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Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce najnowsze wydanie 

„Wieści Łopuszna”, korzystam z okazji, aby tra-
dycyjnie poinformować Państwa rzetelnie o naj-
ważniejszych inicjatywach, które udało się zre-
alizować w III kwartale 2022 roku. Nie ustajemy 
w realizacji naszych priorytetowych zamierzeń, 
dążąc do tego, aby wszelkie podejmowane dzia-
łania i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort 
Państwa życia oraz dawały zadowolenie i poczu-
cie dumy z faktu wieloaspektowego rozwoju na-
szej Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Łopuszno.

Z radością pragnę poinformować, że w ra-
mach V edycji ogólnopolskiego konkursu organi-
zowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej Gmina Łopuszno znalazła się w gronie 
podmiotów uhonorowanych prestiżowym „Cer-
tyfi katem Znaku Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej 2022” w kategorii: Społecznie Od-
powiedzialny Samorząd. Kapituła konkursowa 
doceniła bezpośrednie działania Gminy, suk-
cesywnie zmierzające do wspierania rozwoju 
ekonomii społecznej, stosowanie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz 
zlecanie zadań publicznych i aktywizowanie spo-
łeczności lokalnej. Warto podkreślić, że gmina 
Łopuszno podejmuje wieloaspektowe działania 
/ inicjatywy/ inwestycje zmierzające do szeroko 
pojmowanej integracji rodzinnej i wielopoko-
leniowej oraz wykorzystuje środki zewnętrzne 
w zakresie realizacji programów wspierających 
działania w obszarze prospołecznym.

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że 
podpisana została z Samorządem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego umowa na dofi nanso-
wanie o wartości 3 milionów złotych, co umoż-
liwi wykonanie u Mieszkańców naszej Małej 
Ojczyzny 160 sztuk przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Realizacja zadania wpisuje się dosko-
nale w poprawę stanu gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Łopuszno realizowaną w latach 
2015 – 2023.

Warto również podkreślić, że w dniach: 
20 – 21 września 2022 r. zostały podpisane 
umowy z wykonawcami na realizację II etapu 
rewitalizacji targowiska w Łopusznie. W najbliż-
szym czasie rozpoczną się roboty budowlane 
o wartości ponad 6 milionów złotych, z dofi nan-
sowaniem o wartości blisko 3 milionów zł. W ra-
mach zadania powstanie: parking na 72 miejsca 
postojowe wraz z infrastrukturą techniczną; 
nastąpi rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku usługowego (handlowe-
go) związana ze zmianą sposobu użytkowania 

na budynek gastronomiczny, jak również wykre-
owanie nowego produktu gospodarczo – tury-
stycznego – „Jarmarku Łopuszańskiego” – es-
trada. 

Należy zaakcentować, że Samorząd Gminy 
Łopuszno sukcesywnie udoskonala stan infra-
struktury drogowej, chcąc zapewnić maksymal-
ny poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Pragnę poinformować, że 12 września 2022 r. 
została wydana decyzja zezwalająca na reali-
zację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dro-
gi powiatowej 0396T od skrzyżowania z droga 
wojewódzką nr 786  w msc. Łopuszno do msc. 
Wierna Rzeka”. Łączny koszt inwestycji wynosi 
16 mln złotych, przy wsparciu środków rządo-
wych i dofi nansowaniu udzielonym z budżetu 
Gminy Łopuszno w wysokości 4 mln złotych.

W najnowszym numerze możecie Państwo za-
poznać się również z informacją poświęconą in-
westycjom zrealizowanym z funduszu sołeckiego
na koniec września 2022 r., które stanowią przy-
kłady racjonalnego gospodarowania środkami 
w sołectwach gminy Łopuszno.

W III kwartale 2022 r. zorganizowaliśmy dwa 
najważniejsze wydarzenia kulturalne pozwala-
jące zintegrować mieszkańców i gości gminy 
Łopuszno. W dniach 6 – 7 sierpnia 2022 r. odbyły 
się „Impresje Łopuszańskie”, które zgromadziły 
rzeszę szczęśliwych uczestników. Punktem kul-
minacyjnym imprezy były występy gwiazd da-
nego wieczoru – zespołu Łzy oraz DAJ TO GŁO-
ŚNIEJ. Chciałabym podkreślić, że organizacja 
przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie 
pomoc wspaniałych ludzi dobrego serca, dzięki 
którym udało się zgromadzić kwotę potrzebną 
na sfi nansowanie występów gwiazd, dlatego 
też w imieniu wdzięcznych mieszkańców i gości 
gminy Łopuszno przekazuję wszystkim Darczyń-
com wyrazy najwyższego uznania i szacunku
za szlachetny gest z Państwa strony, wyrażony 
udzielonym wsparciem pod każdą możliwą po-
stacią. 

Z kolei 11 września 2022 r. odbyły się 
Dożynki Gminne jako święto dziękczynie-
nia za urodzaj plonów, podkreślające etos 
pracy ludzkiej i naszą wspólnotę w kulturze 
i chlebie. Dziękuję serdecznie za dochowy-
wanie wierności przepięknej tradycji dożyn-
kowej, która nakazuje dzielić się chlebem, 
będącym owocem współdziałania Stwórcy 
i człowieka. Ten gest jest wyrazem braterstwa, 
przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu 
człowiekowi. Niechaj chleba nigdy i nikomu nie 
zabraknie w naszej ukochanej gminie i naszej 
umiłowanej Ojczyźnie.

Nie sposób nie wspomnieć o inicjatywach 
zrealizowanych przez Gminę Łopuszno z myślą 
o wspaniałych mieszkańcach gminy Łopuszno.
W okresie wakacyjnym dla dzieci z terenu gminy 
Łopuszno, które w okresie letniego wypoczynku 
pozostały w miejscu zamieszkania przewidziano 
moc bezpłatnych atrakcji. Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łopusznie i Gminny Ośrodek Sportowo – 
Wypoczynkowy w Łopusznie przy dofi nansowa-
niu ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z siedzibą w Łopusz-
nie zorganizowały i przeprowadziły, m.in. warsz-
taty profi laktyczno – edukacyjne, spotkania 
z przedstawicielami służb mundurowych i me-
dycznych, warsztaty plastyczne, taneczne, gry 

i zabawy terenowe, zajęcia nordic walking, tre-
ningi z tenisa ziemnego, zajęcia karate i lekcje 
pływania,  przyczyniające się do rozwoju fi zycz-
nego. Odbyły się również wyjazdy na basen, do 
kina czy też do Ostoi Dworskiej oraz Sandomie-
rza. Ponadto, tegoroczne wakacje były z pew-
nością radosne dla podopiecznych świetlic 
środowiskowych w Snochowicach, Czałczynie 
i Lasocinie, gdyż dzieci w nagrodę za solidność 
– wyjechały na prawie tygodniowy nieodpłatny 
wypoczynek do Zakopanego.

6 lipca 2022 r. przeprowadzone zo-
stało uroczyste spotkanie nowo naro-
dzonych na okoliczność włączenia ich 
w poczet mieszkańców gminy Łopusz-
no. Spotkanie przeprowadzone w niepo-
wtarzalnej atmosferze miłości, szacunku 
i wzajemnej życzliwości stało się doskonałą 
okazją wyrażenia wsparcia dla Rodziców, wy-
miany doświadczeń i wsłuchania się w lokalne 
potrzeby mające wydźwięk prorodzinny. 

Uroczystość z okazji 50 – lecia za-
warcia związków małżeńskich odbyła się 
18 września 2022 r. Wręczenia medali przyzna-
nych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla 
21 par Jubilatów z terenu naszej Małej Ojczy-
zny dokonali Sekretarz Gminy Łopuszno Mał-
gorzata Barcicka wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy w Łopusznie Andrzejem Cieślickim 
i Zastępcą kierownika USC Szymonem Jarzyną 
z udziałem znamienitych Gości tj.: Senatora RP 
Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP Krzysztofa 
Lipca i Starosty Powiatu Kieleckiego Mirosława 
Gębskiego. Skierowali oni do Jubilatów z serca 
płynące gratulacje, życzenia oraz podziękowa-
nia za piękny wzór wspólnego życia w zgodzie, 
z poszanowaniem wartości rodzinnych i wza-
jemnej serdeczności. Uhonorowane pary sta-
nowią doskonały przykład do naśladowania dla 
całej społeczności gminy Łopuszno.

Międzynarodowe Plenery Malarskie to pięk-
na tradycja, która towarzyszy artystycznemu 
krajobrazowi naszej gminy, na stałe wpisując 
się w harmonogram najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych. W ciągu 35 lat zorganizowane zo-
stały 42 spotkania ze znamienitymi artystami 
nie tylko z Polski, ale Europy i świata. W dniach
6 – 17 września 2022 r. odbył się na terenie 
naszej Małej Ojczyzny 42. Plener Plastyczny. 
Malarze uwiecznili tradycyjnie na płótnach naj-
ciekawsze zakątki i malownicze pejzaże łopusz-
ańskiej ziemi, które zdumiewają swym pięknem 
i różnorodnością.

Wzorem lat ubiegłych zorganizowane zosta-
ły również uroczystości patriotyczne upamięt-
niające dzieje zasłużonych w: Fanisławicach, 
Ewelinowie i na łopuszańskim Kościółku, albo-
wiem pamięć o przodkach kształtuje nasz lokal-
ny patriotyzm.

Wraz z redakcją życzę Państwu 
przyjemnej lektury naszego 

samorządowego pisma lokalnego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju 
oraz wyrazami najwyższego szacunku

Irena Marcisz
Wójt Gminy Łopuszno
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Gmina z certyfi katem

Z radością pragniemy poinfor-
mować, że w ramach V edycji 
ogólnopolskiego konkursu 

organizowanego przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej Gmina 
Łopuszno znalazła się w gronie pod-
miotów uhonorowanych prestiżowym 
„Certyfikatem Znaku Jakości Eko-
nomii Społecznej i Solidarnej 2022” 
w kategorii: Społecznie Odpowiedzial-
ny Samorząd. 

Kapituła konkursowa doceniła bez-
pośrednie działania Gminy sukcesywnie 
zmierzające do wspierania rozwoju eko-
nomii społecznej, stosowanie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych 
oraz zlecanie zadań publicznych i aktywi-
zowanie społeczności lokalnej. 

Warto podkreślić, że gmina Łopuszno 
podejmuje wieloaspektowe działania / 
inicjatywy / inwestycje zmierzające do 
szeroko pojmowanej integracji rodzinnej 
i wielopokoleniowej, propagując jedno-
cześnie aktywność rodzin, dzieci, mło-
dzieży i seniorów. Zapewnia dostępność 
placówek samorządowych oraz wykorzy-
stuje środki zewnętrzne w zakresie reali-
zacji programów wspierających działania 
w obszarze prorodzinnym i prosenioral-
nym. 

Przykładowo, w okresie: listopad 2019 r. 

– październik 2020 r. na terenie gminy 
Łopuszno realizowany był projekt pn. 
„FABRYKA MŁODOŚCI”, współfi nansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
Realizatorem projektu był Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Łopusznie. 
Wartość dofinansowania pozyskanego 
na szeroko pojmowaną aktywizację łopu-
szańskich seniorów wyniosła blisko 400 
tys. zł. Celem projektu było zwiększenie 
dostępności do usług opiekuńczych dla 
osób w wieku 60 + z terenu gminy Łopusz-
no poprzez utworzenie dwóch klubów 
seniora w Eustachowie i Gnieździskach. 
Wśród działań w ramach projektu skiero-
wanych do uczestników wystąpiły: indy-
widualne wsparcie z zakresu porad psy-
chologicznych, dietetycznych i coacha, 
również programy edukacyjno – warszta-
towe służące aktywizacji osób starszych. 

Nadto, na terenie gminy Łopuszno re-
alizowany był w latach 2018 – 2020 pro-
jekt pn.: „Liderzy Kooperacji” w 4 etapach 
(kamieniach milowych) w ramach środ-
ków pozyskanych z Programu Operacyj-
nego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

C o  i s to t n e ,  w  g m i n i e  Ł o p u s z n o 
utworzono 3 świetlice środowiskowe: 

w Snochowicach, Czałczynie i Lasocinie. 
Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
(RPOWŚ 2014-2020) przeznaczony jest 
dla dzieci i młodzieży, od 4 do 16 roku 
życia, zamieszkujących na terenie gminy 
Łopuszno, którzy pochodzą z grup za-
grożonych wykluczeniem społecznym. 
Świetlice środowiskowe to kuźnia talen-
tów. Podopieczni placówek czują się tam 
jak w drugim domu. Chętnie uczestniczą 
w konkursach i przeglądach – gminnych, 
powiatowych – odnosząc w nich sukcesy. 
Władze samorządowe gminy Łopuszno 
ściśle współpracują również z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami działającymi w sferze pożytku 
publicznego. Rada Gminy w Łopusznie 
nieprzerwanie od 2019 roku podejmuje 
uchwały w sprawie wdrożenia rocznych 
Programów Współpracy Gminy Łopuszno 
z organizacjami podejmującymi aktyw-
ność pro publico bono, zaś Wójt Gminy 
Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert 
na powierzenie lub wsparcie realizacji za-
dań publicznych na terenie gminy Łopusz-
no w danym roku. 

               Damian Rozmus
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Zielone światło dla realizacji projektu budowy 
160 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

W  ójt Gminy Łopuszno Irena 
Marc isz wraz ze Skarbni-
kiem Gminy Łopuszno Teresą 

Poświat 29 września 2022 r. podpisały 
umowę zawartą z Samorządem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego reprezento-
wanym przez Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkow-
skiego oraz Członka Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Marka Jońcę 
o przyznaniu pomocy nr 00117-65150-
UM1310162/22.

Zadanie będzie dofinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywany całkowity koszt zada-
nia: 3 690 000,00 zł.

Przewidywana kwota dofinansowania: 
3 000 000,00 zł.

Mieszkańcy miejscowości, w których 
budowa zbiorczej kanalizacji jest ekono-
micznie nieuzasadniona, mogli składać 
deklarację wykazującą chęć wyposaże-
nia w taką instalację wraz z oświadcze-

niem o wyrażeniu zgody na realizację 
operacji bezpośrednio związanej z nie-
ruchomością. Na ich podstawie Gmina 
Łopuszno w dniu 12 kwietnia 2022 r. zło-
żyła wniosek do Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie 
niniejszego zadania.

