. Niestety, nie mogliśmy wejść 
na teren, na którym znajdują się kojce 
z psami, ponieważ kilka z podopiecznych 
schroniska  „przechodziło” kwarantannę.

Cieszymy się, że wszystkie pieski 
i  kotki z Rytlowa mogą dzięki nam choć 
przez chwilę wesoło pomerdać ogonka-
mi i słodko zamruczeć. 

13.12.2021r. w  Gminnym Ośrodku Sportowo - Wypoczyn-
kowym w Łopusznie odbyły się wielopokoleniowe świąteczne 
warsztaty robienia ozdób bożonarodzeniowych . 

Inicjatorami tego wydarzenia byli : Wójt Gminy Łopuszno 
Irena Marcisz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusz-
nie Beata Starzyk, Pani Renata Miszczuk, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Mariusz Łuszczyń-
ski, kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynko-
wego w Łopusznie Sławomir Stelmaszczyk, Fundacja Restart, 
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie, 

„Warsztaty świąteczne”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Łopusznie, Stowarzyszenie „Czempion” . 

Prowadzące warsztaty - Pani Iwona Rydz oraz Pani Małgo-
rzata Soboń pokazały, jak tworzyć piękne ozdoby świąteczne, 
między innymi bombki czy stroiki . 

W warsztatach uczestniczyli: członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łopusznie, Stowarzyszenie „Kobiety Ło-
puszna”, Klub Seniora w Gnieździskach, Klub Seniora w Eusta-
chowie, Placówka Wsparcia Dziennego w Łopusznie oraz Eu-
stachowie .

organizatorzy 
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Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, 
która w naszym przedszkolu odbyła się 5 listopada. Dzieci 
z  grupy „Krasnoludki” i „Muchomorki” w części artystycznej 
przekonały wszystkich o tym, że zasługują na miano 
Przedszkolaka. Najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne, dając tym samym dowód, jak dużo już 
potrafią. Po części artystycznej maluchy złożyły ślubowanie, 
a następnie dyrektor szkoły Krzysztof Kumański i wicedyrek-
tor Teresa Mazur - za pomocą wielkiego ,,czarodziejskiego 
ołówka”	 dokonali  	 ,,Aktu	 Pasowania’’.	 Na	 pamiątkę	 tak	waż-

„Pasowanie na Przedszkolaka”
nego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz 
drobny upominek.

Był to niezapomniany dzień, pełen emocji i wzruszeń. Dla 
dzieci było to wielkie przeżycie , a dla rodziców powód do 
dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć: - „Mamo, tato – je-
stem przedszkolakiem!”

magda majos, mirosława Głowala,  
ilona Sójka, edyta Łuszczyńska

piątka z misiem i już można nazyWać się przedszkolakiem

„Jestem sobie przedszkolaczek nie grymaszę i nie płaczę.
Zamiast mamy panią tu mam!”

Takie słowa rozbrzmiewały radośnie w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, w któ-
rej 9 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste pasowanie 
na przedszkolaka.

Grupa ”Biedroneczki”, czyli najmłodsze dzieci prowadzone 
przez Panie: Annę Walczak i Paulinę Hejduk zaprezentowała się 
pięknie, recytując wierszyki i śpiewając piosenki, między inny-
mi, „Jestem sobie przedszkolaczek” i „Jak przyjemnie i wesoło”.

Starsze dzieci, czyli „Sówki” z wychowawczynią panią Karo-
liną Mędrecką zaprezentowały cały wachlarz talentów - od re-
cytacji poprzez śpiew, a na tańcu „na ludową nutę” do piosen-
ki pt. ”W moim ogródecku” kończąc. 

Witamy w gronie przedszkolaków
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roztańczone przedszkolaczkibiedroneczki już jako peŁnopraWne przedszkolaczki

Po pokazie artystycznym dzieci odpowiedziały na szereg 
pytań z różnych dziedzin oraz złożyły przyrzeczenie bycia 
grzecznym i niegrymaszącym przedszkolakiem oraz obietni-
cę, że na ich buziach zawsze będzie gościł uśmiech. Zostały im 
wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki.

Dla większości maluchów był to pierwszy występ na przed-
szkolnej scenie. Gratulujemy pokonania tremy i rewelacyjnej 
prezentacji talentów, które podczas dalszej zabawy i nauki 
w szkole na pewno jeszcze nie raz zostaną zaprezentowane.

karolina mędrecka

Dziecko ma prawo być sobą.
Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.

   J. Korczak

W tym roku już po raz dziewiąty obchodziliśmy Tydzień 
Praw Dziecka w naszej szkole. Cała społeczność szkolna włą-
czyła się aktywnie w organizację tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z zapoczątkowaną tradycją, każdy dzień tygodnia 
nosił inne imię, wiązał się z innym kolorem i dotyczył innego 
obszaru aktywności : 
•	 poniedziałek-	Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziec-

ka z UNICEF- kolor niebieski. dzień samorządności - ucznio-
wie w asyście nauczycieli prowadzili wybrane lekcje; 

•	 wtorek-	D z i e ń  Ż y c z l i w o ś c i  -  b y ł  dniem bez zada-
wania prac domowych i obowiązywał k o l o r  ż ó ł t y ;

•	 środa- Dzień Kreatywności- ubieraliśmy się kolorowo: krat-
ki, kropki, kwiatki, paski… Był to dzień bez sprawdzianów 
i kartkówek;

•	 czwartek-		Dzień Przyjaźni –  kolor czerwony i różowy. - dzień 
bez jedynek;

•	 piątek-	- Dzień Tolerancji- dzień bez odpytywania, obowią-
zywał kolor zielony. 

Obchody Tygodnia Praw Dziecka rozpoczęła akcja plaka-
towa promująca prawa dziecka. Przedszkolaki i uczniowie 
klas I - III  wzięli udział w Niebieskim Marszu Praw Dziecka  
z UNICEF. Zajęcia z wychowawcą, zajęcia świetlicowe poświę-
cone były tematyce praw dziecka oraz różnym aktywnościom 
wpisującym się w programy poszczególnych dni tygodnia.

Dla najmłodszych milusińskich naszej szkoły z oddziałów 
przedszkolnych zostały zorganizowane  różnorodne aktywno-

Tydzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Gnieździskach

dzień praW dziecka byŁ niezWykle bŁękitny

radośnie żóŁta klasa iiia

W środę byŁo koloroWo i Wzor(k)oWo...
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W historii Polski tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości!

