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uzyskała od radnych rady Gminy w Łopusznie  

wotum zaufania i absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.



Gminne oBCHodY dnia maTki

Gminne oBCHodY dnia dzieCka

100 lat zostało odśpiewane dla wszystkich mam

Blisko 200 osób uczestniczyło w uroczystości
Senator RP Krzysztof Słoń i Starosta Kielecki 
Mirosław Gębski gościnnie w gminie Łopuszno

Rower ufundowany przez Senatora RP Krzysztofa Słonia 
ma szczęśliwą właścicielkę

Wspaniała pogoda i liczne nieodpłatne atrakcje  
dla wszystkich najmłodszych

Wszechobecna radość emanowała od dzieciakówGratulujemy zwycięzcom gminnego konkursu 
profilaktycznego
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Szanowni Państwo!
Oddając w Wasze ręce najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna” 

korzystam z okazji, aby rzetelnie poinformować Państwa o najważ-
niejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w  II kwartale 
2022 roku. Tradycyjnie był to czas intensywnej pracy. Nie ustajemy 
w realizacji naszych priorytetowych zamierzeń, dążąc do tego, aby 
wszelkie podejmowane działania i wkładany w nie wysiłek pod-
nosiły komfort Państwa życia oraz dawały zadowolenie i poczucie 
dumy z faktu wieloaspektowego rozwoju naszej Małej Ojczyzny, 
jaką jest gmina Łopuszno. 

Był to także czas wzajemnych rozliczeń. Podczas XXXiX sesji 
rady Gminy w Łopusznie przeprowadzonej 30 czerwca 2022 r. 
po przedstawieniu najważniejszych założeń raportu o stanie gmi-
ny Łopuszno za 2021 rok –  prezentującego pełne spektrum ob-
szarów działalności Gminy Łopuszno, stanowiącego jeden z doku-
mentów strategicznego planowania rozwoju danej jednostki sa-
morządu terytorialnego – radni rady Gminy w Łopusznie posta-
nowili jednogłośnie udzielić wotum zaufania wójtowi Gminy 
Łopuszno, a następnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
wójtowi Gminy Łopuszno absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok. To niezwykle satysfakcjonujące, iż wspólna 
praca na rzecz mieszkańców jest pozytywnie oceniana i przynosi 
wymierne korzyści. Udzielone wotum zaufania, jak również abso-
lutorium stanowi dla mnie sygnał, że gmina Łopuszno podąża we 
właściwym kierunku, a zwłaszcza daje impuls do dalszej intensyw-
nej pracy w służbie jej ukochanym mieszkańcom. 

Z przyjemnością informuję, że w następstwie rozstrzygnięcia 
drugiego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład – 
Programu Inwestycji Strategicznych na terenie Gminy Łopuszno 
wykonane zostaną 4 zadania, na  realizację których pozyska-
ne zostały znaczące dofinansowania wynoszące łącznie blisko 
24 milionów zł. 

Gmina Łopuszno pozyskała dwa dofinansowania wynoszą-
ce łącznie  8 milionów zł, w tym: 5 milionów zł na rozwój infra-
struktury turystycznej na terenie gminy Łopuszno oraz 3 miliony 
zł na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wie-
lebnów. 

Projekt pn. „rozwój infrastruktury turystycznej na tere-
nie gminy Łopuszno” o wartości 5 milionów zł będzie dotyczył 
realizacji zadań inwestycyjnych m.in.: budowy tężni na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, 
zagospodarowania terenu w Łopusznie poprzez budowę ścieżek, 
parku rekreacyjnego i miejsca wypoczynku dla mieszkańców, zago-
spodarowania działki w miejscowości Fanisławice poprzez budowę 
toru rolkowego, małej architektury i ścieżki, budowy punktu obsłu-
gi rowerzystów w Łopusznie przy ul. Koneckiej czy też przebudowy 
drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu dla samochodów oso-
bowych przy Wzgórzu Trzech Krzyży w Łopusznie. 