Projekt budowy 160 sztuk przydo-
mowych oczyszczalni ścieków będzie 
realizowany etapowo w formule zapro-
jektuj i wybuduj z końcowym terminem:  
30 kwiecień 2025 r. 

Iwona Janik

  Samorząd Gminy Łopuszno z dofinansowaniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Roboty na placu targowym w Łopusznie 

W dniach 20 – 21 września 2022 
r. zostały podpisane umowy 
z wykonawcami na realizację  

II etapu rewitalizacji targowiska w Łopusznie. 
W najbliższym czasie rozpoczną się roboty 
budowlane. W ramach zadania powstanie:

1. parking na 72 miejsca postojowe wraz 
z infrastrukturą techniczną – wykonawcą za-
dania jest firma: TRANS-KOP Maciej Małek 
z Oksy. Koszt 1.163.580,00 złotych. Termin 
wykonania: maksymalnie 6 miesięcy;

2. rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku usługowego (handlo-
wego) związana ze zmianą sposobu użyt-
kowania na budynek gastronomiczny wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną – 
wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo 
Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” ze Sta-
szowa. 

Koszt 1.850.000,00 złotych. Termin wyko-
nania: IV kwartał 2023 r.;

3. wykreowanie nowego produktu gospo-
darczo – turystycznego – „Jarmarku Łopu-
szańskiego” – estrada. Przedmiotem inwe-
stycji będzie budowa zadaszonej estrady 
na występy plenerowe, wiaty śmietnikowej, 
kojców ekspozycji zwierząt gospodarskich 
(10 szt.), wydzielonych miejsc ekspozycji pro-
duktów lokalnych (10 szt.), towarzyszących 
miejsc postojowych dla samochodów osobo-

wych (30 stanowisk), zbiornika retencyjnego  
na wody opadowe, otwartego (o pojemno-
ści 160,0 m³) wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną – wykonawcą zadania jest 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne 
„ADMA” ze Staszowa. 

Koszt 3.300.000,00 złotych. Termin wyko-
nania:  IV kwartał 2023 r.

Zadanie współfinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020 kwota 2 mln 747 tys. złotych. 
• koszt ogółem: 6.313.580,00 zł;
• koszt Gminy: 3.565.840,91 zł.

Patrycja Jas
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Inwestycje zrealizowane z funduszu sołeckiego 2022 r.

N a terenie gminy Łopuszno trwa 
realizacja zadań w ramach fun-
duszu sołeckiego na rok 2022. 

W III kwartale 2022 r. najważniejszymi 
zrealizowanymi inwestycjami będącymi 
przykładem racjonalnego gospodarowa-
nia środkami w sołectwach na terenie 
gminy Łopuszno były: zakup i montaż 
lamp solarnych, zakup i montaż elementu 
placu zabaw, opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dotyczącej 
budowy świetlicy wiejskiej w Jasieniu. 

Należy podkreślić, iż w trakcie reali-
zacji w 2022 r. są zadania wykonywane 
w ramach funduszu sołeckiego w sołec-
twach:
Ewelinów: 
• remont drogi tłuczniowo – żwirowej 

w Ewelinowie

Fanisławice:
• wytyczenie dz. ewid. ewid. 751/5, 

obręb Fanisławice

Fanisławiczki:
• zakup ławek i stołów do altany

Gnieździska:
• opracowanie dokumentacji projek-

towej na budowę sieci wodociągo-
wej w msc. Gnieździska

Zdjęcie lamp solarnych zamontowanych
  w sołectwie Nowek

Zdjęcie placu zabaw z elementami
  urządzeń doposażających plac zabaw
  w sołectwie Jedle

Czy na terenie gminy Łopuszno 
występują ,,wody termalne’’?

Zakup nowoczesnych wodomierzy
z system do zdalnego odczytu

Odpowiedź na to pytanie będzie 
klarowna, gdy gmina Łopuszno 
uzyska dofinansowanie na za-

danie związane z wykonaniem otworu 
poszukiwawczo – rozpoznawczego ,,wód 
termalnych’’ ze środków  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Przewiduje się odwiercenie pionowe-

Gmina Ł opuszno przystę puje 
do wymiany wodomierzy, na no-
woczesne z funkcją zdalnego od-

czytu. Usprawni to pracę inkasentów, ale 

go otworu do głębokości 1620 m w celu 
zbadania zasobów „wód termalnych”. 
Koszt takiego odwiertu, zgodnie z war-
tością kosztorysową, wyniesie 

13 mln 980 tys. zł. Planowany odwiert 
będzie miał miejsce na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego 
w Łopusznie.

Cele, na jakie można wykorzystać 

„wody termalne”, będą bliżej znane po 
dokonaniu odwiertu i zbadaniu otrzyma-
nych próbek.

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. Koszt dofinansowania 
do 100% kosztów kwalifikowanych.

 Iwona Janik

także Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie. 
W październiku br. zostanie ogłoszone 
postępowanie na zakup i dostawę - po-

czątkowo około 1 tys. wodomierzy wraz 
z pełnym systemem do zdalnego odczytu. 
Szacowany koszt to 200 tys. złotych.

Patrycja Jas

Łopuszno:
• opracowanie dokumentacji projek-

towo kosztorysowej na wykonanie 
oświetlenia ulicznego w Łopusznie, 
ulice: Żwirowa, Kasztanowa, Leśna, 
Spacerowa

Olszówka:
• wykup gruntu

Piotrowiec: 
• opracowanie dokumentacj i  pro -

jektowej dotyczącej przebudowy 
drogi w zakresie budowy chodnika 
przy ul. Wesołej 

Ruda Zajączkowska:
• budowa sieci wodociągowej w miej-

s c o w o ś c i  R u d a  Z a j ą c z ko w s k a 
w systemie zaprojektuj i wybuduj

Sarbice Pierwsze:
• z a k u p  i  m o n t a ż  o g r o d z e n i a 

dz. ewid. 224/4, obręb 0042 Sarbice 
Pierwsze

Wielebnów:
• czyszczenie rowu w Wielebnowie 

(Poducie)

Ewelina Obarzanek 
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„Powstańcom – w hołdzie”

21 s ie r pn ia 20 2 2 r.  uczc i l i -
ś m y  p a m i ę ć  b o h a t e r ó w  
powstania s t yczniowego 

z 1863 roku , zbierając się pod pomni-
k iem upamiętniającym te tragiczne 
wydarzenia. 

W okolicach Ewelinowa zginęło 43 
powstańców z oddziału generała Ma-
riana Langiewicza. W  miejscu pamięci 
w Ewelinowie odprawiona została uro-

czysta Msza święta, którą celebrował 
proboszcz  parafii Mnin ks. Ireneusz 
Wiktorowicz . W uroczystości l icznie 
uczestniczyli mieszkańcy Ewelinowa 
i okolicznych miejscowości. 

Władze samorządowe naszej gminy 
reprezentowali: Wójt Gminy Łopusz-
no I rena Marcisz ,  Sekretarz Gminy 
Łopuszno Małgorzata Barcicka, Rad-
ni Rady Gminy w Łopusznie, soł tysi, 

delegacje szkół, kierownicy jednostek 
gminnych i poczty sztandarowe oraz 
zaproszeni goście. 

C z ę ś ć  a r t y s t y c z n a  w  w y k o n a -
niu mieszkanki Ewelinowa Oli Guzik 
uświetn i ła  tę  patr iot yczną urocz y -
stość. Po odczytaniu Apelu Poległych 
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły zni-
cze w hołdzie poległym.

M.Woś

  Poczty sztandarowe doskonale uświetniają uroczystości
  patriotyczne

  Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Łopuszno
  kultywują wartości patriotyczne

  Pamięć o przodkach kształtuje naszą tożsamość narodową   Wójt Gminy Łopuszno wraz z radnymi Rady Gminy w Łopusznie
  oddają hołd poległym ofiarom II wojny światowej

„Nie zapominamy”

W s łoneczną niedzie lę 28 
sierpnia 2022 r. przy pomni-
ku w lesie pod Fanisławica-

mi odbyła się uroczystość upamiętniająca 
ofiary II wojny światowej. Rozpoczęła się 
ona mszą świętą, którą celebrował ksiądz 
Wiktor Walocha, proboszcz z parafii Wier-
na Rzeka wraz z księdzem Sebastianem 
Brzoza i ks. Piotrem Misztalem. 

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli 
okoliczni mieszkańcy oraz zaproszeni go-

ście. Władze gminy reprezentowali: Wójt 
Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Sekretarz 
Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, 
radni Rady Gminy w Łopusznie, sołtysi, 
kierownicy jednostek, reprezentacje szkół 
wraz z pocztami, delegacja Rycerzy Ko-
lumba z parafii Łosień, delegacja leśni-
ków wraz z nadleśniczym Robertem Pła-
skim z Nadleśnictwa Kielce. Wśród gości 
byli również obecni przedstawiciele rodzin 
pomordowanych. 

O oprawę artystyczną uroczystości 
zadbał chór „Wiernianki”. Po odczyta-
niu Apelu  Poległych delegacje złożyły 
wieńce pod pomnikiem, następnie głos 
zabrała Wójt Gminy Łopuszno Irena Mar-
cisz, dziękując wszystkim za obecność 
i piękną postawę kultywowania pamięci, 
a radny Rady Gminy w Łopusznie Józef 
Kozioł przypomniał wydarzenia związa-
ne z tymże miejscem. 

M.Woś
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Parafi alny Chór „Gloria" i młodzież szkolna uczestniczący 
  w dowód pamięci o zasłużonych

Przedstawiciele różnych instytucji i szczebli administracji uczestniczyli w obchodach

Hołd oddany ofi arom II wojny 
światowej na Łopuszańskim Kościółku
4 września 2022 r. mieszkańcy 

i goście gminy Łopuszno i oko-
lic uczcili 83. rocznicę wybu-

chu II wojny światowej i oddali hołd jej 
ofiarom na Łopuszańskim Kościółku.
Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św., 
której przewodniczył i wygłosił kazanie 
ks. dr Karol Zegan Dyrektor Wydziału Ka-
techetycznego Diecezji Kieleckiej wraz 
z księdzem proboszczem Karolem Stach 
i wikariuszem  Nikodemem Wawrzynia-
kiem. Celebrant podkreślił, jak ważna jest 
pamięć o bohaterach września 1939 roku, 
jak wielkie znaczenie ma historia tych 
wydarzeń w naszym życiu, że wszyscy 
walczący żołnierze oddali życie za naszą 
wolność. Zaznaczył, abyśmy wszyscy 
szanowali i dbali o znaczenie słów: BÓG, 
HONOR, OJCZYZNA. Ksiądz podkreślał 

czym jest patriotyzm i że należy starać 
się, aby kolejne pokolenia wychowywać 
w duchu najwyższych wartości. 

Czytania Ewangelii przeznaczone na 
niedzielę 4 września odczytali dyrekto-
rzy szkół: Pani Agnieszka Prędota-Gad
z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusz-
nie i Pan Krzysztof Kumański ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie. W patriotyczny nastrój uczestników 
mszy świętej wprowadziła Julia Świercz
– uczennica Powiatowego Zespołu Szkół 
w Łopusznie pieśnią „ Taki kraj”. Parafi al-
ny chór „Gloria” w odświętnych strojach 
zaprezentował się z pieśniami patriotycz-
nymi.

Władze samorządowe reprezentowali:
Sekretarz Gminy Łopuszno Małgorzata 
Barcicka, Przewodniczący Rady Gmi-

ny w Łopusznie Andrzej Cieślicki, radny 
Rady Powiatu w Kielcach Pan Krzysztof 
Soboń, radni Rady Gminy w Łopusznie, 
sołtysi z terenu Naszej Małej Ojczyzny, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele,  dyrek-
torzy i kierownicy jednostek. Wśród za-
proszonych gości występowali: Poczet 
Sztandarowy Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Oddział w Łopusz-
nie, Olesznie oraz Radoszycach, a także 
Konecki Samodzielny Batalion Drużyn 
Strzeleckich im. Hubala.  

Po mszy św.  Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Ma-
riusz Łuszczyński odczytał  Apel Po-
ległych, po czym nastąpiło złożenie 
okolicznościowych wiązanek i zniczy 
pod pomnikiem. 

M. Woś

Delegacje Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
  podczas uroczystości
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Święto Gminy Łopuszno 
pn. Impresje Łopuszańskie
6-7 sierpnia 2022

I mpresje Łopuszańskie to wydarzenie 
kulturalne, które zdecydowanie określić 
możemy jako jedno z najbardziej charak-

terystycznych dla gminy Łopuszno. Stanowi 
doskonałą okazję nie tylko do integracji i za-
bawy, ale również daje ogromne możliwości  
niesienia pomocy potrzebującym. Podczas 
tegorocznych Impresji Łopuszańskich, dzięki 
ludziom szlachetnego serca,  udało się sfina-
lizować zbiórkę niezbędnej kwoty pieniędzy 
potrzebnej na kosztowne leczenie komórka-
mi macierzystymi małego Kacperka Mazura. 
Na wstępie w imieniu rodziców chłopca pra-
gniemy podziękować wszystkim darczyńcom 

za wspaniałą postawę i nieocenioną pomoc 
na rzecz ratowania życia dziecka. 

Organizatorzy Impresji: Wójt Gminy 
Łopuszno – Irena Marcisz, Gminny Ośrodek 
Kultury - dyrektor Beata Starzyk oraz Gminny 
Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy na czele 
z kierownikiem Sławomirem Stelmaszczy-
kiem zadbali, by program dwudniowego wy-
darzenia był atrakcyjny i różnorodny, tak aby 
każdy, począwszy od dzieci po osoby dorosłe,  
znalazł dla siebie coś wyjątkowego. 