    M. Brykczyński
10 listopada 2021 roku odświętnie ubrani, z biało - 

czerwonymi kotylionami, uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach 
świętowali 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Z tej okazji przygotowano uroczystą akademię. wy-
darzenie to uświetniła swoją obecnością Pani wójt irena 
marcisz, która w kilku słowach przypomniała wszystkim, jak 
ważne jest kultywowanie pamięci o tych, którzy oddali życie 
za wolną Polskę.

W uroczystości wzięli udział uczniowie z kl. V, VI i VII, którzy 
zaprezentowali fragment historii Polski dotyczący rozbiorów 
i powrotu naszej Ojczyzny na mapę świata po 123 latach nie-
woli. W trakcie akademii młodzi artyści wykazali się talentem 
recytatorskim i wokalnym. W wielkim skupieniu wydeklamo-
wali piękne wiersze mówiące o miłości i szacunku do Polski, 
natomiast chór szkolny doskonale przygotowany przez na-
uczycielkę muzyki – panią Magdalenę Zimną zaśpiewał wzru-
szające utwory patriotyczne. Występy uczniów zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. 

Później przedszkolaki z grupy „Sówki” pochwaliły się swoimi 
zdolnościami tanecznymi i zaprezentowały krótki pokaz mody 
patriotycznej. O godzinie 11.11, symbolizującej datę odzyskania 
niepodległości przez Polskę, cała społeczność szkolna, (z po-
wodu trwającej pandemii część uczniów śpiewała z sali przy 
otwartych drzwiach) , pięknie odśpiewała Mazurka Dąbrowskie-
go, angażując się w ten sposób w akcję Szkoła do hymnu.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Małgorzata 
Trela podziękowała wszystkim, którzy aktywnie uczestniczy-
li w przygotowaniach i obchodach Narodowego Święta Nie-
podległości w naszej szkole.

 Po zakończonej akademii Pani wójt irena marcisz wrę-
czyła Pierwszakom z okazji ich Pasowania na ucznia pięk-
ne kolorowe książeczki.

aneta Bienias

Patriotycznie w Szkole Podstawowej w Gnieździskach

pieśni dla niepodleGŁej

żyWe doWody na to, że polska odzyskaŁa niepodleGŁość

konaniu uczniów klas III, roztańczoną przerwę w rytmie SZO-
TA, rozśpiewaną przerwę z repertuarem Majki Jeżowskiej- am-
basadora UNICEF: Wszystkie dzieci nasze są oraz Dłonie. 

Na zajęciach świetlicowych powstało wiele pięknych prac 
związanych z prawami dzieci oraz łańcuch życzliwości, który 
zdobi naszą szkołę i przypomina tak ważne zasady.
organizatorzy: dorota Bała - dudek, karolina mędrecka,  

aneta Januszek, monika Ciszek – walas, anna maciąg

ści w oparciu  o kolorowy harmonogram: Logorytmika dla Smy-
ka, warsztaty malarskie, zabawy z masą solną, Fotobudka, „Miś”.

Starsi uczniowie najbardziej ucieszyli się z dni bez zadawa-
nia prac domowych, bez sprawdzianów i klasówek, bez jedy-
nek oraz bez odpytywania. Wykazali się jednak wyjątkowym 
zaangażowaniem podczas Dnia samorządności, kiedy to mo-
gli prowadzić lekcje. 

Podczas długich przerw uczniowie mieli zapewnione wiele 
atrakcji: festiwal radosnej piosenki o prawach dziecka  w wy-

klasa i z okazji Wstąpienia W Grono ucznióW zostaŁa 
obdaroWana przez p. Wójt irenę marcisz pięknymi bajeczkami
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do pierWszaka jeden krok...

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to niezwykle ważne 
wydarzenie w życiu każdego, kto rozpoczyna swoją eduka-
cję w szkole. W Szkole Podstawowej im Stefana Żeromskiego 
w Gnieździskach owa doniosła uroczystość odbyła się 20 paź-
dziernika 2021 r., kiedy to po pasowaniu dwudziestu pierw-
szoklasistów stało się pełnoprawnymi członkami społeczno-
ści uczniowskiej. Choć jest to bardzo ważne wydarzenie nie 
tylko dla uczniów, ale również dla całej społeczności szkolnej, 
ich rodziców i dziadków, to ze względów epidemiologicznych 
obecność świadków tego święta była bardzo ograniczona.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte w poczet spo-
łeczności szkolnej dumnie zaprezentowały to, czego już się 
w szkole nauczyły. Radośni, odświętnie ubrani i bardzo przeję-
ci, na tle pięknej dekoracji przystąpili do recytowania wierszy, 
śpiewania piosenek i rozwiązywania zagadek zadawanych 
przez starszą koleżankę prowadzącą uroczystość. Wszystkie 
zadania wykonali celująco.

„Ślubowanie Pierwszaków”

Grono szkolne poWiększyŁo się o dWudziestu pierWszakóW

Po części artystycznej pierwszaki otrzymały szkolne bire-
ty i dumnie ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami. Po 
złożeniu ślubowania Pani dyrektor Małgorzata Trela dokonała 
uroczystego pasowania dotykając wielkim ołówkiem ramion 
pierwszoklasistów, wypowiadając przy tym słowa: „Pasuję 
Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego 
w Gnieździskach».

Bohaterowie tego wspaniałego wydarzenia otrzymali licz-
ne upominki: dyplomy, przybory szkolne, książeczki do wspól-
nego czytania z rodzicami, a od przedstawicieli rady rodziców 
– statuetki ucznia. Dużą niespodziankę pierwszakom sprawi-
ła Pani wójt Irena Marcisz, która przy okazji akademii z okazji 
Dnia Niepodległości przybyła do nich z życzeniami, gratula-
cjami i upominkami w postaci kolorowych książek i słodkiego: 
„co nieco”. Nad przygotowaniem i przebiegiem tej uroczysto-
ści czuwały panie: Mariola Olearczyk, Anna Machnik i Magda-
lena Zimna. 

mariola olearczyk

„dzień edukacji narodowej”
13.10.2021r. w szkole filialnej w Sarbicach odby-

ła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, podczas której mieliśmy zaszczyt gościć Wójt 
Gminy Łopuszno  Irenę Marcisz. Występ artystycz-
ny zaprezentowały dzieci z przedszkola przygoto-
wane przez panią Katarzynę Zimecką oraz ucznio-
wie klas I-III pod kierunkiem pani Emilii Kaniow-
skiej. Dzieci podczas występu podkreśliły i doce-
niły wdzięczność za codzienny trud i poświęcenie 
nauczycieli. Po uroczystości głos zabrały kierow-
nik placówki Małgorzata Najmrodzka oraz wójt 
Pani Irena Marcisz, dziękując nauczycielom za 
dotychczasowe zaangażowanie i życząc wielu sił 
i wytrwałości w tym zawodzie. Na koniec Nagrodę 
Wójta Gminy Łopuszno otrzymała kierownik Mał-
gorzata Najmrodzka.