Z kolei, projekt pn. „modernizacja stacji uzdatniania wody 
w miejscowości wielebnów” o wartości 3 miliony zł będzie po-
legał na kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie opracowanego pro-
gramu funkcjonalno – użytkowego. W ramach inwestycji wymie-
niony zostanie układ napowietrzania wody surowej oraz wszyst-
kie rurociągi technologiczne wraz z pompami głębinowymi dys-
trybuującymi wodę w stacji uzdatniania wody. Należy zaznaczyć, 
że wszystkie prace na jedynej stacji zaopatrującej w wodę miesz-
kańców gminy Łopuszno będą prowadzone w taki sposób, aby 
mieszkańcy tego nie zauważali. Głównym celem modernizacji sta-
cji uzdatniania wody będzie zapewnienie bezawaryjnej jej pracy 
na kolejne, co najmniej 30 lat, zapewnienie założonej efektywno-

ści uzdatniania wody, a tak-
że poprawa automatyki po-
przez zastosowanie nowo-
czesnych technologii. 

Ponadto, na terenie gmi-
ny Łopuszno zrealizowane 
zostaną przez Powiat Kielec-
ki dwa zadania o wartości 
blisko 16 milionów złotych, 
polegające na budowie in-
frastruktury sportowej 
w  postaci kompleksu spor-
towego wraz z budynkiem 
zaplecza dla Powiatowego 
Zespołu Szkól w Łopusznie 
(dofinansowanie wynoszą-
ce blisko 5 mln zł). Powstanie również internat dla PZS w Łopusznie 
(dofinansowanie wynoszące blisko 11 mln zł). Stanowi to przykład 
owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami samo-
rządu terytorialnego, tj.: gminnego i powiatowego. 

Warto wskazać również, że Gmina Łopuszno pozyskała do-
finansowanie wynoszące blisko 30 tysięcy zł w ramach rzą-
dowego programu „Senior+” na realizację w klubie Senio-
ra+ w  Piotrowcu dalszych działań dedykowanych seniorom. We 
wszystkich klubach seniora działających na terenie gminy Łopusz-
no osoby wchodzące w jesień życia mogą integrować się i realizo-
wać swoje marzenia, korzystając z szerokich usług o charakterze 
socjalnym, edukacyjnym oraz kulturalno – oświatowym.

korzystając z okazji, pragnę przekazać słowa uznania 
i  wyrazy szczególnego podziękowania dla Przyjaciół gmi-
ny Łopuszno: Senatora rP krzysztofa Słonia, Posła na Sejm 
rP krzysztofa Lipca oraz Członków zarządu Powiatu kielec-
kiego na czele ze Starostą Powiatu kieleckiego mirosławem 
Gębskim za podejmowanie sukcesywnych działań wspierających 
rozwój Naszej Małej Ojczyzny, którą jest gmina Łopuszno.

wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostały uroczystości 
patriotyczne upamiętniające tragiczną historię społeczności 
w naramowie i Skałce Polskiej, albowiem pamięć o naszych 
przodkach kształtuje lokalny patriotyzm. 

24 czerwca 2022 r. uczestniczyłam w uroczystych apelach z oka-
zji zakończenia roku szkolnego 2021 / 2022 w szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno. 
Tradycyjnie wręczone zostały nagrody stypendialne wójta 
Gminy Łopuszno „Primus Inter Pares” dla: wiktora Sypniew-
skiego (ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie), zuzanny Syska (uczennicy Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Gnieździskach) oraz darii macikowskiej (uczen-
nicy Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie) za wybitne osiągnię-
cia naukowe i wybitne cechy osobowościowe. Stypendyści sta-
nowią o świetlanej przyszłości naszej Małej Ojczyzny. Duma roz-
piera, że w gminie Łopuszno mamy prawdziwe perły intelektual-
ne, do których zaliczyć można również laureatów i finalistów wo-
jewódzkich konkursów przedmiotowych: w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie: marianna dudzińska (podwójnie), 
marta maciejewska, Urszula maciejewska, miłosz Biały, karol  
Pęczkiewicz i wiktor Sypniewski, w Szkole Podstawowej im. Ste-
fana Żeromskiego w Gnieździskach – diana wijas, zaś w Szkole 
Podstawowej w Dobrzeszowie – karol Biały. W tym dniu złożyłam 
także wyrazy najwyższego uznania dla Rodziców i Kadry Pedago-
gicznej za wsparcie dzieci podczas ścieżki edukacyjnej.
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Wsłuchuję się w lokalne potrzeby społeczne oraz nieustannie 
troszczę się o efektywne wsparcie podmiotów, stanowiących 
ważną część społeczeństwa obywatelskiego. Realizując roczny 
Program Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na rok 2022, po przeprowadzeniu wymaganej 
prawem procedury, podjęłam decyzję o wyborze ofert i udzie-
leniu dotacji z budżetu Gminy Łopuszno w łącznej wysokości 
ponad 76 tysięcy złotych. W II kwartale 2022 r. podpisane zostały 
umowy na realizację zaakceptowanych zadań publicznych z wyło-