Z każdym rokiem klasa  merytoryczna i ar-
tystyczna tego przedsięwzięcia osiąga coraz 
wyższy poziom. Impresje skupiają tysiące 

uczestników i znanych artystów, zyskując  
dzięki temu rangę przedsięwzięcia o zasięgu 
ponadlokalnym. Letnia scena widowiskowa 
w Łopusznie gościła w ciągu ostatnich lat 
wielu znanych i lubianych muzyków, min. 
zespoły takie jak: Zenon Martyniuk – zwany  
„Królem Disco Polo” wraz z Zespołem Akcent, 
Piękni i Młodzi, Boys, Veegas, Discoboys, 
Roxette Cover Band i wielu innych wykonaw-
ców muzyki rozrywkowej. Gwiazdą tegorocz-
nych Impresji Łopuszańskich był Zespół Łzy 
oraz DAJ TO GŁOŚNIEJ.

Otwarcia Impresji Łopuszańskich doko-
nała włodarz gminy Łopuszno Pani Irena 

  Dzieci i młodzież z radością uczestniczą
   w święcie gminy Łopuszno

  Nagroda w konkursie Miss Ziemi Łopuszańskiej 
   - wieczór włoski w Restauracji „Markiz”

  Przyjaciele gminy Łopuszna z przyjemnością powracają
  w strony bliskie ich sercu

  Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz
   uroczyście rozpoczęła Impresje Łopuszańskie 2022
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Marcisz. Życzenia dla mieszkańców Naszej 
Małej Ojczyzny przekazali również Senator 
RP Krzysztof Słoń oraz Posłowie na Sejm RP: 
Krzysztof Lipiec oraz Mariusz Gosek. 

Wydarzenie poprowadziła znana i lubiana 
przez regionalnych radiosłuchaczy Pani Mag-
dalena Sitek – dziennikarka Polskiego Radia 
Kielce.

Sobotnia popołudniowa scena plenero-
wa zawrzała radosnym śmiechem dzieci 
oraz dumnych rodziców, dziadków i zachwy-
conych widzów, a to wszystko za sprawą 
barwnego pokazu Małej Miss i Mistera Ziemi 
Łopuszańskiej. Wspaniała zabawa połączona 
z tańcem i prezentacją strojów odświętnych 
i sportowych olśnił wszystkich zgromadzo-
nych. W pokazie Miss i Mistera Ziemi Łopu-
szańskiej wzięli udział: Karolina Mazur, Lena 
Kotwica, Ilona Podgórska, Michalina i Lena 
Hejduk, Gabriela i Julia Cuper, Mia Ślusar-
czyk, Martyna Frączek, Aleksandra Stachu-
ra, Karolina Jastrzębska, Karolina Stachura, 
Julia Stefańska, Adrian Majos, Seweryn Wo-
lak, Jacek Kwapisiński, Alex Klimczak, Eryk 
Soboń, Bartosz Majos, Marcel Mazur, Adrian 
Dudziński, Miłosz Wolak. W nagrodę mali 
uczestnicy pokazów wzięli udział w bezpłat-
nej wycieczce do Sandomierza, którą ufun-
dowała Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz. 
Dzieci zwiedziły Rynek,  sandomierskie pod-
ziemia, zbrojownię. Miały również okazję po-
płynąć statkiem w godzinnym rejsie widoko-
wym po Wiśle. 

Wieczorową porą na scenie wystąpiły ze-
społy dobrze znane młodzieżowej widowni: 
Shantel, Swierczevsky, The Rockers z Marty-
ną Stępień. Punktem kulminacyjny wieczoru, 

na który czekała z utęsknieniem imponująca 
widownia, był koncert Zespołu Łzy.  Wokalist-
ka  grupy – Paulina Titkin  jest naszą krajan-
ką. Pochodzi  z Korczyna (gmina Strawczyn), 
miejscowości sąsiadującej z gminą Łopusz-
no. Dalszą cześć późnego wieczoru zagospo-
darował muzycznie DJ Robiz, który poprowa-
dziła dyskotekę pod gwiazdami. 
     Drugi dzień Impresji Łopuszańskich przed-
stawiał się równie imponująco. Wśród wie-
lu atrakcji odbywających się na scenie na 
szczególną uwagę zasługują wybory Miss 
Ziemi Łopuszańskiej. W komisji oceniającej 
uczestniczyli, m.in.: Pan Zbigniew Lisowski 
– organizator wyborów Miss Województwa 
Świętokrzyskiego, Redaktor Naczelny Porta-
lu Świętokrzyskie 24, Natalia Partyka – Miss 
Województwa Świętokrzyskiego 2022, Nina 
Dulewicz – Miss Nastolatek Województwa 
Świętokrzyskiego 2022, Robert Suchanek – 
II Wicemister Województwa Świętokrzyskie-
go, Ewa i Wiesław Stepień – właściciele fi rmy 
Polstan (sponsor główny wydarzenia), Radny  
Powiatu Kieleckiego  Krzysztof Smolarczyk 
(fundator roweru będącego nagrodą głów-
ną), Pan Krzysztof Błachucki – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie,  
Pani Aneta Węgrzyn – założycielka Szkoły 
Tańca Baila,  Pani Beata Wawrzeńczyk – wła-
ścicielka Studia Urody,  Magdalena Rowińska 
– właścicielka sklepu Gift Center. Tytuł Miss 
Ziemi Łopuszańskiej  przypadł dla Gabrieli 
Perz, zaś Królową Impresji została Magda-
lena Szczerek, I Wicemiss Ziemi Łopuszań-
skiej – Natalia Paszowska, II Wicemiss Ziemi 
Łopuszańskiej  - Katarzyna Twardowska,  III 
Wicemiss Ziemi Łopuszańskiej – Katarzyna 

Zimny, Miss Beuty - Aleksandra Guzik, Miss 
Foto – Urszula Guzik, Miss Uśmiechu – 
Agnieszka Wdowiak, Miss Elegancji Magda-
lena Piotrowska, Miss Gracji – Klaudia Dziu-
ba, Miss Polstanu – Anna Podgórska, Miss 
Publiczności – Natalia Paszowska.

Pokazowe  makijaże kandydatek wykonały 
panie Beata i Milena Wawrzeńczyk, o fryzury 
zadbała Pani Karolina Karlińska. Nagrody dla 
dziewcząt ufundowali: Radny Powiatu Kielec-
kiego Krzysztof Smolarczyk,  Hotel i Restau-
racja Markiz (fundator ekskluzywnej włoskiej 
kolacji dla wszystkich uczestniczek wyborów 
Miss), Studio Urody- Gabinet Kosmetyczny 
Beata Wawrzeńczyk, Małgorzata Różycka
przedstawicielka firmy Forever, Krzysztof 
Błachucki - Zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy w Łopusznie, Kate.fotografia 
-  Katarzyna Cygan-Głowacka, Studio Foto-
-Video Rafał Golański, Salon Kosmetyki Pro-
fesjonalnej Diana Kowalczyk-Palacz, Salon 
Kosmetyczny Wioletta Wódkowska-Tkacz, 
Wytwórnia Przecinków Drukarnia Wielko-
formatowa Kamila i Marcin Cieśliccy – fun-
datorzy koszulek, szarf dla mis oraz twórcy 
oprawy grafi cznej wydarzenia Impresje Łopu-
szańskie, Max elektro Rafał Skrzypczyk, Gift-
-Center Magdalena Rowińska, Gminny Ośro-
dek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie, 
Michał Dziura – stoisko gastronomiczne przy 
basenach letnich w Łopusznie, Aneta Krysz-
czak Studio Figury Małogoszcz, ABC-DOM 
Paweł Wnuk.

Tradycyjnie, jak co roku, jednostki straży 
pożarnej z terenu gminy Łopuszno zade-
monstrowały podczas zawodów sportowo 
– pożarniczych swoje umiejętności, spraw-

Konkurs Małej Miss Ziemi Łopuszańskiej cieszył się
   dużym zainteresowaniem

Piękne panie zachwycały urokiem osobistym
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ność,  profesjonalizm i nowoczesny sprzęt. 
Na niedzielnej scenie zaprezentowali się 
również zawodnicy drużyny piłkarskiej Zryw 
Łopuszno, dla których sezon rozgrywek 
stanowił wielkie pasmo sukcesów. Gratu-
lujemy serdecznie sportowcom, dziękując 
jednocześnie sponsorom i osobom wspiera-
jących funkcjonowanie klubu, a są nimi: Irena 
Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno,  Sławomir 
Stelmaszczyk - kierownik GOSW w Łopusz-
nie, Mariusz Łuszczyński - kierownik GOPS 
w Łopusznie, Krzysztof Kumański - dyrektor 
SP im. Jana Pawła II w Łopusznie, Mirosław 
Klimczak,  Michał Kumański, przedsiębiorca 
Sławomir Wijas, DACHYŁUSZCZYŃSKI, PO-
RZUCEK TRANSPORT, MARCO POLO, PER-
TIS FOTOWOLTAIKA, JA-BIS, SoccerCity 
Maciej Poczęty, MOBILE MC.

Zwieńczeniem dwudniowego wydarzenia 
kulturalnego był recital utalentowanej woka-
listki Pani Bożeny Zielińskiej oraz koncerty 
zespołów: Instynkt, Pozytywnie Nakręceni 
oraz gwiazdy wieczoru - znanej i popularnej 

grupy DAJ TO GŁOŚNIEJ. Na zakończenie 
zgromadzeni uczestnicy bawili się do półno-
cy przy rytmach tanecznych serwowanych 
przez DJ Robiz.

Niewątpliwą atrakcję Impresji Łopuszań-
skich stanowiła loteria fantowa, która miała 
miejsce zarówno w jednym jak i drugim dniu 
wydarzenia. Na uczestników losowania cze-
kało wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych 
ufundowanych przez naszych wspaniałych 
sponsorów. Nagrody główne w postaci rowe-
rów przeznaczyli na ten cel Pan Zbigniew Zi-
mecki – firma DOB BUD z Dobrzeszowa oraz 
Pan Krzysztof Zawadzki - firma Naturstein,  
za co serdecznie dziękujemy w imieniu wła-
snym i szczęśliwych zwycięzców. 

Wesołe miasteczko, festyn kolorów, dmu-
chane zjeżdżalnie, karuzele, liczne stoiska 
wystawiennicze, na których królowało pysz-
ne jedzenie i różnorodny asortyment dla naj-
młodszych, wszystko to sprawiło, że każdy 
uczestnik wydarzenia znalazł stosowną dla 
siebie rozrywkę.

Nad bezpieczeństwem uczestników Im-
presji czuwali przedstawiciele służb mundu-
rowych: Policji oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej a także karetka Pogotowia Ratunkowego. 

Organizacja Impresji Łopuszańskich nie 
byłaby możliwa, gdyby nie pomoc wspania-
łych ludzi dobrego serca. To dzięki wpłatom 
darczyńców udało się zgromadzić kwotę, 
dzięki której możliwe było sfinansowanie 
występu gwiazdy wieczoru. Dodatkowo liczni 
sponsorzy przekazali szereg nagród rzeczo-
wych bądź usług na cele związane z organi-
zacja tego ogromnego przedsięwzięcia.

Poniżej przedstawiamy wykaz Szanow-
nych Sponsorów tegorocznych „Impresji 
Łopuszańskich”: 

SPONSOR GŁÓWNY 
(usługa w kwocie ok. 5000 zł)

1. Ewa i Wiesław Stępień - Zakłady Mięsne 
Polstan Pijanów

2. Witold Szproch - Hotel Restauracja Mar-
kiz

  Radny Rady Powiatu w Kielcach Krzysztof Smolarczyk fundatorem roweru

  Zespół Łzy zapewnił mnóstwo
  niesamowitych wrażeń artystycznych

  Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tradycyjnie 
   włączyły się w zapewnienie bezpieczeństwa imprezy
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SPONSOR DIAMENTOWY
(powyżej 1000 zł)

1. Anna i Michał Rudzińscy- Profesjonalna 
Hodowla Kuropatw i Zajęcy,

2. Wytwórnia Przecinków – Kamila i Mar-
cin Cieśliccy (zrealizowali kompleksową 
oprawę grafi czną wydarzenia w postaci 
materiałów reklamowych, banerów rollu-
pów, prezentacji multimedialnych)

3. Bank Spółdzielczy w Łopusznie,  
4. Zbigniew Zimecki - kompleksowe usługi 

budowlane DOB-BUD
5. Tadeusz Piotrowski - Tartak Piotrowski
6. Firma 4 Eco
7. Dariusz Tkaczyk - Stacja Demontażu 

Pojazdów.  Skup złomu i metali koloro-
wych,

8. Beata Wawrzeńczyk - Studio Urody Be-
ata Wawrzeńczyk

9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
w Promniku 

10. Krzysztof Zawadzki -  fi rma Naturstein
11. Jacek Młynarski - Escape Room

SPONSOR ZŁOTY 
(powyżej 500 zł, do 1000 zł)

1. Jarosław Jaworski - KRAJOWY I MIĘ-
DZYNARODOWY TRANSPORT OSÓB 
SPEED LINES

2. Paweł Wnuk - ABC-DOM
3. Katarzyna Cygan Głowacka - Kate.Foto-

grafi a
4. Rafał Golański- Studio Foto-Video 
5. Krzysztof Smolarczyk- Radny Rady Po-

wiatu Kieleckiego
6. Cezary Królikowski - Eko-Trak Marianów 

35
7. Bonifacy Sornat - Przedsiębiorstwo 

Transportowo - Handlowe Trans-Serwis
8. Weronika i Arkadiusz Łukasik - Vera Be-

auty Studio
9. Wioletta i Łukasz Prysak  - Agro-Gold
10. Tomasz Kowalczyk - Usługi dekarskie 

Maat-Dach
11. Aneta Węgrzyn - Szkoła Tańca Baila 
12. Aneta Kryszczak - Studio Figura Mało-

goszcz

SPONSOR SREBRNY 
(powyżej 200 zł, do 500 zł)

1. Leszek Macander - COLOR-BUD 
2. Izabela i Mirosław Jedynak - Gabinet 

Stomatologiczny Map-Dental
3. Jarosław Cichoń,  Janusz Petrus - Przed-

siębiorstwo Wielobranżowe JA-BIS 
Spółka Jawna

4. Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Re-
kreacji 

5. Małgorzata i Cezariusz Najmrodzcy

6. Ryszard Simlat - Piramida Bis
7. Helena i Kazimierz Sadowscy 
8. Krzysztof Królikowski TRAK-POL 
9. Dorota i Piotr Bober 
10. Rafał Skrzypczyk - MAX ELEKTRO 
11. Alicja Kuropatwa - dyrektor Szkoły Pod-

stawowej w Dobrzeszowie
12. Marcin Fornalski - BHP-Team
13. Wiesław Mazur radny Rady Gminy 