Ciekawostki ze szkoły w Sarbicach
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 „Pasowanie przedszkolaków i pierwszoklasistów”
28.	10.	2021	r.	odbyło	się	uroczyste	ślubowanie	klasy	pierw-

szej, na które przybyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Do-
brzeszowie z filią w Sarbicach Alicja Kuropatwa oraz przed-
stawiciele rodziców.  Ślubowanie to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu uczniów, dlatego uroczystość miała pod-
niosły, a zarazem radosny charakter. Swój ważny dzień prze-

żyła również grupa 5-6 latków - sta-
li się oni starszymi przedszkolakami. 
Dzieci i uczniowie przedstawili pięk-
ny program artystyczny, wykazali 
się artystycznym talentem. Następ-
nie złożyli przysięgę, a aktu pasowa-
nia na ucznia i starszego przedszko-
laka dokonała dyrektor Alicja Kuro-
patwa. Pani kierownik podziękowa-
ła uczniom i dzieciom za wspaniały 
występ, wychowawcy Małgorzacie 
Krzysztofik za przygotowanie uroczy-
stości. Uczniowie i dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 

„Jesień przyszła do nas”
,,Jesienne cudaki, stworki i inne 

zwierzaki” - pod takim tytułem zo-
stał przebiegał jesienny konkurs pla-
styczno – techniczny w naszej szkole 
zorganizowany przez panią Katarzy-
nę Zimecką. Jego celem było przy-
gotowanie pracy z darów jesieni i 
przede wszystkim rozbudzenie dzie-
cięcej wyobraźni i aktywności twór-
czej. Konkurs jako jeden z wielu cie-
szył się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci. Wpłynęło duża 
ilość prac, które wzbudziły zachwyt 
wszystkich, a wyłonienie zwycięzców 
było nie lada zadaniem. Laureaci kon-
kursu oraz wyróżnione dzieci otrzy-
mały nagrody rzeczowe. Wystawa 
prac plastycznych stanowiła piękne 
uzupełnienie gazetki jesiennej.

o pierWszoklasistach pamiętaŁa róWnież Wójt Gminy Łopuszno irena marcisz,  
Wręczając czekoladę i pamiątkoWe książki
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dajemy radość z misiem” 
Na przełomie września i października 2021 r. przedszkola-

ki i uczniowie filii szkoły w Sarbicach postanowili podzielić się 
tym, co mają i wzięli udział w szczytnej zbiórce pluszowych 
maskotek pt.,,Przynieś misia” zorganizowanej przez Funda-
cję miśka zdziśka ,,Błękitny Promyk nadziei”. Wszystkie 
zabawki zostały przekazane na rzecz chorych dzieci z oddzia-
łów onkologicznych i pediatrycznych.

„Pamiętamy”
Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych dzieci z naszej 

szkoły wzięły udział w akcji „#Szkoła Pamięta”. Była to 
inicjatywa zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej zachęcająca do upamiętniania ważnych rocznic, wy-
darzeń, przywoływania w pamięci bohaterów narodowych. 
Działania, jakie były podjęte w ramach tej akcji, to: odwiedze-
nie pobliskiego cmentarza i zapalenie symbolicznego znicza, 
modlitwa za zmarłych. Na koniec uczniowie obejrzeli prezen-
tację związaną z tematem Święta Zmarłych oraz pokolorowa-
ły znicze. Efektem końcowym było podzielenie się w mediach 
społecznościowych zdjęciem oraz informacjami o zrealizowa-
nym przedsięwzięciu.

„niepodległa, więc do hymnu!”
Kolejnym wydarzeniem w naszej szkole było uczczenie 

103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ra-
mach tego święta dołączyliśmy do kolejnej akcji, tym razem 
pt. „niepodległa do Hymnu”. O godzinie 11.11 uczniowie 
wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali Mazurka Dąbrow-
skiego. Na koniec odbyła się lekcja patriotyczna, podczas któ-
rej przypomniano uczniom o miejscach pamięci narodowej w 
najbliższej okolicy. 11 listopada uczniowie z naszej szkoły 
wystąpili na rynku w Łopusznie podczas i Przeglądu Pie-
śni Patriotycznej, śpiewając piosenkę „mały Polak”. 

„Jesteśmy z wami”
Następną akcją, w jakiej brała udział szkoła filialna, to ak-

cja „#MuremZaPolskimMundurem”. Celem jej było wspieranie 
żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji, któ-
rzy pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. Idea tej akcji 
była prosta, wystarczyło napisać kilka słów i pozdrowień oraz 
wykonać pocztówki. Takie prace wykonali uczniowie naszej 
szkoły. Zostały one przekazane za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej do „Obrońców Granicy”. 

Justyna Podstawka, katarzyna zimecka
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Uroczystość ku czci pomordowanych przez hitle-
rowców mieszkańców Sarbic

Historia nie oszczędzała ziemi świętokrzyskiej. Dowodem 
na to są liczne miejsca pamięci narodowej. Jedno z nich znaj-
duje się na skraju lasu we wsi Sarbice Drugie. Przy jednym 
z  nich w każdą pierwszą niedzielę października ma miejsce 
uroczystość ku czci zamordowanych przez niemieckich oku-
pantów mieszkańców Sarbic. Mieszkańcy tej wioski co roku 
licznie przybywają na uroczystość, a szczególnie godnym 
podkreślenia jest fakt, że przychodzą całe rodziny – dziadko-
wie, rodzice, dzieci. Starsi przekazują tym samym obowiązek 
troski  o dziedzictwo własnej przeszłości i umacniają w naj-
młodszym pokoleniu poczucie tożsamości narodowej.