nionymi w drodze otwartego konkursu ofert w/w ośmioma orga-
nizacjami prowadzącymi wieloaspektową działalność pro publico 
bono na terenie Gminy Łopuszno.  

Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego sa-
morządowego pisma lokalnego.

Z życzeniami zdrowia i spokoju 
oraz wyrazami najwyższego szacunku

irena marcisz
wójt Gminy Łopuszno

30 czerwca 2022 r. podczas XXXiX sesji rady Gminy w Ło-
pusznie po przedstawieniu najważniejszych założeń rapor-
tu o stanie Gminy Łopuszno za 2021 rok –  prezentującego 
pełne spektrum obszarów działalności Gminy Łopuszno, 
stanowiącego jeden z dokumentów strategicznego plano-
wania rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego – 
radni rady Gminy w Łopusznie postanowili udzielić wotum 
zaufania wójtowi Gminy Łopuszno irenie marcisz, co zostało 
wyrażone w uchwale Nr XXXIX / 325 / 2022 podjętej na podsta-
wie art.  28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).

następnie, radni rady Gminy w Łopusznie podjęli rów-
nież uchwałę nr  XXXiX / 327 / 2022 w sprawie udzielenia 
wójtowi Gminy Łopuszno irenie marcisz absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2021 rok, stosownie do treści 
art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 powołanej ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym oraz art. 271 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 305 ze zm.) po zapoznaniu się ze:
•	 sprawozdaniem	z	wykonania	budżetu	za	2021	rok;
•	 sprawozdaniem	finansowym;
•	 opinią	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	w	Kielcach;
•	 informacją	o	stanie	mienia	Gminy;
•	 stanowiskiem	Komisji	Rewizyjnej.

wójt Gminy Łopuszno irena marcisz po uzyskaniu wotum 
zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Łopuszno za 2021 rok podziękowała radnym 
rady Gminy w Łopusznie za piękną współpracę. Podkreśliła, 
że to niezwykle satysfakcjonujące, iż wspólna praca na rzecz 
mieszkańców gminy jest pozytywnie oceniana i przynosi 
wymierne korzyści. Udzielone wotum zaufania, również ab-
solutorium stanowią w jej ocenie sygnał, że gmina Łopusz-
na podąża we właściwym kierunku rozwoju. Są też dosko-
nałym impulsem do dalszej intensywnej pracy w służbie jej 
ukochanym mieszkańcom. Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz 
podkreśliła, że efektywne zaspokajanie potrzeb społeczności lo-
kalnej stanowi priorytet organów Samorządu Gminy Łopuszno.

Podziękowała za wymierną współpracę podczas planowania 
i  wdrażania do realizacji inicjatyw - wszystkim mieszkańcom gmi-
ny Łopuszno, sołtysom, podmiotom i organizacjom działającym 
w sferze pożytku publicznego oraz przedsiębiorcom. Szczególne 
podziękowania przekazała Przyjaciołom gminy Łopuszno w oso-
bach: Senatora RP Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP Krzysztofa 
Lipca, Posła na Sejm RP Mariusza Goska, Członków Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na czele z Marszałkiem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, Wojewody Świę-
tokrzyskiego Zbigniewa Koniuszego, Członków Zarządu Powiatu 

Wójt Gminy Łopuszno z wotum zaufania i absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Wójt Gminy Łopuszno iREnA mARCisz pRzyjmujE GRAtulACjE 
od pRzEWodniCząCEGo RAdy Gminy W ŁopuszniE AndRzEjA 
CiEśliCkiEGo