Łopuszno
14. Małgorzata Trela - dyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. S. Żeromskiego w Gnieź-
dziskach

15. Barbara Fras- radna Rady Gminy 
Łopuszno 

16. Iwona i Rafał Mazur 
17. Anna Skrzypczyk - kierownik Filii Szkoły 

Podstawowej im Jana Pawła II w Gra-
bownicy

18. Iwona Perz- Usługi Florystyczne Szafi -
rek 

19. Józef Kozioł- radny Rady Gminy Łopusz-
no

20. Magdalena Rowińska - Gift Center
21. Michał Dziura - punkt gastronomiczny 

przy basenach letnich w Łopusznie
22. Jacek Palacz- kierownik Samorządo-

wego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Antonielowie

23. Iwona Janik 
24. Łukasz Pietrzyk - Fire Luk 
25. Joanna Nyga-Miśta 
26. Marek Miśta-  Przewóz Osób Marco Polo
27. Katarzyna i Grzegorz Kozieł - MAG-

-PLAST
28. Kamil Mikietyn  - Usługi blacharsko- de-

karskie MIKAM
29. Krzysztof Kumański - dyrektor Szko-

ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie

30. Wiesław Stępień - ROW-MET
31. Marcin i Mariusz Sztandera - Usługi 

Transportowe
32. Dwór Skoki 
33. Arkadiusz Mazur - Profesjonalne Roboty 

Ziemne Mar-Bud
34. Karolina i Krzysztof Dudzic - Autoklinika 
35. Jowita i Grzegorz Kozak 
36. Jarosław Waszczyk  - JAR-BUD usługi 

remontowo-budowlane 
37. Firma Eco Palnik 
38. Czesław Palacz - Przedsiębiorstwo Pro-

dukcyjno-Handlowo-Usługowe MARPIO 
39. Agnieszka i Stanisław Iwanek - BA-GA 

Meble
40. Marcin Sobczyk - radny Rady Gminy 

Łopuszno
41. Justyna i Mariusz Petrus - sklep wielo-

branżowy

42. Bartłomiej Miśta 
43. Aleksander Kozak - piekarnia 
44. Mariusz Woś - Elektro-Wos 
45. Małgorzata Maciejewska - salon fryzjer-

ski 
46. Karolina Karlińska - usługi fryzjerskie
47. Małgorzata Różycka - fi rma FOREVER

SPONSOR (do 200 zł) 
1. Barbara i Bogdan Jabłońscy  
2. Danuta Łukasik - radna Rady Gminy 

Łopuszno
3. Magdalena i Rafał Sypniewscy  - MA-

GRAF Producent Mebli na Wymiar
4. Wiesław Gałka - Zastępca Wójta Gminy 

Łopuszno
5. Mirosław Śliwka - sołtys Sołectwa La-

socin
6. Teresa Mazur- wicedyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie
7. Andrzej Cieślicki - Przewodniczący Rady 

Gminy Łopuszno
8. Katarzyna Włodarczyk - wicedyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Łopusznie

9. Teresa Pasowska 
10. Diana Kowalczyk –Palacz - kosmetyka 

profesjonalna 
11. Wioletta Wódkowska Tkacz - salon ko-

smetyczny 
12. Bożena Sochacka - radna Rady Gminy 

Łopuszno
13. Iwona i Zbigniew Nowaccy 
14. Małgorzata Gawęda - dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Łopusznie
15. Ewa Dudek - wicedyrektor Szkoły Pod-

stawowej im. S. Żeromskiego w Gnieź-
dziskach

16. Grzegorz Tkacz - sołtys Sołectwa Ewelinów
17. Justyna Walas  - radna Rady Gminy
18. Elżbieta Karykowska - sołtys Sołectwa 

Sarbice Drugie
19. Dorota Jedlińska - sołtys Sołectwa Ba-

rycz/Jasień 
20. Zofia Kozubek - radna Rady Gminy 

Łopuszno
21. Krzysztof Błachucki - Zastępca Prze-

wodniczącego Rady Gminy w Łopusznie
22. Lidia Sobczyk - sołtys Sołectwa Jedle 
23. Agnieszka Prędota-Gad - dyrektor Po-

wiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
24. Lidia Sobczyk- sołtys Sołectwa Jedle 
25. Marzena i Szczepan Błaszczykiewicz
26. Justyna Dudzińska - Szkoła Językowa 

Future 
27. Patrycja Jas  
28. Teresa Poświat
29. Magdalena Wittych

Beata Starzyk
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Najpiękniejsze aranżacje kwiatowe 
jednostek gminy Łopuszno

Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy 
Łopuszno Irena Marcisz zarzą-
dzeniem Nr 34/ 2022 z dnia 19 

maja 2022 r. ogłosiła konkurs pod nazwą: 
„Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno 
w roku 2022”. Celem konkursu jest troska 
o estetykę oraz zadbane, ukwiecone oto-
czenie przy siedzibach jednostek działają-
cych na terenie Gminy Łopuszno. 

W konkursie wzięły udział gminne 
jednostki organizacyjne oraz podmio-
ty, dla których organem założycielskim 
lub prowadzącym jest Gmina Łopuszno, 
a mianowicie: Gminny Ośrodek Sporto-
wo – Wypoczynkowy w Łopusznie, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łopusznie, Żłobek 
Gminny w Łopusznie, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Łopusznie, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie Fi-
lia w Grabownicy, Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, 

Gminna Biblioteka Publiczna, świetlica 
wiejska w Gnieździskach, świetlica wiej-
ska w Dobrzeszowie, świetlica wiejska 
w Snochowicach, świetlica wiejska w Pio-
trowcu, świetlica wiejska w Rudnikach, 
Samorządowy Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielo-
wie, Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, 
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie filia 
w Sarbicach, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łopusznie. 

Powołana stosownym zarządzeniem Nr 
46 /2022 z dnia 12 lipca 2022 r. komisja 
konkursowa dokonała 30 czerwca 2022 r. 
wizytacji i oceny aranżacji kwiatowych 
jednostek zgłoszonych w ramach konkur-
su. Przy ocenie komisja brała pod uwagę 
następujące kryteria: czystość i estetyka, 
aranżacja rabat kwiatowych, utrzymanie 
trawników, różnorodność gatunkowa oraz 
ukwiecenie okien i / lub balkonów.

Mamy zaszczyt poinformować, że lau-
reatami konkursu pn.: „Ukwiecona jed-
nostka Gminy Łopuszno w roku 2022”  
zostały następujące jednostki:
• I miejsce: Gminny Ośrodek Sportowo 

– Wypoczynkowy w Łopusznie  
• II miejsce Żłobek Gminny w Łopusz-

nie;
• III miejsce : Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łopusznie.
Komisja przyznała dla pozostałych 

uczestników równorzędne wyróżnienia za 
zaangażowanie w przygotowanie do kon-
kursu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom te-
gorocznej edycji konkursu, dziękując jedno-
cześnie wszystkim jednostkom za ciekawe 
rozwiązania w zakresie kwiatowej aranża-
cji zmierzające do poprawy estetyki naszej 
Małej Ojczyzny, którą jest Gmina Łopuszno.

Witold Wójcik

  I miejsce dla Gminnego Ośrodka
  Sportowo - Wypoczynkowego
  w Łopusznie

  II miejsce dla Żłobka Gminnego w Łopusznie   III miejsce dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
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Dożynki Gminy
Łopuszno 2022

Dożynki jako uroczystość o wie-
loletniej tradycji są symbolem 
szacunku dla ciężkiej pracy rol-

nika oraz stanowią wyraz wdzięczności 
za jego codzienne zmagania. Dożynkowe 
święto w polskiej tradycji  to czas rado-
ści i podziękowań: Panu Bogu za plo-
ny, a ludziom za trud. Są również okazją 
do zaprezentowania owoców pracy rolni-
ków, ich różnorodności i niezwykle boga-
tego dziedzictwa kulturowego. Niewątpli-
wie możemy je  nazwać  ukoronowaniem 
całorocznej, wytężonej pracy wszystkich 
tych, którzy z szacunkiem, pobożnością 
i pasją sieją „ziarno chleba”, stanowiące 
dla nas wszystkich podstawę życia co-
dziennego.

Tegoroczne uroczystości święta plo-
nów  rozpoczęło  poświęcenie  wieńców 
dożynkowych i chleba oraz  dziękczynna 

Msza św. w intencji rolników, którą cele-
brował ks. dr hab. Paweł Tambor - rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Kielcach w koncelebrze z ks. kanoni-
kiem Karolem Stachem – proboszczem 
naszej parafi i. 

Po zakończeniu uroczystości kościel-
nych barwny korowód przemaszerował 
ulicami Łopuszna na teren Gminnego 
Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego. 
Pochód otwierała Gminna Orkiestra Dęta, 
która intonowała utwory, nadając uroczy-
stego charakteru całemu przemarszowi. 
Za nią podążały władze gminy Łopuszno 
oraz zaproszeni goście w asyście staro-
stów dożynek. W pochodzie uczestniczy-
ły również delegacje wieńcowe, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele kół gospo-
dyń wiejskich, klubów seniora, lokalnych 
stowarzyszeń, Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Łopusznie, Chóru Kościelnego 
„Gloria”, ubrane w ludowe stroje dzieci 
ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Łopuszno oraz ze świetlic środowisko-
wych , a także liczni mieszkańcy naszej 
gminy. 

Oficjalnego otwarcia dożynek doko-
nał Zastępca Wójta Gminy Łopuszno 
Wiesław Gałka,  przyjmując z rąk staro-
stów  dożynkowych p. Eweliny Kozieł oraz 
p. Mariusza Stępnika, chleb – owoc ziemi 
i pracy ludzkich rąk.  W tym szczególnym 
dniu,  wójt Wiesław Gałka życzył wszyst-
kim rolnikom, aby czuli dumę i satysfakcję 
z trudnej i wymagającej pracy. Podkre-
ślił  ich zaangażowanie, pracowitość, ale 
przede wszystkim miłość i przywiązanie 
do ziemi, która jest często przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. Dodał, że  praca 
rolnika jest ciężka, ale jednocześnie pięk-

Dostojni współorganizatorzy i goście gminy Łopuszno

Orkiestra Dęta w korowodzie dożynkowym zapewnia piękną oprawę artystyczną imprezy gminnej

Starostowie tegorocznych Dożynek Gminnych

„Kto do ciężkiej gleby wrzucił ziarno życia,

ten patrzał na kłosy pędzące do nieba.

w sercu ma zawarty skarb nie do pozbycia:

Szacunek dla chleba..”

(autor nieznany)
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  Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  Gminy Łopuszno  przygotowali stoisko

  Liczny udział mieszkańców gminy Łopuszno podczas imprezy

na, bo pozwala się cieszyć wymiernymi 
efektami w postaci zbiorów, które trafiają 
na stoły setek ludzi.  

Życzenia rolnikom złożyli również za-
proszeni goście: Senator RP – Krzysztof 
Słoń oraz  Poseł na Sejm RP – Mariusz 
Gosek.

Dyplom wraz z upominkiem  okoliczno-
ściowym otrzymali:

 Pan Aleksander Drozdowski   - sołtys 
sołectwa  Fanisławice, zwycięzca presti-
żowej nagrody  Sołtys Roku Województwa 
Świętokrzyskiego, który tym samym pozy-
skał  kwotę 20 tysięcy złotych do wykorzy-
stania  dla  swojego sołectwa,

Pan Zbigniew Bąk – sołtys sołectwa 
Antonielów – za przygotowanie wraz 
z żoną  wspaniałego wieńca, który repre-
zentował gminę Łopuszno podczas Doży-
nek Powiatowych w Górnie.

Niezwykle okazale prezentowała się 
scena, nieopodal której widniało 17 mi-
sternie wykonanych wieńców przygo-
towanych przez następujące sołectwa: 
Antonielów, Czałczyn, Dobrzeszów, Eu-
stachów, Fanisławice, Gnieździska, Jedle, 
Józefina, Krężołek-Przegrody, Lasocin, 
Łopuszno, Olszówka, Piotrowiec, Rud-
niki, Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie, 
Snochowice. Każde sołectwo otrzymało 
za wieniec nagrodę finansową w kwocie 
500 zł. 

Plac wokół sceny oraz teren Gminne-
go Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowe-
go ustroiły zachwycające stoiska, które 
serwowały mnogość przepysznych po-
traw i wypieków. Podczas tegorocznych 
dożynek stoiska przygotowały sołectwa: 

Czałczyn, Czartoszowy, Eustachów, Ewe-
linów Fanisławice, Gnieździska, Grabow-
nica, Jedle, Józefina, Lasocin, Łopuszno, 
Olszówka, Piotrowiec, Sarbice Pierwsze, 
Sarbice Drugie, Snochowice, Wielebnów, 
KGW Rozśpiewani, Centrum Wspierania 
Rodziny z Uśmiechem z Józefiny. 

Wszyscy wystawcy wznieśli się na 
wyżyny kuchennych popisów wzorowo 
prezentując przez to  dorobek kulturowy 
oraz kulinarne dziedzictwo naszej gminy. 
W zorganizowanym konkursie na naj-
smaczniejszą potrawę dożynkową każde 
ze stoisk otrzymało nagrodę w postaci 
kompletu garnków znanej polskiej firmy. 

Miejsce na podium  za następujące dania 
otrzymały sołectwa: 

Czałczyn – kapusta z golonką
Czartoszowy – czarcia fasolka
Eustachów – pyza ziemniaczana
Ewelinów – dynia faszerowana
Fanisławice – gołąbki
Gnieździska – parzybroda
Grabownica – zupa grzybowa
Jedle – ślimoki
Józefina – pieczonka
Lasocin – goły
Łopuszno – gulasz meksykański
Olszówka – pieczony prosiak
Piotrowiec – pierogi z kapustą i grzy-

bami
Sarbice Pierwsze – pierogi w sosie 

grzybowym
Sarbice Drugie – pyzy z mięsem
Snochowice – chleb ze smalcem
Wielebnów – kapusta z grzybami
KGW Rozśpiewani – żurek
Centrum Wspierania Rodziny z Uśmie-

chem z Józefiny – bigos
Sołectwa oraz mieszkańcy gminy 

Łopuszno ochoczo brali udział w licznych 
konkursach ogłoszonych z okazji dożyn-
kowej biesiady. 