Tegoroczna uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Mszą 
św., którą odprawił miejscowy proboszcz ksiądz Bogdan Pa-
cyniak. Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Łopuszno Irena 
Marcisz, radni gminy Łopuszno, dyrektorowie szkół z terenu 
gminy Łopuszno, a także poczty sztandarowe i flagowe. Bez-
pośrednio po nabożeństwie przybyli goście wysłuchali apelu 
poległych, złożyli wieńce na grobie pomordowanych i zapali-
li znicze. 

Na część artystyczną złożyły się występy uczniów Filii 
w  Sarbicach oraz montaż słowno-muzyczny przedstawiony 
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, którzy 
przybyli ze swoimi rodzinami i nauczycielami. Trudno prze-
cenić wpływ tego typu uroczystości na uświadamianie od-
powiedzialności, szlachetności i poświęcenia przedstawicie-
li poprzednich pokoleń. Atmosfera budowana podczas prób, 
emocje towarzyszące występom zostają w sercach i pamięci 
młodych ludzi. Obecność weteranów, szacunek, z jakim de-
legacje składają kwiaty, czy uroczyste odczytanie apelu po-
ległych za ojczyznę w celu uczczenia ich pamięci pomagają 
utożsamić się z tym pokoleniami, które za niepodległość i su-
werenność naszej Ojczyzny zapłaciły najwyższą cenę. 

wycieczka do Bałtowa
W piękny październikowy dzień uczniowie klas I-IV zwie-

dzali Bałtowski Kompleks Turystyczny, w tym Zwierzyniec Bał-
towski, Sabatówkę, Polskę w miniaturze, Oceanarium oraz Ju-
raPark. Mnóstwo pozytywnych emocji dostarczył uczniom 

Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie

film przenoszący nas do czasów prehistorycznych w Kinie 
Emocji 5D. Ciąg dalszy niezapomnianych wrażeń dostarczyły 
wychowankom zabawy w parku rozrywki.

Wycieczka do Muzeum Henryka Sienkiewicza oraz „Ścieżka 
pełna przygód”

W październiku uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w wy-
cieczce do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Za-
nim jednak uczniowie dotarli do Muzeum, ich drogę umiliły 
atrakcje, jakie mogli spotkać na ścieżce edukacyjno- przyrod-
niczej znajdującej się nieopodal Muzeum wieszcza. To niepo-
wtarzalne w regionie miejsce, z mnóstwem atrakcji i informa-
cji ze świata przyrody, opracowane w ciekawy sposób i pobu-
dzające zmysły zafascynowało uczestników naszej wycieczki. 
Następnym punktem w harmonogramie było zwiedzanie Mu-
zeum Henryka Sienkiewicza. Uczniowie z zachwytem zwie-
dzali wnętrza pałacu, w którym pisarz mieszkał, tworzył oraz 
wypoczywał, wsłuchując się jednocześnie w opowieści pani 
przewodnik. 

dzień edukacji narodowej
W środę 13 października 2021 r. w naszej szkole odbyły się 

uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Pani Dy-
rektor Alicja Kuropatwa w swym wystąpieniu podkreśliła rolę 
nauczyciela jako przewodnika  wprowadzającego młodego 
człowieka do samodzielnego życia opartego na wartościach. 
Złożyła życzenia wszelakiej pomyślności oraz sukcesów w ży-
ciu osobistym i zawodowym. Wydarzenie uświetniła swoją 
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obecnością Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podziękowa-
ła zebranym nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną 
pracę. 

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. W pięknej 
scenografii wystąpili uczniowie przedstawiając montaż słow-
no – muzyczny. Inscenizacja pełna była refleksyjnych wierszy 
i humorystycznych akcentów. Uczniowie słowem i piosenką 
wyrazili podziękowanie za trud i zaangażowanie, jakie na-
uczyciele wkładają, by prowadzić uczniów do źródeł wiedzy.

Ślubowanie pierwszoklasistów
Dnia 26 października od samego rana panowała świątecz-

na atmosfera w  Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie. Ucznio-
wie klasy pierwszej ubrani w stroje galowe, piękna dekoracja 
w tej samej tonacji - to wszystko po to, aby ślubowanie pierw-

szaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Na  początku  Pani  
Dyrektor  powitała  wszystkich  obecnych    na  uroczystości. 

Przed złożeniem  przysięgi pierwszoklasiści zaprezentowa-
li swoje umiejętności i zdolności artystyczne, które pod czuj-
nym okiem wychowawcy przygotowywali od początku roku 
szkolnego. Pokazali, że już w tym wieku są dzielnymi patrio-
tami, że umieją tańczyć, śpiewać i recytować wiersze, są goto-
wi do sumiennej pracy w szkole. Następnie odbyła się bardzo 
ważna  część uroczystości. Wszyscy pierwszoklasiści złożyli  
przysięgę oraz zostali pasowani na uczniów. Wielka powaga i 
przejęcie widniały na twarzach dzieci  słysząc  słowa Pani Dy-
rektor Alicji Kuropatwa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzeszowie”. 

Następnie uczniowie otrzymali życzenia sukcesów w  na-
uce, mnóstwo prezentów i dyplomy. O pierwszoklasistach pa-
miętała jak zawsze Pani Wójt Irena Marcisz wręczając słodycze 
i pamiątkowe książeczki. Ten dzień na długo zostanie pierw-
szakom w pamięci.

Pasowanie na Przedszkolaka
Ważnym wydarzeniem był Dzień Pasowania na Przedszko-

laka. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdoby-
ły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu – śpiewały, tań-
czyły, recytowały wiersze. Dla większości z nich był to pierw-
szy publiczny występ przed szerszą publicznością. Małym ar-
tystom bacznie przyglądali się Rodzice, którym z twarzy nie 
znikały uśmiechy. Zarówno maluszki jak i starszaki za piękny 
występ dostały ciekawe upominki oraz dyplomy.
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akcja „Szkoła pamięta”
Ostatnie dni października zapisały się w Szkole Podsta-

wowej w Dobrzeszowie jako czas upamiętnienia ważnych 
rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Miało to związek 
z udziałem naszej placówki w akcji Ministerstwa Edukacji i Na-
uki „Szkoła pamięta”. 

W ramach akcji uczniowie odwiedzili po raz kolejny w tym 
roku szkolnym grób poległego w czasie kampanii wrześnio-
wej żołnierza Józefa Garusa. Młodzież posprzątała grób i jego 
otoczenie oraz pomodliła się za wszystkich, którzy oddali 
swoje życie za ojczyznę „jak kamienie przez Boga rzucone na 
szaniec”. Szkoła w Dobrzeszowie od lat sprawuje opiekę nad 
grobem i pielęgnuje pamięć o bohaterach z lat II wojny świa-
towej.