Wójt Gminy Łopuszno W toWARzystWiE dyREktoRóW i 
kiERoWnikóW jEdnostEk oRGAnizACyjnyCh

Kieleckiego na czele ze Starostą Kieleckim Mirosławem Gębskim. 
Wyraziła słowa podziękowania i uznania dla wszystkich pracow-
ników Urzędu Gminy w Łopusznie i gminnych jednostek organi-
zacyjnych, również mediów, z którymi miała przyjemność współ-
pracować w minionym roku.
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Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie wynoszące blisko 
30 tysięcy zł w ramach rządowego programu „Senior+” na reali-
zację w klubie Seniora+ w Piotrowcu dalszych działań dedykowa-
nych seniorom. 

20 maja 2022 r. umowę z wojewodą Świętokrzyskim zbi-
gniewem koniuszym podpisała wójt Gminy Łopuszno ire-
na marcisz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łopuszno 
Teresy Poświat. We wszystkich klubach seniora działających na 
terenie gminy Łopuszno osoby wchodzące w jesień życia mogą 
integrować się i realizować swoje marzenia, korzystając z szero-
kich usług o charakterze socjalnym, edukacyjnym oraz kultural-
no – oświatowym.

Klub Senior+ w Piotrowcu rozpoczął swoją działalność w 2020 r., 
wcześniej w 2019 r. w ramach modułu I Gmina pozyskała dofinan-

Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie rządowe „Senior+”

30 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz 
podczas konferencji prasowej poinformował o rozstrzy-
gnięciu drugiego naboru wniosków do rządowego 
Funduszu Polski Ład – Programu inwestycji Strate-
gicznych. 

warto podkreślić, że na terenie Gminy Łopuszno 
wykonane zostaną 4 zadania, na realizację których 
pozyskane zostało dofinansowanie wynoszące łącz-
nie blisko 24 milionów złotych. 

Gmina Łopuszno pozyskała dwa dofinansowania 
wynoszące łącznie 8 milionów złotych, w tym: 5 mi-
lionów złotych na rozwój infrastruktury turystycznej 
oraz 3 miliony złotych na modernizację stacji uzdat-
niania wody w miejscowości wielebnów. 

Projekt pn. „rozwój infrastruktury turystycznej 
na terenie Gminy Łopuszno” o wartości 5 milionów zł 
będzie dotyczył realizacji zadań inwestycyjnych, tj.: 
•	 budowy	tężni	na	terenie	Gminnego	Ośrodka	Sporto-
wo	–	Wypoczynkowego	w	Łopusznie;

•	 zagospodarowania	terenu	dz.	nr.	349/1	w	Łopusznie	
poprzez budowę ścieżek, parku rekreacyjnego i miejsca wypo-
czynku	dla	mieszkańców;

•	 zagospodarowania	działki	nr	751/5	w	msc.	Fanisławice	poprzez	
budowę	toru	rolkowego,	małej	architektury	i	ścieżki;	

•	 budowy	punktu	 obsługi	 rowerzystów	w	msc.	 Łopuszno	 przy	
ul.	 Koneckiej;	

•	 przebudowy	drogi	wewnętrznej	wraz	z	budową	parkingu	dla	
samochodów osobowych przy Wzgórzu Trzech Krzyży w Ło-
pusznie. 

Z kolei, projekt pn. „modernizacja stacji uzdatniania wody 
w miejscowości wielebnów” o wartości 3 miliony zł będzie pole-
gał na kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w formule 
zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu funk-
cjonalno – użytkowego. W ramach inwestycji wymieniony zostanie 
układ napowietrzania wody surowej oraz wszystkie rurociągi techno-
logiczne wraz z pompami głębinowymi dystrybuujące wodę w stacji 
uzdatniania wody. Należy zaznaczyć, że wszystkie prace na jedynej 
stacji zaopatrującej w wodę mieszkańców gminy Łopuszno będą pro-
wadzone w taki sposób, aby mieszkańcy gminy tego nie zauważali. 
Głównym celem modernizacji stacji uzdatniania wody jest zapewnie-
nie bezawaryjnej jej pracy na kolejne - co najmniej 30 lat, zapewnienie 
założonej efektywności uzdatniania wody, a także poprawa automa-
tyki poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. 