W bieżącym roku organizatorzy przy-
gotowali 9 kategorii konkurencji (wieniec, 
stoisko, potrawa, sołecka twórczość, na-
lewka sołtysówka, turniej sołectw, kom-
pozycja kwiatowa, największa dynia, naj-
smaczniejsze ciasto). 

Na wyjątkowe wyróżnienie zasługują 
sołectwa, które wzięły udział we wszyst-
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kich dziewięciu kategoriach. Należą 
do nich sołectwo Łopuszno z sołtys Bar-
barą Fras na czele oraz sołectwo Lasocin 
z sołtysem Mirosławem Śliwką.

Tuż za nimi na podium znalazło się 
sołectwo Eustachów – sołtys Justyna 
Walas oraz sołectwo Jedle – sołtys Lidia 
Sobczyk. Oba sołectwa zaangażowały się 
w 8 dostępnych konkurencjach. 

Turniej Sołectw o Puchar Wójta  Gminy 
Łopuszno

Wzi ę ł o  w n im u dz ia ł  6  so ł e c t w :   
Łopuszno, Lasocin, Czartoszowy, Józefi -
na, Jedle oraz Sarbice Pierwsze. Pomimo, 
iż turniej miał na celu wspólną zabawę, nie 
brakło sportowej rywalizacji, a zgroma-
dzona publiczność - jak na prawdziwych 
zawodach sportowych dopingowała swoje 
drużyny. 

Konkurencje w tym turnieju były nastę-
pujące: ujeżdżanie byka, slalom taczką 
z balikiem słomy, przelewanie wody. 

Po podsumowaniu punktacji poszcze-
gólnych konkurencji okazało się, że naj-
więcej punktów uzyskało sołectwo Czar-
toszowy  i tym samym zajęło pierwsze 
miejsce.  Sołectwo, które wygrało rywa-
lizację, otrzymało puchar ufundowany 
przez Wójt Gminy Łopuszno Panią Irenę 
Marcisz, dyplom i nagrody rzeczowe. Po-
nadto wszystkie sołectwa uczestniczące 
we wspólnej zabawie  otrzymały pamiąt-
kowe statuetki i dyplomy, a każdy uczest-
nik otrzymał  upominek.  

Konkurs „Najlepsza nalewka sołtysów-
ka”  Komisja przyznała miejsca i  nagrody 
dla:

1 miejsce – sołectwo Grabownica
2 miejsce – Pan Tomasz Stańczyk – 

sołectwo Ewelinów
3 miejsce – sołectwo Lasocin
W konkursie na największą dynię zwy-

ciężyli:
1 miejsce –  Pani Bogusława Bujak 

z Olszówki
2 miejsce – sołectwo Lasocin
3 miejsce – sołectwo Eustachów
Konkurs na najsmaczniejsze ciasto, 

w którym nagrodą główna był mikser, 
został rozstrzygnięty: 

1 miejsce – sołectwo Czałczyn
2 miejsce – sołectwo Dobrzeszów
3 miejsce – sołectwo Grabownica
Konkurs na najpiękniejszą  dożynkową 

kompozycję wygrali:
1 miejsce – Pan Zbigniew Bąk, sołtys 

sołectwa Antonielów,
1 miejsce – sołectwo Lasocin
2 miejsce – sołectwo Podewsie
3 miejsce – sołectwo Gnieździska
3 miejsce – sołectwo Grabownica
Konkurs „Twórczość sołecka”
1. miejsce – sołectwo Łopuszno
2. miejsce – sołectwo Lasocin
3. miejsce – sołectwo Grabownica

W części artystycznej na scenie pre-
zentowali się lokalni artyści. Podziwia-
liśmy wokalne występy Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Snochowic, Stowarzyszenia 
Aktywne Kobiety Gnieździsk, Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z Łopuszna, Zespołu 
Pieśni i Tańca Gnieździska, Klubów Se-
niora z Eustachowa i Gnieździsk, dzieci ze 
szkół podstawowych z Łopuszna, Gnieź-
dzisk, Dobrzeszowa, Sarbic, Grabownicy. 
Wieczorową porą poderwał publiczność 
do zabawy i tańca Zespół Pieśni i Tań-
ca Łopuszno oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Wierna Rzeka Biesiada trwała do późnych 
godzin wieczornych przy rytmach ludowej 
muzyki, którą serwował DJ Czarek Kmie-
cik

W tym dniu nie zabrakło także dodat-

Powiązanie tradycji
  z wartościami religijnymi

Podczas dożynek nie zabrakło czegoś dla
  ducha, ale i dla ciała

Tradycyjny udział sołectwa Józefi na
  w święcie rolników

kowych atrakcji. Organizatorzy pamię-
tali o najmłodszych gościach dożynek.  
Dzieci do woli „wyszaleć się” mogły na 
dmuchanych zjeżdżalniach,  oraz sko-
rzystać z wesołego miasteczka. Wzorem 
lat poprzednich zorganizowana została 
loteria fantowa, w której nagrodą główną 
był rower ufundowany przez Wójt Gmi-
ny Łopuszno Irenę Marcisz. Dodatkowo 
- tegoroczna atrakcją był V Bieg Rolnika
zorganizowany przez KRUS oraz stoiska 
towarzyszące przygotowane przez Powia-
towy Urząd Pracy w Kielcach, Wojskową 
Komendę Uzupełnień, Okręgowa Spół-
dzielnię Mleczarską z Włoszczowy i KRUS. 

Pragniemy serdecznie podziękować na-
szym wspaniałym sponsorom, bez pomo-
cy których nie byłaby możliwa organizacja 
tego wydarzenia. Do szacownego grona 
należą:

Aleksander Kozak – ufundował chleby 
na uroczystość dożynkową.

Grzegorz Janus – fi rma Jansmar - fun-
dator nagród w konkursach

Firma  PROCARTE – fundatorzy nagród
Barbara Płyta – firmy przetwórstwa 

mięsnego
Piotr Maciejewski – przekazał słomiane 

bale do dekoracji dożynkowej
Zbigniew Kowalczyk  – udostępnił  

bryczkę konną, która uświetniła korowód 
dożynkowy. 

Jakub Jarzyński, Sylwester Wychowa-
niec, Sławomir Pięta, Tomasz Kowalczyk
– dostarczyli słomianą kostkę na cele de-
koracji dożynkowej.

Organizatorzy: Wójt Gminy Łopuszno 
Irena Marcisz, Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Gminny Ośrodek Sportowo Wypo-
czynkowy z całego serca dziękują wszyst-
kim za pomoc i zaangażowanie. 

Beata Starzyk 
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ODZNACZENI  TYTUŁEM 
„ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”
Odznaka honorowa „Zasłużony dla 

rolnictwa” nadawana jest osobom 
fizycznym za osiągnięcia w dzie-

dzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rol-
nych. 

Z inicjatywy Wójt Gminy Łopuszno Ireny 
Marcisz, Rada Gminy w Łopusznie w czerw-
cu 2022 r. podjęła uchwałę o wystąpieniu 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o na-
danie odznak honorowych „Zasłużony dla 
rolnictwa”.

W odpowiedzi na wniosek Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi nadał odznakę dla  
8 rolników z terenu gminy Łopuszno.

Uroczyste uhonorowanie nastąpiło na 
Dożynkach Gminnych 11 września 2022 r.   
przez Senatora RP Krzysztofa Słonia, Za-
stępcę Wójta Gminy Łopuszno Wiesława 
Gałkę oraz Sekretarz Gminy Łopuszno  
Małgorzatę Barcicką.
Odznaką zostali uhonorowani: 
1. Mariusz Barwiński zam. Krężołek
2. Tomasz Gad zam. Piotrowiec
3. Tadeusz Gołuch zam. Fanisławice
4. Adam Groszek zam. - Ewelinów 
5. Paweł Knap zam. -  Sarbice Pierwsze
6. Zbigniew Podstawka zam. - Przegrody
7. Adam Strojewski zam. Lasocin
8. Ryszard Szymański zam. Przegrody.

Mariusz Barwiński, zam. Krężołek
Pan Mariusz Barwiński w 2008 r. prze-

jął po rodzicach gospodarstwo rolne, któ-
re powiększył i zmodernizował. Obecnie 
jest  właścicielem gospodarstwa rolnego 
o areale 17 ha oraz wydzierżawia ok 25 ha.  
Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego 
oraz opasowego. Obsadę stada hodowla-
nego stanowi: 30 szt. bydła mlecznego, 30 
szt. bydła opasowego raz 20 szt. młodzie-
ży. Dokonał modernizacji gospodarstwa. 
Stosuje nowoczesne metody produkcji 
i uprawy roślin. Jego praca zawodowa 
może być wzorem dla młodego pokolenia 
rolników. 

Tomasz Gad, zam. Piotrowiec
Pan Tomasz Gad prowadzi gospodar-

stwo role od 1998 r. Przejął je od swo-
ich rodziców. Gospodarstwo powiększył  
z 5 do 25 ha.  Profil produkcji gospodarstwa 
to hodowla krów mlecznych oraz bydła opa-
sowego. Obecnie stado hodowlane liczy: 

21 szt. krów mlecznych, 6 szt. zacielonych 
jałówek oraz 7 szt. bydła opasowego. Pan 
Tomasz Gad ma wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu gospodarstwa, które w du-
żym stopniu jest zmechanizowane. Stosuje 
nowoczesne metody produkcji i uprawy ro-
ślin. Jego praca zawodowa może być wzo-
rem dla młodego pokolenia rolników.

Tadeusz Gołuch, zam. Fanisławice
Pan Tadeusz  Gołuch przejął  gospodar-

stwo o powierzchni 6,5 ha po rodzicach 
i prowadzi je ponad 30 lat. Specjalizuje się 
w hodowli bydła opasowego. Jest cenio-
nym i uznanym rolnikiem w środowisku,  
wzorem pracowitości i uczciwości, aktyw-
nie udzielającym się w życiu społecznym. 

Adam Groszek, zam. Ewelinów
Pan Adam Groszek jest  z wykształcenia 

technikiem rolnictwa, prowadzi gospodar-
stwo rolne od 1987 r. Przejął je po rodzi-
cach. Gospodarstwo o powierzchni 17 ha, 
specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego. 
W gospodarstwie pomaga mu żona oraz 
synowie. 

Paweł Knap, zam.  Sarbice Pierwsze
Pan Paweł Knap przejął gospodarstwo rolne 
o powierzchni 10 ha po dziadkach. Powięk-
szył je i zmodernizował. Obecnie gospoda-
ruje na 40 ha gruntów, na których prowadzi 
produkcję zbóż, kukurydzy oraz hodowlę 
bydła mlecznego i opasowego. Łącznie ob-
sadę gospodarstwa stanowi 40 szt. krów 
mlecznych, 30 szt. bydła opasowego oraz 
młodzieży do powiększenia stada. Pracu-
je na najnowocześniejszym sprzęcie rol-
niczym, na który uzyskał  dofinansowanie 
z funduszy unijnych. Jest jednym z naj-
większych hodowców bydła mlecznego na 
terenie gminy Łopuszno w 2021 r. - średnia 
wydajność ponad 10 tys. litrów. 

Zbigniew Podstawka, zam. Przegrody
Pan Zbigniew Podstawka prowadzi go-

spodarstwo o powierzchni 22 ha ukierunko-
wane na hodowlę bydła mlecznego. Obsada 
stada wynosi 20 szt. bydła mlecznego oraz 
20 szt. młodzieży na odtworzenie stada. 
Pracuje na najnowocześniejszym sprzę-
cie rolniczym. W gospodarstwie stosuje 
nowoczesne osiągnięcia nauki rolniczej 

w zakresie produkcji mleka. Zagroda sta-
nowi wzór dla innych rolników w zakresie 
dbałości o czystość i estetykę. W 2006 r. 
gospodarstwo Pana Zbigniewa zajęło w II 
etapie powiatowego konkursu II miejsce na 
najbardziej zadbaną i estetyczną zagrodę 
wiejską, a także zajęło  III miejsce w woje-
wództwie świętokrzyskim w Ogólnokrajo-
wym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” zorganizowanym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwo-
wą Inspekcję Pracy. W 2007 r. gospodar-
stwo otrzymało wyróżnienie na Dożynkach 
Gminnych w Łopusznie za V miejsce w ilo-
ści wyprodukowanego mleka z terenu gmi-
ny Łopuszno.

Adam Strojewski, zam. Lasocin
Pan Adam Strojewski prowadzi rodzinne 

gospodarstwo rolne, które przejął po rodzi-
cach. Powierzchnia gospodarstwa wraz 
z dzierżawami wynosi 30 ha. Większość 
gruntów stanowią trwałe użytki zielone. 
Profil produkcji gospodarstwa ukierunkowa-
ny jest na hodowlę krów mlecznych.  Łączna 
stado hodowlane wynosi 40 szt., z czego 18 
szt. krowy mleczne, a resztę stanowią opa-
sy i młodzież na odtworzenie stada. Gospo-
darstwo jest wyposażone w nowoczesny 
sprzęt i maszyny rolnicze. Jest wzorem go-
spodarności, a jego gospodarstwo stanowi 
wzór w zakresie stosowanych metod pro-
dukcji oraz dbałości o czystość. Cieszy się 
dużym uznaniem w środowisku rolników.

Ryszard Szymański, zam. Przegrody
Pan Ryszard Szymański od 1997 r. pro-

wadzi gospodarstwo rolne, które przejął po 
rodzicach i powiększył z 3 ha do powierzch-
ni 15 ha. Gospodarstwo specjalizuje się 
w hodowli bydła mlecznego. Obsada stada 
wynosi 25 szt. krów mlecznych oraz 5 szt. 
młodego bydła na odtworzenie stada krów 
mlecznych. Gospodarstwo jest nowocze-
sne, wyposażone w bogaty park maszyno-
wy. Dzięki dofinansowaniu unijnemu oraz 
ciężkiej pracy Pan Ryszard Szymański roz-
winął produkcję rolniczą. Jest cenionym 
i uznanym rolnikiem w środowisku, wzorem 
pracowitości i uczciwości.