Przedsięwzięcie „Szkoła pamięta” zapisało się w bieżącym 
roku szkolnym także jako akcja w sposób szczególny przypo-
minająca społeczności szkolnej wielkiego Polaka – Jana Pawła 
II. Jego spojrzenie zdawało się dodawać otuchy w tych trud-
nych czasach każdemu, kto patrzył na przygotowaną ze sma-
kiem wystawę poświęconą piewcy takiego zaufania Bogu, 
w którym nie ma miejsca na lęk. 

Wiedzę o lokalnych miejscach pamięci narodowej oraz 
ważne rocznice, wydarzenia i postaci historyczne uczniowie 
poznawali i pogłębiali na wielu lekcjach. Jak co roku byli także 
zachęcani, żeby w tym szczególnym czasie pamiętali o swoich 
bliskich, których groby odwiedzą na początku listopada. 

Akcja „Szkoła pamięta” jest cennym przedsięwzięciem, po-
nieważ pomaga młodym ludziom budować swoją tożsamość 
narodową w kosmopolityzującym się świecie.

obchody Święta niepodległości
Dnia 10 listopada 2021 roku odbyła się uroczysta akade-

mia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie klasy IV, V i VIII 
przedstawili historię naszego kraju – czasów, gdy Polska stra-
ciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy świata. Opo-
wiadali o walce z zaborcami, patriotyzmie naszych przod-
ków, o tym jak Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo War-
szawskie oraz o powstaniach listopadowym i styczniowym. 
W kolejnej części uroczystości  prowadzący mówił o pamięci 
naszych pradziadów o walce młodych chłopców, którzy naj-
częściej ginęli na polu bitwy o wolny kraj, o wybuchu pierw-
szej wojny światowej, o walce trzech zaborców przeciwko so-
bie, o podzieleniu braci przez zaborców i zmuszeniu do woj-
ny  między sobą. Ponadto w tym dniu uczniowie naszej szko-
ły  śpiewali pieśni  powstające w okopach, na froncie, w mar-
szu, które pozwalały przetrwać trudy walki. A  były to utwo-
ry „Rota”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Pierwsza Brygada”. 
W  ten sposób  uczciliśmy  jedno z największych wydarzeń 
w	naszej	 historii	 odzyskanie	niepodległości	w	1918roku.	 Ra-
dosna to data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo 
i upragnioną wolność.

W dniu 10 listopada o godz. 11:11 cała społeczność szkolna 
przystąpiła do kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu” 2021.
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11 listopada na Rynku w Łopusznie nasi uczniowie wspól-
nie ze społecznością lokalną uczestniczyli w obchodach odzy-
skania przez Polskę niepodległości. W hołdzie dla wszystkich 
bohaterów, często bezimiennych świętowali rocznicę niepod-
ległości przez śpiew, by zawsze wzruszały polskie serca.

andrzejki
W czasie Andrzejek klasowych przypomnieliśmy wycho-

wankom historię świętego Andrzeja, przysłowia i powie-
dzenia związane z tym świętem. Tego dnia od samego rana 
uczniowie poruszeni byli zabawą, wróżbami, wspólnym świę-
towaniem, a atmosfera wywołała radość i uśmiech na twa-
rzach. Wszystkie wróżby dały dzieciom wiele radości, mimo 
nie zawsze oczekiwanych wyników. Dzieci wiedziały, że jest to 
zabawa, którą mogą powtórzyć za rok lub jeszcze w wigilijny 

wieczór św. Andrzeja we własnym domu. Miło spędzony czas 
uświetniły wspólne zdjęcia. 

Udział w akcji #muremzaPolskimmundurem
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji #muremzaPol-

skimmundurem wspierającej służby mundurowe broniące 
granic naszego kraju i strzegące bezpieczeństwa wszystkich 
Polaków. Stąd uczniowie klas I - VIII własnoręcznie wykonali 
kartki z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i po-
dziękowania za pełnioną służbę dniem i nocą.

dzień Pluszowego misia
W przedszkolnym gronie zorganizowany był Dzień Pluszo-

wego Misia, na którym dzieci z pomocą pań wykonały balo-
nowe misie i brały udział w misiowych zabawach, wesoło tań-
cząc i śpiewając. 

Część dzieci wzięła również udział w konkursie plastycz-
nym prowadzonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ło-
pusznie pt. „Mój Przyjaciel Miś”, na którego wyniki czekają 
z niecierpliwością.
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Nie od dziś wiadomo, że święta Bożego Narodzenia zajmu-
ją szczególne miejsce w sercach Polaków. Przejmowane przez 
kolejne pokolenia obyczaje związane z tym niezwykłym cza-
sem kształtują od wieków poczucie tożsamości narodowej 
i  umacniają polskie rodziny. Jednym z przejawów bożonaro-
dzeniowej tradycji są jasełka, które w Szkole Podstawowej w 
Dobrzeszowie od kilkunastu lat przyciągają i łączą młodszych 
i starszych, tych z bliska i z daleka niczym gwiazda betlejem-
ska Świętą Rodzinę, pasterzy i mędrców. 

Staraniem dyrektor szkoły Alicji Kuropatwy Jasełka Do-
brzeszowskie zostały wystawione po raz siedemnasty także w 
tym roku. W formie dostosowanej do aktualnych przepisów 

 XVII Jasełka Dobrzeszowskie
sanitarnych znów wniosły entuzjazm oraz podekscytowanie 
w serca młodych aktorów, a otuchę w serca starszych. Pande-
mia wiele zmieniła w życiu ludzi na całym świecie. Odebrała 
poczucie bezpieczeństwa, podkopała nadzieję. Tym bardziej 
potrzebne są stałe, niezmienne punkty w kalendarzu świąt 
i uroczystości. Dlatego trudno przecenić podjęte przez szkol-
ną społeczność wysiłki podtrzymania tej pięknej tradycji. 

Tym razem słodkie, acz odpowiedzialne brzemię udźwi-
gnięcia ról spoczęło na barkach najmłodszych uczniów. Naj-
starszymi aktorami byli trzecioklasiści, a najmłodsi liczyli… 
trzy lata. Przedszkolacy zaprezentowali się jako przepełnie-
ni liryzmem recytatorzy, zdolni piosenkarze oraz utalentowa-

KUltURa i ośWiata
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ni tancerze i pozostawili publiczność pod ogromnym wraże-
niem swoich zdolności artystycznych.