Ponadto, na terenie gminy Łopuszno zrealizowane zostaną 
przez Powiat kielecki, dwa zadania o wartości blisko 16 milio-
nów złotych polegające na budowie infrastruktury sportowej w po-
staci kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza dla Powia-
towego Zespołu Szkól w Łopusznie (dofinansowanie wynoszące bli-
sko 5 mln zł). Wybudowany zostanie też  internat dla PZS w Łopusz-
nie (dofinansowanie wynosi blisko 11 mln zł). Stanowi to przykład 
owocnej współpracy pomiędzy osobami zarządzającymi dwoma 
szczeblami samorządu terytorialnego, tj.: gminnego i powiatowego. 

Z tejże okazji w 2 czerwca 2022 roku na terenie gminy Łopuszno 
odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP Krzysz-
tofa Lipca, Starosty Powiatu Kieleckiego Mirosława Gębskiego i Wi-
cestarosty Powiatu Kieleckiego Tomasza Plebana, Dyrektora Powia-
towego Zespołu Szkół w Łopusznie oraz radnych Rady Powiatu Kie-
leckiego. 

wójt Gminy Łopuszno irena marcisz - w imieniu swoim oraz 
mieszkańców gminy Łopuszno złożyła wyrazy podziękowania 
przyjaciołom gminy Łopuszno na ręce: Senatora rP krzysztofa 
Słonia, Posła na Sejm rP krzysztofa Lipca oraz Starosty Powiatu 
kieleckiego mirosława Gębskiego, którym zadedykowała w swo-
im wykonaniu piosenkę Ireny Jarockiej  zatytułowaną: „By coś zosta-
ło z tych dni”. 

Patrycja Jas, damian rozmus

Mamy to…, czyli o dofinansowaniu inwestycji w gminie Łopuszno

konfEREnCjA pRAsoWA pRzEpRoWAdzonA zostAŁA nA tEREniE Gminy 
Łopuszno

sowanie, by dostosować lokal do potrzeb seniorów. Klub otwarty 
jest 4 godziny dziennie, w trakcie których świadczone są usługi dla 
15 seniorów. Uczestnikami Klubu Senior + w Piotrowcu są miesz-
kańcy gminy Łopuszno, którzy wyrażają wolę aktywnego spędza-
nia czasu w ramach działalności klubu. 

Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawo-
dowo, które ukończyły 60 lat. Seniorzy oprócz spełnienia powyż-
szych wymagań formalnych składają pisemną deklarację uczest-
nictwa w Klubie Seniora oraz muszą zadeklarować przestrzega-
nie jego regulaminu oraz aktywne uczestnictwo w organizowa-
nych zajęciach.

ideą działalności placówki jest stworzenie miejsca przyja-
znego dla osób starszych, miejsca, w którym będą mogli ak-
tywnie spędzić czas, poczuć potrzebę integracji.
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władze samorządowe wsłuchują się w lokalne potrzeby 
społeczne i troszczą się o efektywne wsparcie podmiotów, 
które stanowią ważną część społeczeństwa obywatelskie-
go i podejmują działalność w sferze pożytku publicznego. 
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz – wzorem lat ubiegłych – re-
alizując uchwałę Nr XXXIII / 283 / 2021 Rady Gminy w Łopusznie 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Pro-
gramu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2022 wydała zarządzenie nr 13/2022 
z  dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego kon-
kursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań 
publicznych w Gminie Łopuszno w 2022 r. przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. dz. U. z 2022 r., poz. 1327 
ze zm.) z zakresów: wspierania i upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu; podtrzymywania i upowszechniania trady-
cji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świa-
domości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również 
ochrony i promocji zdrowia. 

Szczegółowa treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do 
przywołanego zarządzenia - w celu zachowania: suwerenno-
ści stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 
transparentności prowadzonego otwartego konkursu ofert –  
umieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Łopuszno, na stronie internetowej Urzędu Gminy w  Łopusznie 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie. 