Serdecznie gratulujemy!
Witold Wójcik
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50 lat razem – Złote Gody 
w gminie Łopuszno
Uroczystość z okazji 50 – lecia 

zawarcia związków małżeńskich 
miała miejsce 18 września 2022 

r. i rozpoczęła się mszą św. w Koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Łopusznie. Celebrował ją ks. Rafał 

Gudwański, oczywiście, w intencji jubi-
latów i ich rodzin. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego 
w Łopusznie. Uświetnili ją swoją obecno-
ścią: Senator RP Krzysztof Słoń, Poseł 
Na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Starosta 
Powiatu Kieleckiego Mirosław Gębski, 
Przewodniczący Rady Gminy w Łopusz-
nie Andrzej Cieślicki wraz z radnymi 
Rady Gminy w Łopusznie, Sekretarz 
Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, 
kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo 
– Wypoczynkowego w Łopusznie Sławo-
mir Stelmaszczyk, zastępca kierownika 
USC w Łopusznie Szymon Jarzyna oraz 
przedstawiciel Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego p. Anna Grzela. 

Wręczono medale przyznane przez 
Prezydenta RP dla 21 par jubilatów 
z naszej gminy. Po ich  uhonorowaniu 
przyszedł czas na wręczenie upomin-
ków. 

Zaproszeni goście skierowali do ju-
bilatów z głębi serca płynące gratula-
cje, życzenia niewyczerpanego zdro-

wia, dziękując przy tym za piękny wzór 
wspólnego życia w zgodzie, z poszano-
waniem wartości rodzinnych. Uhono-
rowane pary stanowią chlubę lokalnej 
społeczności. 

Uroczystość umilił występ artystycz-
ny młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Łopusznie przygotowa-
nej przez nauczycieli: p. Beatę Iwanek, 
p. Anetę Błaszczyk i p. Jarosława Gołucha.

Niewiele jest rzeczy tak cennych jak 
złoto, nic zatem dziwnego, że półwiecze 
szczęśliwego pożycia małżeńskiego na-
zwano właśnie złotymi godami. 50 lat 
zgodnego przebywania ze sobą nawzajem 
zasługuje zatem na prawdziwe świętowa-
nie.

Z przyjemnością informujemy, że me-
dalami za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznanymi przez Prezydenta RP odzna-
czone zostały następujące pary: 
• Państwo Bogusława i Jan małżonko-

wie Adamczyk 
• Państwo Józefa i Eugeniusz małżon-

kowie Ciesielscy 
• Państwo Jadwiga i Stefan małżonko-

wie Cieśliccy
• Państwo Halina i Edward małżonko-

wie Ciszek
• Państwo Leokadia i Jan małżonkowie 

Gładzik
• Państwo Krystyna i Zdzisław małżon-

kowie Iwańscy 
• Państwo Martyna i Zdzisław małżon-

kowie Kałuża
• Państwo Krystyna i Bogdan małżon-

kowie Kotwica
• Państwo Bogumiła i Tadeusz małżon-

kowie Kowalczyk
• Państwo Krystyna i Ryszard małżon-

kowie Kowalscy 
• Państwo Jadwiga i Mirosław małżon-

kowie Macander
• Państwo Irena i Kazimierz małżonko-

wie Marzec
• Państwo Elżbieta i Lucjan małżonko-

wie Mazur
• Państwo Pelagia i Adam małżonkowie 

Mędreccy 
• Państwo Wiesława i Jan małżonkowie 

Michta
• Państwo Zofi a i Tadeusz małżonkowie 

Ogonowscy 
• Państwo Maria i Tadeusz małżonko-

wie Sobala
• Państwo Barbara i Mieczysław mał-

żonkowie Stępień
• Państwo Jadwiga i Eugeniusz mał-

żonkowie Szymkiewicz
• Państwo Krystyna i Stanisław mał-

żonkowie Tomaszewscy
• Państwo Apolonia i Bronisław mał-

żonkowie Wolak.
Szymon Jarzyna, Damian Rozmus

Senator RP Krzysztof Słoń i Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec uświetnili uroczystość swoją obecnością
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  Uroczystą Mszą świętą rozpoczęto piękny jubileusz  Władze samorządowe Gminy Łopuszno, bliscy i dostojni goście
  podczas wyjątkowego jubileuszu

  Bohaterowie przepięknego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Uroczyste włączenie nowo narodzonych                                                                                    
w poczet mieszkańców gminy Łopuszno

  Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz kontynuuje zainicjowane przez siebie 
  spotkanie odnoszące się do piękna rodzicielstwa 

6    lipca 2022 r. na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportowo – Wypoczynko-
wego w Łopusznie – z inicjatywy 

Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz 
przeprowadzono spotkanie z nowo naro-
dzonymi dziećmi (i ich bliskimi) uroczy-
ście włączonymi w poczet mieszkańców 
gminy Łopuszno.

Spotkanie przeprowadzone w atmosfe-
rze rodzicielskiej miłości i troski o nowe 
pokolenie naszej „Małej Ojczyzny” stało 
się doskonałą okazją do udzielenia wspar-
cia dla rodziców oraz ukazania piękna 
rodzicielstwa. Pozwoliło również na wy-
mianę doświadczeń. Wpisało się w proro-
dzinną politykę, którą wraz z samorządem 
prowadzi od wielu lat Wójt Gminy Łopusz-
no Irena Marcisz. 

Gosp o d a r z  g miny p o dzi ę kowa ł a 
wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie 
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WAKACYJNE bez nudy
Letnie inicjatywy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łopusznie

Coś dla dzieci - „Akcja Wakacje”
To wydarzenie skierowane 

dla dzieci, które w okresie let-
niego wypoczynku pozostały w miejscu 
zamieszkania. Gminny Ośrodek Kultury 
w Łopusznie przygotował dla nich sze-
reg atrakcji w ramach zajęć profi laktycz-
no – edukacyjnych dofinansowanych 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązy-

Bliscy wraz ze swoimi pociechami z radością licznie korzystają 
  z zaproszenia na spotkanie

wania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą 
w Łopusznie. Najmłodsi oprócz zajęć  ści-
śle związanych  z profi laktyką, które prze-
prowadzone zostały przez przedstawicieli 
służb mundurowych i medycznych, mieli 
do wyboru moc atrakcji, w postaci m.in. 
warsztatów plastycznych, tanecznych, gier 
i zabaw terenowych. Dodatkowo organiza-

tor postarał się uatrakcyjnić czas wyjazdami 
na basen, do kina czy też do Ostoi Dwor-
skiej – zagrody edukacyjnej oferującej 
wiele niepowtarzalnych wrażeń nawiązują-
cych do staropolskich obyczajów i tradycji. 

Zwieńczenie wakacyjnych atrakcji sta-
nowiła wycieczka do Sandomierza, pod-
czas której dzieci usłyszały od przewod-
nika wiele ciekawostek na temat historii 
miasta, zobaczyły wspaniały widok okolicy, 
rozpościerający się z Bramy Opatowskiej, 
popłynęły również statkiem rejsowym po 
Wiśle.

Coś dla dorosłych – „Edukacyjne spacery 
zielarskie”

DZIKA KUCHNIA LATEM to tytuł zie-
larskiego spotkania, który miał miejsce 
9 lipca 2022 r. Warsztaty poprowadziła 
Pani Justyna Pargieła – popularna  zio-
łoznawczyni, twórczyni marki „DziczeJe-
my”. Spacer zielarski i warsztaty dzikiej 
kuchni odkryły przed uczestnikami bogac-
two roślin i możliwości zastosowania ich 
w formie kulinarnej i leczniczej.

22 lipca 2022 r. gościliśmy natomiast  
Panią Magdalenę Hołub - fitoterapeutkę, 
naturopatkę, która wykłada w Instytucie 
Zielarstwa i Terapii Naturalnych w Warsza-
wie. 

Pani Magdalena przekazała mnóstwo 
praktycznej wiedzy na temat, w jaki sposób 
wykorzystywać „uciążliwe chwasty” w za-
pobieganiu i leczeniu wielu dolegliwości. 

Spacer zielarski z p. Magdaleną Hołub

organizatorów. Wójt Gminy Łopuszno kul-
tywując miły zwyczaj składania gratulacji 
rodzicom z okazji narodzin dziecka, prze-
kazała im symboliczne upominki – misie 
wraz z kocykiem opatrzone herbem gmi-
ny Łopuszno i napisem: „Witamy Nowego 
Mieszkańca w Gminie Łopuszno”. Ponadto, 
wśród uczestników spotkania rozlosowane 
zostały bilety na bezpłatne skorzystanie 
z atrakcji kompleksu basenowego znajdu-
jącego się na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusz-
nie. Pani Irena Marcisz ufundowała rów-
nież nagrodę fi nansową dla dziecka, któ-
rego los okazał się szczęśliwy. 

Damian Rozmus
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Reprezentowanie Gminy Łopuszno podczas 
uroczystości o zasięgu ponadlokalnym 

26 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łopusznie miał zaszczyt reprezento-
wać gminę Łopuszno podczas doniosłego 
wydarzenia, jakim jest Ogólnopolski Fe-
stiwal Kultury Ludowej „JAWOR U ŹRÓDEŁ 
KULTURY”. Stoisko promocyjne obfitowało 
w wiele smacznych potraw. Ochoczo odwie-
dzali je liczni goście m.in. Starosta Powiatu 
Kieleckiego Mirosław Gębski. 

10 lipca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury 
w Łopusznie wziął udział w konkursie na 
Najsmaczniejsza Potrawę Powiatu Kielec-
kiego „Babcine Smaki – „Powróćmy jak za 
dawnych lat” zorganizowanym przez Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach. Niezmiernie 
miło jest się nam pochwalić otrzymanym 
wyróżnieniem. Kluseczki z tartych ziem-
niaków „w towarzystwie” sosu ze świeżych 
kurek zachwyciły podniebienia szanownej 
komisji.

22 sierpnia 2022 r. na Świętym Krzyżu 
miały miejsce uroczyste obchody 410. rocz-
nicy urodzin księcia Jeremiego Wiśniowiec-
kiego. Widowisko plenerowe zorganizowane 
zostało przez Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach. Delegacja Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łopusznie reprezentowała Gminę Łopusz-
no podczas tej doniosłej uroczystości, nad 
którą patronat honorowy objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Beata Starzyk 

  Tokarnia - delegacja gminy z Senatorem RP 
  Krzysztofem Słoniem

  Tokarnia - reprezentacja gminy ze Starostą kieleckim
  Mirosławem Gębskim

Bezpłatne zajęcia wakacyjne dla dzieci
z terenu gminy Łopuszno

W tym roku w ramach waka-
cyjnej akcji Gminny Ośrodek 
Sportowo-Wypoczynkowy  

w Łopusznie przygotował wiele cieka-
wych propozycji dla dzieci, aby aktywnie 
i wesoło mogły spędzić te wakacje. Były 
to przede wszystkim zajęcia rekreacyjno-
-sportowe nastawione na ogólny rozwój 
ruchowy, budzenie w dzieciach zainte-
resowania sportem, zdrową rywalizacją. 
Ponad 100 dzieci uczestniczyło w waka-
cyjnej akcji.

Co wtorek odbywały się zajęcia nordic 
walking i niezawodna grupa odkrywała 
nowe szlaki z instruktorem p. Justyna 

Marszalik. Cały czas trwała wakacyjna 
przygoda z piłką. Treningi piłki nożnej od-
bywały się pod okiem wykwalifikowanego 
trenera  p. Bartosza Zagurowskiego. Po-
nadto przeprowadzone zostały pogadanki 
ze specjalistami np. na temat poznania 
funkcjonowania straży pożarnej, policji.

W każdy piątek odbywały się lekcje 
pływania. Dwie grupy uczestników pod 
okiem ratowników i nauczyciela pływania 
rozpoczynały swą przygodę z pływaniem 
lub szlifowały już nabyte umiejętności.  
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
„warsztaty z glinką”, które poprowadziła  
p. Katarzyna Nawrocka – artysta, rzeź-

biarz. Glina, wyobraźnia i praca dłoni 
– czyli warsztaty ceramiczne. Była to 
propozycja dla wszystkich miłośników rze-
miosła, zajęć manualnych, sztuki. Warsz-
taty były wspaniałą przygodą ze sztuką.

W ramach aktywnych wakacji odbywały 
się także treningi z tenisa ziemnego z tre-
nerem p. Kamilem Nowakiem oraz zajęcia 
karate z sensejem p. Maciejem Świtem. 

Bezpłatne zajęcia dla dzieci dofinan-
sowane były z Gminnej Komisji Profilak-
tyki i Rozwiązania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Łopusznie.

Sławomir Stelmaszczyk

  Warszaty z zakresu postaw obywatelskich
   i przestrzegania porządku prawnego

  Dzieciaki chętnie korzystają z dobrodziejstw 
  basenów letnich na GOSW w Łopusznie

  Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego
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Dolina Kościeliska

Festiwal Folkloru Ziem Górskich Kasprowy Wierch Rabkolandia

Rusinowa Polana

„Wakacje na 102”

Tegoroczne wakacje by ł y d la 
podopiecznych naszych świe-
tlic środowiskowych w Snocho-

wicach, Czałczynie i Lasocinie z pew-
nością atrakcyjne i radosne. Dzieci , 
które uczestniczyły w zajęciach świe-
tlicowych w roku szkolnym 2020/2021 
- w nagrodę za solidność – wyjecha-
ły na prawie tygodniowy wypoczynek
 do Zakopanego.