Natomiast dzięki uczniom klas I-III zaproszeni goście odby-
li podróż w czasie i przestrzeni, żeby znów zobaczyć w chłod-
ną noc Maryję i Józefa szukających noclegu. Choć Święta Ro-
dzina znajdowała się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, wi-
dzowie nie wpadli w przygnębienie. Na scenie bowiem było 
zarówno kolorowo od wspaniałych kostiumów zwierząt, anio-
łów, gwiazd, królów, jak i melodyjnie dzięki tradycyjnym ko-
lędom, współczesnym pastorałkom, a także prezentowanym 
układom choreograficznym. Wszystko to pięknie kontrasto-
wało z wysmakowaną dekoracją zdominowaną przez błękit 
nieba oraz biel zastępów anielskich i świata przykrytego śnie-
gową kołderką. 

Młodzi	 aktorzy	 zagrali	 kilkukrotnie	 w	 dniach	 od	 8	 do	 10	
grudnia dla podzielonej ze zrozumiałych względów na grupy 
publiczności. Talent, ciężka praca i zaraźliwy entuzjazm został 
każdorazowo nagrodzony gromkimi brawami, co było powo-
dem do dumy dla odpowiedzialnej za przygotowanie jasełek 
pani Joanny Nygi-Miśty. Pani dyrektor swoje podziękowania 
skierowała także pod adresem pani Danuty Michalskiej od-
powiedzialnej za przygotowanie dekoracji oraz pod adresem 
pani wicedyrektor Aldony Sobierajskiej, która nadzorowała 
całość. Szczególnie gorące podziękowania trafiły do rodziców 
małych aktorów, którzy zadbali o przepiękne kostiumy jaseł-
kowych bohaterów. Żeby tradycji dobrzeszowskiej uroczysto-
ści stało się zadość, pani dyrektor wręczyła statuetkę Anioła 

– Przyjaciela Szkoły wieloletniej przewodniczącej Rady Rodzi-
ców pani Agacie Met.

Nie obyło się także bez słodkich wyrazów uznania dla 
kunsztu aktorskiego, które na ręce małych aktorów złożyli 
radni gminy Łopuszno pani Danuta Łukasik i pan Tomasz Ko-
walczyk. Pani Danuta Łukasik przyznała, że jest pod ogrom-
nym wrażeniem inscenizacji. Zwróciła uwagę na fakt, że choć 
jasełka wystawiane są po raz siedemnasty, to za każdym ra-
zem są inne. Niezmienny pozostaje za to poziom, na jakim 
przygotowana jest uroczystość. W związku z tym złożyła ser-
deczne gratulacje nauczycielom zaangażowanym w przygo-
towanie uroczystości, a także dzieciom, rodzicom i dziadkom 
za ich nieoceniony wkład. Zgromadzeni usłyszeli też serdecz-
ne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Świąteczny stroik jako wyraz podziękowań za piękną 
inicjatywę na ręce pomysłodawczyni uroczystości dyrektor 
szkoły Alicji Kuropatwy przekazała reprezentująca Radę Ro-
dziców pani Karolina Opala. Dyrektor naszej szkoły podzię-
kowała radnej Danucie Łukasik za jej pomoc w realizacji za-
dań statutowych przez szkołę oraz złożyła przybyłym na uro-
czystość życzenia pełnych miłości i pokoju świąt spędzonych 
w  gronie najbliższych oraz szczęśliwego Nowego Roku. Wyra-
ziła przy tym nadzieję, że kolejne Jasełka Dobrzeszowskie nie 
będą musiały być wystawiane w reżimie sanitarnym.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że Jasełka Dobrzeszowskie 
po raz kolejny napełniły serca otuchą i radością, będąc ucztą 
dla oka, ucha i ducha. 

ewa Stępień

 Okres świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Lu-
dzie sobie bliscy gromadzą się przy wspólnym stole, dzielą się 
opłatkiem i składają nawzajem życzenia. W szkole także jest to 
okres wyjątkowy. Uczniowie z wielkim wzruszeniem ubierają 
choinkę w klasie we własnoręcznie wykonane ozdoby i z nie-
cierpliwością czekają na Jasełka Bożonarodzeniowe. 

 ,,Bóg się rodzi” – to tytuł przedstawienia, które 16 grudnia 
2021r. zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łopusznie. Piękna scenografia wprowadziła w świą-
teczny i wyjątkowy nastrój. Wszyscy po raz kolejny mogli prze-
żyć historię Marii i Józefa, szukających miejsca do schronienia 
na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali 
się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska 
przybyli honorowi goście i złożyli Dzieciątku pokłon.  

 O piękne przeżycia i miłe doznania słuchowe zadbali zdol-
ni aktorzy, wokaliści i tancerze naszej szkoły. Uczniowie mie-
li możliwość uczestniczenia w wieloletniej tradycji jasełkowej, 
a także zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. 
Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonaro-
dzonego Dzieciątka, przeplatana była kolędami i pastorałka-
mi. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycie-
li opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie 
i  niejednemu z samych wykonawców zakręciła się łza w oku.  

Pomimo, że rok 2021 przyniósł nam wiele niemiłych nie-
spodzianek, szkolna społeczność się nie poddaje i wciąż działa 
na ,,najwyższych obrotach”, z zachowaniem zasad reżimu sa-

,,Bóg się rodzi…” w SP im. Jana Pawła II w Łopusznie
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nitarnego. Głównymi celami tej uroczystości były: 
wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę 
Świąt Bożego Narodzenia, oddalenie myśli związa-
nych z pandemią koronawirusa, kształcenie umie-
jętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas wy-
stępu, rozwijanie indywidualnych predyspozycji 
i uzdolnień. Przedstawienie odbyło się bez udziału 
„osób trzecich” – zostało zarejestrowane na filmie, 
jednak uczniowie byli świadomi, że nagranie będą 
oglądać ich rodziny, koledzy i koleżanki. 

Wszyscy poczuliśmy się jedną rodziną, w której 
panuje radość, wzajemna życzliwość i zrozumie-
nie. Odczuliśmy, że każdy z nas otrzyma Dar Bo-
żego Narodzenia, a Święta będą najpiękniejszymi 
dniami w naszym życiu.

W przygotowaniu spektaklu aktorom pomaga-
ły panie: Renata Polak i Agnieszka Przepióra. Opra-
wę muzyczną przygotował pan Michał Siemieniec. 
Przepiękny ,,Taniec ptaków” opracowała pani Wio-
letta Supernat ze swoją grupą taneczną. Wymow-
ną scenografię wykonała pani Bogumiła Kamińska 
we współpracy z panem Andrzejem Łapotem..
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20 listopada 2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Mniowie odbył się Powiatowy Turniej Piłki nożnej o Pu-
char Starosty kieleckiego. W gronie 12 zgłoszonych drużyn 
naszą gminę reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie. W wyniku losowania utworzo-
ne zostały cztery grupy – po trzy gminy w każdej grupie.

Dla uczniów reprezentujących szkołę w Łopusznie każdy 
turniej to możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, 
w tym przypadku dodatkowo przed przedstawicielami władz 
parlamentarnych i samorządowych. wśród szacownych go-
ści obecni byli: Poseł na Sejm rP krzysztof Lipiec, Sena-
tor rP krzysztof Słoń, Starosta Powiatu kieleckiego miro-
sław Gębski, wójt Gminy Łopuszno irena marcisz i sekre-
tarz gminy małgorzata Barcicka. 

Emocjonującą rywalizację w grupie „B” zawodnicy z Ło-
puszna rozpoczęli od efektownego zwycięstwa - 5:0 z Masło-
wem. W drugim spotkaniu  - deja vu i 5:0 z Zagnańskiem. Wy-
grali w swojej grupie.

Po zaciętej walce z drużyną z Piekoszowa nasi piłkarze wy-
grali ostatecznie 4:2 i znaleźli się w półfinale.

Tu przyszło im się zmierzyć z drużyną Rakowa. To zespół 
obdarzony bardzo dobrymi warunkami fizycznymi i wyjąt-
kową wolą walki. Po niezbyt pomyślnym początku spotkania 
i utracie bramki uczniowie SP im. Jana Pawła II w Łopusznie 
wyrównali, a w dogrywce okazali się skuteczniejsi, strzelając 
trzy bramki. Weszli do finału.

W ostatnim meczu z Orłami Bodzentyn zadecydowało 20 
sekund, w ciągu których drużyna z Łopuszna „zaliczyła” dwie 
bliźniacze bramki strzelone przez Konrada Ciszka. To one za-
pewniły zwycięstwo w finale Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łopusznie – wynikiem 3:1, a Konrad został najlep-
szym strzelcem turnieju. 

Chłopcom należą się duże słowa uznania. Pokazali wyso-
kie umiejętności piłkarskie i siłę mentalną. Rozegrali wspania-
ły turniej, zdobyli nagrodę główną – Puchar Starosty kie-
leckiego. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe. 

Zwycięscy piłkarze naszej szkoły swój sukces zadedykowali 
kolegom z drużyny, którzy ze względów zdrowotnych nie mo-
gli uczestniczyć w turnieju i doświadczyć emocji związanych 
ze startem w nim..

„Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego – okiem trenera”

i poWiatoWy turniej W piŁce nożnej o puchar starosty kieleckieGo

Łopuszańscy zWycięzcy poWiatoWeGo turnieju W piŁce nożnej 
z trenerem p. piotrem Wilkiem

Wójt Gminy Łopuszno p. irena marcisz i senator rp p. krzysztof 
sŁoń zŁożyli Gratulacje drużynie

Szkołę Podstawową im. Jana Pawła ii w Łopusznie re-
prezentowali:

Biały Miłosz, Cichoń Kacper, Chruściak Kacper, Ciszek Kon-
rad, Perz Jakub, Robak Dawid, Stefański Oliwier, Stolarczyk Łu-
kasz oraz Zbroszczyk Eryk.

Piotr wilk
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Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom pierwszej edycji 
Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Powiatu Kielec-
kiego, który się odbył w Łopusznie 2 października 2021 r. 

To kolejne już wydarzenie sportowe organizowane przez 
Stowarzyszenie Czempion oraz jednostki organizacyjne gmi-
ny Łopuszno. W tym roku po raz pierwszy odbyły się one pod 
patronatem Starosty Powiatu kieleckiego.

Uczestników turnieju powitali organizatorzy tego wyjąt-
kowego przedsięwzięcia, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła ii w Łopusznie krzysztof kumański - gospodarz 
hali, w której odbywał się turniej, kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Łopusznie mariusz Łuszczyński 
oraz kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynko-
wego w Łopusznie Sławomir Stelmaszczyk – prezes stowa-
rzyszenia Czempion. W wydarzeniu tym uczestniczyli zapro-
szeni goście: Senator rP krzysztof Słoń, Starosta Powiatu 
kieleckiego mirosław Gębski oraz wójt Gminy Łopuszno 
irena marcisz, którzy zabrali głos i życzyli wszystkim zdro-
wej rywalizacji w duchu fair-play. Wśród zaproszonych byli też 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
Grzegorz Piwko, dyrektor Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach 
Artur Dudzic, Sekretarz Gminy Łopuszno Małgo-
rzata Barcicka,  dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół w Łopusznie  Grażyna Bekier oraz jej za-
stępca Cezariusz Najmrodzki, jak również prezes 
Świętokrzyskiej Akademii Sportu Rafał Gajewski.

Turniej rozpoczął się pokazowym me-
czem rozegranym pomiędzy ireną marcisz 
- wójtem Gminy Łopuszno, a Starostą Po-
wiatu kieleckiego mirosławem Gębskim  
„pod czujnym okiem” Senatora rP krzyszto-
fa Słonia.