Atrakcji i  niezapomnianych chwil 
było co niemiara. Nasi podopieczni 

wypoczywali i bawili się podczas tego 
wyjazdu. Zwiedzili i „odwiedzili” wiele 
miejsc. Byli w Rabkolandii, na Kaspro-
wym Wierchu, w Dolinie Kościeliskiej, 
na Rusinowej Polanie. „Szaleli” na rurach 
i zjeżdżalniach w Aquaparku. Zażywa-
li kąpieli w Szymoszkowej. „Trafili” na 
53. Międzynarodowy Festiwal Folklo-
ru Ziem Górskich. Snuli refleksje w XV-
-wiecznym kościele pod wezwaniem 
św. Michała Archanioła w Dębnie Podha-
lańskim. „Zaliczyli” spływ Dunajcem.

Na pożegnanie letniego wypoczyn-
ku nasi milusińscy otrzymali pamiątki, 
które - chyba - u wszystkich wywołały 
uśmiech zadowolenia i… szczęśliwie 
wrócili do domów.

Mamy nadzieję, że przyszłe wakacje 
będą również tak udane dla kolejnej 
grupy uczestników zajęć w świetlicach 
ś rodowiskow ych w Snochowicach , 
Czałczynie i Lasocinie. 

Katarzyna Włodarczyk
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Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem 
Stowarzyszenia „Nasze Łopuszno”

W gminie Łopuszno mia ło 
miejsce szereg wydarzeń 
historycznych, które nie -

wątpliwie , aż po dzień dzisiejszy są 
ważne dla lokalnej społeczności gminy 
Łopuszno. 

Do najtragiczniejszych należą wyda-
rzenia dotyczące m.in. zbrodni na miesz-
kańcach wsi Skałka Polska, dokonania 
mordu we wsi Naramów. 12 lipca obcho-
dzono Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej. 
To dzień poświęcony mieszkańcom pol-

Uczestnicy pielgrzymki przed pomnikiem Jana Pawła II w Licheniu Radość uczestników podczas wyjazdu do Lichenia

skich wsi za ich patriotyczną postawę 
w czasie II wojny światowej - za pomoc 
udzielaną uciekinierom, osobom ukry-
wającym się przed prześladowaniami 
i wysiedlanym, za walkę. Stowarzysze-
nie ,,Nasze Łopuszno’’ na czele z prezes 
zarządu Panią Teresą Pasowską zorga-
nizowało 12 lipca 2022 r. w Dzień Walki 
Męczeństwa wsi Polskiej  wyjazd piel-
grzymkowy do Sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej do Lichenia. Pielgrzymkę 
rozpoczęto udziałem w uroczystej Mszy 

św. w intencji ofiar II wojny światowej – 
mieszkańców gminy Łopuszno. Po nabo-
żeństwie grupa udała się na zwiedzenie 
starszej części Sanktuarium: kościoła 
św. Doroty, grobowca Tomasza Kłossow-
skiego, Mikołaja Sikatki, kaplicy Krzyża 
św., bazyliki – jej głównej nawy i dolnej 
kaplicy. Następnie uczestniczy udali się 
do lasu grąblińkiego,  który stanowi miej-
sce objawień Matki Bożej. 

Zarząd Stowarzyszenia 
„Nasze Łopuszno”
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Wyjazd do Łagiewnik i Krakowa

iisierpnia 2022 r. grupa z gminy 
Łopuszno odbyła wyjazd do Ła-
giewnik oraz Krakowa. Wycieczka 

została zapoczątkowana  udziałem we 
Mszy św. w Sanktuarium Bożego  Miłosier-
dzia w Łagiewnikach, w której mieszkańcy 

naszej gminy brali aktywny udział – opra-
wa muzyczna, czytanie modlitwy wiernych. 
Po uroczystej liturgii udaliśmy się do Fur-
ty Klasztornej, gdzie została wygłoszona 
prelekcja o Bożym Miłosierdziu przez sio-
strę prelegentkę. Następnie  rozpoczęli-

śmy zwiedzanie kompleksu Sanktuarium 
Bożego w Łagiewnikach, m.in. kaplicę 
z cudownym obrazem Jezusa Miłosierne-
go,  grobem św. Faustyny,  celę, w której 
przebywała św. Faustyna. Po zwiedzaniu 
sanktuarium w Łagiewnikach grupa udała 
się do Centrum Jana Pawła II, które stano-
wi wotum dziękczynne wiernych za pontyfi -
kat Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolejnym 
miejscem zwiedzania było miasto Kraków, 
w tym m.in.: spacer Plantami. 

Na moment grupa zatrzymała się pod 
oknem  kurii, z którego nasz  Papież Jan Pa-
weł II pozdrawiał  pielgrzymów, modlił się, 
rozmawiał z wiernymi. Potem przeszliśmy 
do krakowskich Sukiennic. Zwiedziliśmy 
również budynek, który zajmuje centralną 
część Rynku Głównego, kościół Mariacki. 
Uczestnicy wyjazdu wyjechali z Krakowa 
pełni wrażeń i pogłębionej wiedzy.

Dziękujemy  Stowarzyszeniu „Nasze 
Łopuszno” i jego prezes Pani Teresie Pa-
sowskiej za to, że umożliwili nam wyjazd 
do obydwu sanktuariów, w których mogli-
śmy modlić się i dziękować Bogu Najwyż-
szemu za otrzymane łaski i wypraszać ko-
lejne – dla nas, naszych bliskich i całego 
świata.

Uczestnicy wyjazdów
pielgrzymkowych

Zdjęcie pamiątkowe uczestników przed Sanktuarium w Łagiewnikach

Pierwsza pomoc przedmedycznaWyjazd do Buska

„Ochrona i promocja zdrowia"

Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” 
podjęło się realizacji zadania pu-
blicznego dofi nansowanego z budże-

tu Gminy Łopuszno. W jego ramach trwają 

próby spektaklu prozdrowotnego zatytuło-
wanego „W kolejce po zdrowie”, który zosta-
nie zaprezentowany podczas VIII Konferen-
cji Senioralnej w Łopusznie. Projekt zawiera 

też realizację innych ciekawych wydarzeń, 
między innymi: 
- szkolenie z zakresu pomocy przedmedycz-
nej przeprowadzone 8 sierpnia 2022 r. przez 
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Z działalności UTW w Łopusznie 
Wiele się działo w ostatnim 

kwartale 2022 r. w ramach 
działalności  UTW w Łopusz-

nie, m.in.:
- 19 – 21 sierpnia br. – wyjazd na wy-

cieczkę na Podlasie. Byliśmy w ponad 
50- osobowej grupie przedstawicieli 10 
organizacji pozarządowych, która prze-
bywała gościnnie m.in. w GOK w Kryp-
nie. Uczestniczyliśmy w zorganizowanej 
wspólnie Podlasko-Świętokrzyskiej Bie-
siadzie w Górze. Integracji i wymianie 
doświadczeń sprzyjała degustacja pod-
laskich kulinarnych specjałów i piękna 
ludowa muzyka,

- 25 sierpnia br. - udział przedstawi-
cieli naszego stowarzyszenia w Festi-
walu Piosenki Senioralnej , który odbył 
się w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wy-
poczynkowym w Łopusznie. Została za-
prezentowana piosenka o Łopusznie oraz 
piękny układ taneczny,

 - 8 września br. – członkowie UTW 
w Łopusznie byli wśród 110 studentów 
z 17 UTW z Regionu, którzy spotkali się 
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
UJK w Kielcach  na I Kongresie Świę-
tokrzyskich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Spotkanie poświęcone było ko-
ordynacji działania stowarzyszeń UTW 
i wymianie doświadczeń,

- 11 września br. – udział UTW w Do-
żynkach Gminy Łopuszno 2022. Człon-
kowie naszego stowarzyszenia uczest-
niczyli w przemarszu korowodu na teren 
GOSW oraz wystąpili w programie arty-
stycznym, 

- 12 września br. – w ramach realizacji 
projektu „Podebatuj o języku” dofinan-
sowanym z budżetu Gminy Łopuszno 
w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w 2022 
r. w CEL-u w Łopusznie odbyło się spo-
tkanie ,  w k tór ym oprócz członków 
UTW uczestniczyli uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz 
młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół 

  Podlasie, przed zamkiem w Tykocinie

świetnie przygotowanych ratowników OSP 
Łopuszno - Marię i Wojciecha Młynarskich. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać 
urządzenie do udzielania pierwszej pomocy 
AED, zainstalowane na remizie i udostępnio-
ne mieszkańcom. Należy zaznaczyć, że jest 
to pierwsze w gminie takie urządzenie,
- spotkanie z profesjonalną rehabilitantką 

panią Barbarą Kowalczyk – Bernat , które 
odbyło się 26 sierpnia 2022 r. w siedzibie 
GOK w Łopusznie, 
- bardzo ciekawy, łączący przyjemne z po-
żytecznym wyjazd (31 sierpnia 2022 r.) do 
znanego kurortu, który od lat zachwyca ku-
racjuszy nie tylko z Polski - do Buska Zdro-
ju. Zachwyt wszystkich wzbudziła tężnia 

solankowa, swoisty inhalator na świeżym 
powietrzu. Jedna z uczestniczek wycieczki 
zainteresowała wypoczywających w Parku 
Zdrojowym swoim pięknym śpiewem i ludo-
wym strojem. Na zakończenie wszyscy uda-
li się do zabytkowego sanatorium „Marconi” 
na degustację wód leczniczych. 

 Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”

w Łopusznie. Zebrani wysłuchali bardzo 
interesującego wykładu p. dr Katarzyny 
Ostrowskiej z UJK w Kielcach pt.”W krę-
gu języka młodzieżowego”. Dla uczestni-
ków był też quiz i cenne nagrody,

- 16 września br. – wyjazd do Kielc na 
spektakl pt.”Kopciuszek” w wykonaniu 
Kieleckiego Teatru Tańca. Dzięki UTW 
w Łopusznie i Stowarzyszeniu Skała La-
socin grupa 50 osób obejrzała wspaniałą 
baśniową historię,

- 19 września br. – wyjazd do Fil -
harmonii Świętokrzyskiej w Kielcach  
na uroczystą inaugurację roku aka-
demickiego Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, zorganizowaną przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ 
w Kielcach. W wystąpieniach współor-
ganizatorzy podkreślili, że seniorzy są 
istotną częścią świętokrzyskiej spo-
łeczności i można wiele czerpać z ich 
życiowego doświadczenia. Na inaugura-

cję zaproszono przedstawicieli wszyst-
kich 19 Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
oraz seniorów z innych organizacji z wo-
jewództwa świętokrzyskiego, których 
działalność służy lokalnej społeczności 
w zakresie edukacji, integracji oraz ak-
tywizacji,

- 24 września br. – udział członków 
UTW w Łopusznie w imprezie sportowo-
-rekreacyjnej pod nazwą „Wsi Aktywna 
Wsi Sportowa”. Była to jednocześnie kon-
tynuacja cyklu imprez pt. Spartakiada Se-
niorów. Uczestnicy  rywalizowali  w kilku 
konkurencjach, m.in. : strzelanie z łuku, 
kręgle, strzał piłką do mini bramki, bieg 
farmera. Ponieważ dopisała piękna pogo-
da, impreza była wyjątkowo udana.

Zachęcamy i zapraszamy do aktywne-
go udziału w kolejnych wydarzeniach or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie.

Zarząd UTW w Łopusznie
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Plener 
Plastyczny 
w Łopusznie
06 – 17 września 2022 r.

Plener y Malar-
skie to piękna tradycja, która od ponad 
35 lat towarzyszy artystycznemu krajo-
brazowi naszej gminy, na stałe wpisując 
się tym samym w harmonogram naj-
ważniejszych wydarzeń kulturalnych.
W ciągu 35 lat zorganizowane zostały 42 
spotkania ze znamienitymi artystami nie 
tylko z Polski, ale Europy i świata. Mala-
rze pozostawili u nas setki wyjątkowych 
prac. Uwiecznili na płótnach najciekaw-
sze zakątki i malownicze pejzaże łopu-
szańskiej ziemi, które zdumiewają swym 
pięknem i różnorodnością, a obecnie 
stanowią doskonałą dokumentację ar-
tystyczną naszej gminy. Dzieła uświet-
niają galerię GOK, biura Urzędu Gminy 
w Łopusznie, hotelowe pokoje na tere-
nie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wy-
poczynkowego w Łopusznie, świetlice, 
szkoły oraz wnętrza innych budynków
użyteczności publicznej. 

Podczas tegorocznego pleneru, któ-
ry miał miejsce w dniach od 6 do 17 do
września, wzięło udział 19 znakomitych 
artystów z całej Polski. Gościli u nas: 

• Marzanna Strużyk-Wojda, 
• Bronisława Ryś, 
• Iwona Dierżewicz, 
• Elżbieta Nowak, 
• Halina Gołąbczak-Pela, 
• Agnieszka Maślak, 

• Iwona Ambroszczyk, 
• Stanisława Jambor,
• Maria Bobrowska,
• Aleksandra Nyga,
• Mieczysław Pela,
• Mirosław Madej,
• Roman Kornecki,
• Jerzy Korczak Sadłocha,
• Andrzej Jamski,
• Andrzej Białecki,
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• Lucjan Łabuda,
• Krzysztof Jas,
• Jan Kosiorek.
W czasie pobytu uwieczniali na płót-

nie martwą naturę, architekturę i pejza-
że naszej gminy. Pomocne okazały się 
wycieczki po okolicy, które umożliwili 
artystom organizatorzy, pokazując naj-
piękniejsze okoliczne zakątki. 

Zwieńczenie każdego pleneru sta-
nowi kameralny wernisaż , czyli podsu-
mowanie połączone z prezentacją prac 
i wymianą zdobytych doświadczeń oraz 
spostrzeżeń.

Sekretarz Gminy Łopuszno Małgorzata 
Barcicka oraz organizatorzy wydarze-

nia: Pani Beata Starzyk – dyrektor GOK 
w Łopusznie i Pan Sławomir Stelmasz-
czyk – kierownik Gminnego Ośrodka 
Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusz-
nie, złożyli artystom serdeczne podzięko-
wania, dołączając do nich indywidualnie 
dedykowane upominki i pamiątkowe dy-
plomy. Muzycznie umiliły chwile występy 
młodych wokalistek: Karoliny Wawrzeń-
czyk oraz Katarzyny Twardowskiej. 