Do rywalizacji przystąpiło 32 zawodników z 10 
gmin powiatu kieleckiego - w tym 3 panie. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sę-
dziowie pomocnicy: Pan Dariusz Supernat  oraz 
Pan Tomasz Mazur - nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz sędzia 

W Łopusznie zagrali o Puchar Starosty

zWycięskie panie W ryWalizacji turniejoWej

SPoRt

radośni uczestnicy turnieju

główny Pan Karol Soboń z Powiatowego Zespołu Szkół w Ło-
pusznie.  Przez  cały czas trwania turnieju toczyły  się zacięte 
rozgrywki o zwycięstwo. Emocje udzielały się  każdemu kibicu-
jącemu drużynom. Organizatorzy zadbali o ciepły posiłek dla 
uczestników oraz wodę, a każdy ze startujących otrzymał  pa-
miątkowa statuetkę i drobny upominek. Całe wydarzenie było 
współfinansowane  przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 
kategoria kobiet:

miejsce 1 – Maria Noga
miejsce 2 – Gabierla  Górska 
miejsce 3  - Kludia Luzeńczuk 

kategoria mężczyzn:
miejsce 1  – Roman Maciejski 
miejsce 2  –  Marek Ratuszniak 
miejsce 3  – Arkadiusz Brudziński 

S.Stelmaszczyk 
m.Łuszczyński 
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SPoRt

starosta kielecki mirosŁaW Gębski otWiera turniej z Wójtem 
Gminy Łopuszno ireną marcisz. sędzią senator rp krzysztof 
sŁoń.

szczęśliWi laureaci miejsc 1-3 podczas turnieju tenisa 
stoŁoWeGo

 Jedzie pociąg z daleka ..., - to świetna propozycja na ćwiczenie 
techniki oraz dobrą zabawę integracyjną. Na teren Gminnego 
ośrodka Sportowo - wypoczynkowego w Łopusznie zje-
chali  instruktorzy  Polskiego Stowarzyszenie Nordic Walking. 
To była doskonała okazja, by wymienić się doświadczeniami 
w zakresie projektu Nordic Walking SENIOR, podzielić wiedzą 
i warsztatem instruktorskim. Dwa dni intensywnych zajęć teo-
retycznych oraz praktycznych i fantastyczna atmosfera. Or-
ganizatorom zależało,   aby instruktorzy skorzystali, pogłębili 
zakres swojej wiedzy i podnieśli umiejętności. Uczestnicy 
warsztatów mieli okazje też zobaczyć urokliwe zakątki gmi-
ny Łopuszno, które zrobiły duże wrażenie na instruktorach. 
organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzysze-
nie   nordic walking, współorganizatorem oraz koordy-
natorem dwudniowego wydarzania był Gminny ośrodek 
Sportowo – wypoczynkowy w Łopusznie. 

S. Stelmaszczyk

„Wymiana dobrych praktyk w Nordic Walking w Łopusznie”
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13 listopada 2021 r. na terenie Gminnego Ośrodka Spor-
towo – Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się uroczyste 
podsumowanie rundy jesiennej Gminnego klubu Sporto-
wego „zryw Czarni” Łopuszno. W spotkaniu udział wzięli 
znamienici goście: Poseł na Sejm rP krzysztof Lipiec, Se-
nator rP krzysztof Słoń, wójt Gminy Łopuszno irena mar-
cisz, Sekretarz Gminy Łopuszno małgorzata Barcicka, 
radni gminy Łopuszno - Barbara Fras oraz andrzej Cieślic-
ki, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Ło-
pusznie krzysztof kumański, kierownik Gminnego ośrod-
ka Sportowo – wypoczynkowego w Łopusznie Sławomir 
Stelmaszczyk oraz kierownik Gminnego ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Łopusznie mariusz Łuszczyński.

„Podsumowania czas”

Gminny klub sportoWy „zryW Łopuszno” Wspierany przez panią 
Wójt irenę marcisz zaszczytnym liderem W sWojej Grupie 
piŁkarskiej

poseŁ na sejm rp krzysztof lipiec oraz senator rp krzysztof 
sŁoń przybyli z Gratulacjami dla zaWodnikóW

Spotkanie rozpoczęła włodarz naszej gminy Pani irena 
marcisz, gratulując udanego sezony piłkarskiego, po czym 
głos zabrali zaproszeni goście, zarząd klubu oraz zawodnicy. 
Krótkiego podsumowania efektów pracy drużyny dokonali 
prezes damian Urbańczyk oraz trener naszej drużyny Bar-
tosz zagurowski. Sukcesy klubu ZRYW CZARNI potwierdzili 
prezentacją multimedialną przedstawiającą osiągnięte przez 
niego wyniki.

drużyna w rundzie jesiennej rozegrała 11 spotkań me-
czowych, w tym w 9-ciu odniosła zwycięstwo, 2 zremiso-
wała i… żadnego nie przegrała. runda jesienna kończy 
się więc 1. miejscem w grupie 1 klasy B świętokrzyskiej 
ligi piłkarskiej. 

S. Stelmaszczyk

SPoRt

13 listopada 2021 r. we Włoszczowie reprezenta-
cja w piłce nożnej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła ii w Łopusznie wzięła udział w Halowym Tur-
nieju Niepodległościowym o Puchar Dyrektora OSiR.

W finale - po rzutach karnych - pokonaliśmy 3:2 
- DEKO Włoszczowa. W drodze do finału wygrali-
śmy trzy spotkania grupowe. Bilans bramek 11:0! 
W półfinale zwyciężyliśmy z VIVE Włoszczowa wyni-
kiem 5:0.

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Łopuszno
2. DEKO Włoszczowa
3. VIVE Włoszczowa
Na pamiątkę tego wydarzenia zawodnicy otrzy-

mali medale i puchar dla zespołu za pierwsze miej-
sce w turnieju. Ponadto Konrad Ciszek został „królem 
strzelców” - otrzymał statuetkę.

Wystąpiliśmy w składzie: Biały miłosz, Chruściak 
kacper, Ciszek konrad, Cygan Szymon, kaller mi-
kołaj, Perz Jakub, Stefański oliwier, Stolarczyk 
Łukasz oraz zbroszczyk eryk.

Piotr wilk

Turniej Niepodległościowy



Radość z niepodległości Polski

Urocze dzieciaki ze Żłobka Gminnego w Łopusznie

Apel patriotyczny w Szkole Podstawowej w Gnieździskach Ślubowanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łopusznie

Łopuszański Grudzień Uroczystości patriotyczne w Sarbicach

Do hymnu w Szkole Podstawowej w Łopusznie

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

PaTrioTYCznie w Gminie ŁoPUSzno



Uroczyste rozświetlenie iluminacji świątecznych w ŁopusznieŚwiąteczny zlot na Rynku w Łopusznie

Miły klimat w świetlicy w Dobrzeszowie Poseł na Sejm RP K.  Lipiec i Starosta Kielecki M. Gębski z Wójt 
Gminy Łopuszno I. Marcisz -  mikołajkowo

Klimat mikołajkowy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie

Św. Mikołaj pamiętał o milusińskich w Żłobku Gminnym

Kiermasz bożonarodzeniowy w Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w ŁopusznieMikołaj w świetlicach środowiskowych

Gmina ŁoPUSzno w ŚwiąTeCznYm naSTroJU