W ramach pleneru odbyły się również 
warsztaty artystyczne dla dzieci będą-
cych podopiecznymi gminnych świetlic 
środowiskowych, placówek wsparcia 
dziennego oraz szkół podstawowych 
z terenu gminy Łopuszno. Dzięki tego 

typu inicjatywom młodzi artyści mają 
możliwość zapoznania się z podstawa-
mi rysunku i malarstwa. Jest to również 
doskonała okazja do pobudzanie kre-
atywności, odkrywania przyjemności 
tworzenia, pobudzania i rozwijania talen-
tów plastycznych. Efekty pracy młodych 
adeptów sztuki plastycznej podziwiać 
można było podczas uroczystego wer-
nisażu.

Wszystkich, którzy zechcą obejrzeć 
powstałe podczas pleneru obrazy, zapra-
szamy serdecznie na wystawę do galerii 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, 
która mieści się przy ul. Włoszczowskiej 3. 

 Beata Starzyk
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Od 2012 roku  odby wa 
się Narodowe 

Czytanie. Akcja ma na celu propagowa-
nie literatury narodowej. Corocznie para 
prezydencka wskazuje konkretne dzieło 
literackie, łącząc tematykę dzieła z ob-
chodzonym jubileuszem. W tym roku, 
ogłoszonym przez Sejm Rokiem Ro-
mantyzmu Polskiego do czytania zosta-
ły wybrane „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza. Powodem jest 200. setna 
rocznica wydania zbioru. Bez takich 
utworów jak „Romantyczność”, „Powrót 
taty”, „Świtezianka”, „Pani Twardowska” 
trudno sobie wyobrazić ostatnie dwie-
ście lat polskiej kultury. 

G m i n n a  B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a 
w Łopusznie kolejny raz uczestniczyła 
w corocznej akcji „Narodowe Czytanie”. 
We wtorek 6 września 2022 roku spotka-
niu wzięli udział goście, którzy lubią czy-
tać, kochają polską literaturę, a przede 
wszystkim można było spędzić czas 
w miłym gronie. Tym razem czytaliśmy 
w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łopusznie.

„Ballady i romanse” Adama Mickiewi-
cza zaprezentowały Panie ze Stowarzy-

szenia „Kobiety Łopuszna”, Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku ,Stowarzyszenia 
„Skała”: Pani Halina Sochacka, Pani 
Irena Wnuk, Pani Jadwiga Maciejewska, 
Pani Teresa Barcicka, Pani Stanisława 
Młynarska, Pani Maria Zasada, Pani 
Barbara Fras, Pani Elżbieta Barańska, 
Pani Maria Krajewska, Pani Małgorzata 
Bałasińska, „Zawitali” do nas także: Pani 
Agnieszka Palacz - nauczyciel polonista 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Łopusznie oraz Pan Mariusz Brelski. 

Dzięki interpretacji utworów przez czyta-
jących każdy uczestnik mógł przenieść 
się w epokę romantyzmu. Oprócz tego 
wysłuchaliśmy muzycznych interpretacji 
ballad: „Powrót taty” i „Lilie” w wykona-
niu Kuby Michalskiego.

Na zakończenie uczestnicy spotkania 
zostali zaproszeni na skromny poczęstu-
nek. Nasi lektorzy oczywiście spisali się 
na medal, wspaniale umilając nam wtor-
kowe popołudnie.

Małgorzata Gawęda

Narodowe Czytanie edycja 2022 

Narodowe Czytanie w gminie Łopuszno z ważnym udziałem przedstawicieli 
organizacji pozarządowych

 „ Działo się – łopuszańskie historie”
24 c z e r w c a  2 0 2 2  r .  K o m i s j a 

w składzie:
Pani Elżbieta Barańska - przewodni-

cząca (polonistka),
Pani Beata Starzyk - członek komisji 

(dyrektor GOK- u w Łopusznie)
Pani Małgorzata Woś - członek komisji 

(pracownik GBP w Łopusznie)
dokonała oceny prac literackich, któ-

re napłynęły na konkurs „Działo się – 
łopuszańskie historie”.

Założeniem konkursu była populary-
zacja wiedzy o gminie Łopuszno, pro-
mocja i wsparcie twórczości literackiej 
mieszkańców Łopuszna i okolic oraz 

osób, których korzenie wywodzą się 
z naszej gminy. Komisja postanowiła 
uhonorować dyplomami i upominkami 
rzeczowymi następujące osoby:

I miejsce - Pani Eleonora Wertka 
(za wspomnienia wraz z kserokopia-
mi dokumentów „Fryszerka dawniej 
i dziś”),
II miejsce - Karol Biały 
(za opowiadanie „Dawne ciężkie cza-
sy”),
III miejsce - Maria Szcześniak 
(za opowiadania „ Moja przyszłość 
w Łopusznie” ).

Przyznano również wyróżnienie dla Pa-
tryka Grzesika za „Łopuszno i okolice” oraz 
dla Leny Januszek za „Mała wieś z cieka-
wą historią”.Specjalne wyróżnienie ufun-
dowano dla Pana Tadeusza Charmuszko 
za „Łopuszniaszki” – jest to wierszowana 
opowieść o Łopusznie. Mimo, że regula-
min nie przewidywał formy poetyckiej, to 
ta praca zasługiwała na wyróżnienie.

Nagrody wręczyła Wójt Gminy Łopusz-
no Irena Marcisz podczas Impresji Łopusz-
ańskich 7 sierpnia 2022 r..

A oto kilka tekstów ze zbioru „Łopusz-
niaszki”:

 Małgorzata Gawęda
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Łopuszno
Nie jest wcale tezą słusznąOd łopucha zwać Łopuszno,Ja w zaparte bowiem idę ,Od łopotu zwie się skrzydeł.

Historia Łopuszna
Od Łopuszańskich, Poprzez Dobieckich Aż do Chrzanowskich 
Prowadzą steczki.

W Łopusznie, jak trzeba, Wznosi się do nieba. 

Łopuszański przykład
Komu się więzy 
Małżeńskie sypią,
Niech dąb obejrzy 
Zrośnięty z lipą.

Ranga Łopuszna
Pewnie dorasta 
Do rangi miasta.

Świątynia
Gminna Orkiestra Dęta
Wiek orkiestry jest szacowny,Lat czterdzieści wszak dmą w trąby.
Łopuszański relaks.
Moczenie
w basenie.

„Wieści Łopuszna”
Nowin bez liku 
Jest w kwartalniku.

26 sierpnia 2022 r. już po raz siódmy 
w historii naszego żłobka ce-

lebrowaliśmy uroczystość pożegna-
n ia  ko le jnyc h absolwe ntów naszej 
placówki. Ten dzień był dla nas oka-
z ją  do w zr uszającyc h wspomnie ń , 
ale też napawał nas poczuciem dumy 
z faktu, że nasi podopieczni wkrótce 
zaczną kolejny etap edukacji i rozwoju 
w przedszkolu. Podczas uroczystości te-
goroczni absolwenci zaprezentowali pięk-
ny program artystyczny, który wywołał 
zachwyt wśród publiczności. 

W tym wyjątkowym dniu oprócz rodzi-
ców swoją obecnością zaszczycili nas 

Uroczystość pożegnania absolwentów żłobka 2022

Wszechobecna radość milusińskich ze Żłobka Gminnego

znamienici goście: Pan Wiesław Gałka 
– Zastępca Wójta Gminy Łopuszno, Pani 
Teresa Poświat - Skarbnik Gminy Łopusz-
no oraz Pan Andrzej Cieślicki - Przewodni-
czący Rady Gminy w Łopusznie.

Po występie nadszedł czas uroczystych 
przemówień, podczas których każdy mów-
ca wyrażał podziw dla talentów i wspania-
łych umiejętności małych artystów oraz 
składał gorące życzenia na przyszłość. 
Rodzice w swoich wystąpieniach serdecz-
nie dziękowali wszystkim pracownikom 
żłobka za trud włożony w opiekę i wycho-
wanie ich pociech. Tradycyjnie każdy z ab-
solwentów oprócz upominków w postaci 

praktycznych worków na obuwie oraz pa-
miątkowych magnesów, otrzymał również 
album ze zdjęciami uwieczniającymi rado-
sne i beztroskie chwile trzyletniego poby-
tu w naszej placówce. Albumy te pozwolą 
naszym drogim absolwentom w przyszło-
ści wrócić wspomnieniami do tych wspa-
niałych momentów. Sponsorem albumów, 
jak co roku, jest pomysłodawczyni tej nie-
tuzinkowej formy pamiątki - Pani Ewelina 
Bernat – dyrektor Żłobka. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
rodzicom dzieci kończących pobyt w na-
szym żłobku za drobne upominki oraz za 
wspaniały prezent w postaci profesjonal-
nej maszyny do robienia waty cukrowej, 
która uatrakcyjni nasze żłobkowe imprezy. 
Dziękujemy także za wspaniałą współpra-
cę, życzliwość, niezawodną pomoc w re-
alizacji różnych przedsięwzięć a przede 
wszystkim za zaufanie i powierzenie nam 
swoich najcenniejszych bogactw, czyli 
dzieci. Życzymy Państwu licznych powo-
dów do dumy ze swoich pociech. Mamy 
nadzieję, że w nowym środowisku również 
spotkają się z życzliwością i wsparciem.

Naszym Milusińskim życzymy samych 
radosnych dni, miłych kolegów i koleżanek 
oraz wielu uśmiechu na twarzy.

Ewelina Bernat 
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AKTYWNA WIEŚ pn. Wsi Aktywna Wsi Sportowa

24 września 2022 na terenie Gmin-
nego Ośrodka Sportowo – Wy-
poczynkowego w Łopusznie  

po raz pierwszy odbyła się impreza spor-
towo – rekreacyjna „AKTYWNA WIEŚ” pn. 
Wsi Aktywna Wsi Sportowa. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonał Przewodniczą-
cy Rady Wojewódzkiej  Świętokrzyskiego 
Zrzeszenia  LZS Pan Jerzy Kula , który 
przywitał przybyłych, m.in.: Sekretarz 
Gminy Łopuszno Małgorzatę Barcicką, 
Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno 
Andrzeja Cieślickiego, Radną Rady Gminy 
Łopuszno Barbarę Fras, kierownika Gmin-
nego Ośrodka Sportowo – Wypoczynko-
wego w Łopusznie Sławomira Stelmasz-
czyka, kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Mariusza Łuszczyń-
skiego oraz Przewodniczącą Komisji Re-
wizyjnej LZS Barbarę Chudą.

Przewodniczący przywitał przybyłych 
uczestników  i zaprosił do zapisów do po-
szczególnych konkurencji, życząc miłej 
zabawy.  

Organizatorami tego wydarzenia byli: 

Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Ze-
społy Sportowe w Kielcach, Krajowe Zrze-
szenie LZS, Urząd Gminy w Łopusznie, 
Gminy Ośrodek Sportowo – Wypoczynko-
wy w Łopusznie. Zadanie dofi nansowane 
było ze środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. 

Impreza przyciągnę ła ponad 100 
uczestników, którzy we wspaniałej at-

Liczny udział Mieszkańców i Gości w imprezie sportowo - rekreacyjnej

Współorganizatorzy imprezy  „AKTYWNA WIEŚ” pn. Wsi Aktywna Wsi Sportowa

Samorządowe Pismo Lokalne pn. „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno

Zespół Redakcyjny: Katarzyna Włodarczyk (redaktor naczelna), Małgorzata Barcicka, Patrycja Jas i Damian Rozmus
Skład i druk: Drukarnia Makar Print, www.makar-print.pl

ul.St.Staszica 25, 26-085 Miedziana Góra
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zamieszczanych treści, jak również nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń 

mosferze i duchu fair play rywalizowali 
w 6 konkurencjach. Dzień ten był dniem 
rywalizacji sportowej i świetnej zabawy.

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom Igrzysk za przy-
bycie. Mamy nadzieję, że wszyscy miło 
i aktywnie spędziliście ten czas.  

Sławomir Stelmaszczyk

mosferze i duchu fair play rywalizowali 
w 6 konkurencjach. Dzień ten był dniem 

atulujemy zwycięzcom. Dziękujemy 
przy-

. Mamy nadzieję, że wszyscy miło 

awomir Stelmaszczyk
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Poseł na Sejm RP Mariusz Gosek gościem pięknej Ziemi Łopuszańskiej

Wieńce dożynkowe nieodzownymi przykładami pięknej tradycji

Przedstawiciele młodego pokolenia 
Przedstawiciele młodego pokolenia 

przyszłością naszej  Małej Ojczyzny
przyszłością naszej  Małej Ojczyzny

Reprezentanci sołectw z radością
Reprezentanci sołectw z radością

włączyli się w imprezę
włączyli się w imprezę

Poseł na Sejm RP Mariusz Gosek gościem pięknej Ziemi Łopuszańskiej

Wielu przedstawicieli władz samorządowych Gminy 

Wielu przedstawicieli władz samorządowych Gminy 

Łopuszno uświetniło imprezę swoją obecnością

Łopuszno uświetniło imprezę swoją obecnością

Liczne stoiska zaprzyjaźnionych instytucji 
Liczne stoiska zaprzyjaźnionych instytucji i fi rm podczas imprezy gminnej
i fi rm podczas imprezy gminnej

Przyjaciel Gminy Senator RP Krzysztof Słoń 

uczestnikiem dożynek

Poseł na Sejm RP Mariusz Gosek gościem pięknej Ziemi Łopuszańskiej

Imponujący korowód dożynkowy 

przemaszerował ulicami Łopuszna
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Państwo Krystyna i Stanisław małżonkowie Tomaszewscy

DOSTOJNI BOHATEROWIE JUBILEUSZU 50 - LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

Państwo Bogumiła i Tadeusz małżonkowie Kowalczyk
Państwo Bogumiła i Tadeusz małżonkowie Kowalczyk

Państwo Wiesława i Jan małżonkowie Michta

Państwo Jadwiga i Eugeniusz małżonkowie Szymkiewicz

Państwo Bogusława i Jan małżonkowie Adamczyk

Państwo Apolonia i Bronisław małżonkowie Wolak

Państwo  Irena i Kazimierz małżonkowie Marzec

Państwo Jadwiga i Stefan małżonkowie Cieśliccy

Państwo Bogumiła i Tadeusz małżonkowie Kowalczyk

Państwo Halina i Edward małżonkowie Ciszek