Po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o obowiązują-
ce przepisy prawne wójt Gminy Łopuszno – po zapoznaniu się 
z opinią komisji konkursowej powołanej w celu dokonania oceny 
formalnej i merytorycznej złożonych ofert konkursowych – pod-
jęła ostateczną decyzję o wyborze ofert i udzieleniu poniż-
szych dotacji z budżetu Gminy Łopuszno w łącznej wysoko-
ści 76.150,00 złotych, na kwotę którą składają się:

Realizacja zadań publicznych przez podmioty działające w sferze 
pożytku publicznego dofinansowana z budżetu Gminy Łopuszno w 2022 r.

1) w odniesieniu do zadania konkursowego nr 1, tj.: or-
ganizacji inicjatyw o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
wspierających i upowszechniających kulturę fizyczną i spor-
tową wśród mieszkańców gminy Łopuszno dofinansowanie 
z budżetu Gminy Łopuszno otrzymało:

Stowarzyszenie Gminny klub Sportowy „zryw Czarni” 
z siedzibą w Łopusznie na realizację zadania publicznego pole-
gającego na uczestnictwie Gminnego Klubu Sportowego w roz-
grywkach piłkarskich ligi świętokrzyskiej ŚZPN w Kielcach (w 
bieżącej rundzie Klub odniósł ogromny sukces, awansując do 
świętokrzyskiej klasy „A”, o czym szerzej przeczytać można w od-
rębnym	artykule	na	łamach	wydania);

Gminny klub spoRtoWy zRyW Łopuszno po fAsCynująCEj 
RundziE AWAnsoWAŁ do śWiętokRzyskiEj klAsy A

2) w odniesieniu do zadania konkursowego nr 2, tj.: or-
ganizacji inicjatyw wspierających podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu-
rowej wśród mieszkańców gminy Łopuszno dofinansowanie 
z budżetu Gminy Łopuszno otrzymały:

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego wieku z siedzibą 
w Łopusznie na realizację zadania polegającego na podtrzymy-
waniu i pielęgnowaniu tożsamości językowej na terenie gminy 
Łopuszno	pn.	„Podebatuj	o	języku”;

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach działalności placówki 
są dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji.

w ramach zadania, na które pozyskano dofinansowanie, 
planowane jest świadczenie usług o charakterze:
•	 socjalnym	(w	tym:	zapewnienie	posiłku,	usługi	 rehabilitacyj-
nej);

•	 edukacyjnym	(w	tym,	np.	warsztaty	rękodzielnicze,	plastyczne,	
językowe,	komputerowe);

•	 kulturalno	–	oświatowym	(w	tym:	koncerty,	zajęcia	śpiewu,	wy-
cieczki	rekreacyjne);

•	 kształtującym	pozytywny	wizerunek	osób	wchodzących	w	 je-
sień	życia;

•	 eliminującym	negatywne	stereotypy	związane	ze	starością;
•	 umożliwiającym	 seniorom	 realizację	 swoich	 zamierzeń,	 pla-

nów, marzeń, których do tej pory nie mogli zrealizować, głów-
nie	ze	względów	finansowych;

•	 umożliwiającym	 utworzenie	 miejsca	 integracji	 i	 spotkań	 se-
niorów, w tym zapewnienie im godziwych warunków do spę-
dzania wolnego czasu, a także odpowiednich warunków byto-
wych	i	codziennej	opieki;

•	 propagującym	zdrowy	styl	życia	wśród	seniorów.

podpisAniE umoWy W pRoGRAmiE sEnioR plus

Dzięki w/w korzyściom wynikającym z uczestnictwa w zaję-
ciach przedłużona zostaje potencjalna możliwość samodzielne-
go funkcjonowania osób starszych w środowisku i wzmocnienie 
poczucia własnej wartości.

mariusz Łuszczyński
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oRkiEstRA dętA dziAŁAjąCA pRzy osp W ŁopuszniE pozyskAŁA 
dofinAnsoWAniE nA zAkup i REmont instRumEntóW

stoWARzyszEniE „AktyWnE kobiEty GniEździsk” 
z dofinAnsoWAniEm nA pRzEpRoWAdzEniE WARsztAtóW 
muzyCznyCh i nAGRAniE utWoRu

stoWARzyszEniE kobiEty ŁopusznA z dofinAnsoWAniEm nA 
REAlizACję pRojEktu pRozdRoWotnEGo

stoWARzyszEniE nAszE Łopuszno zREAlizujE pRojEkt 
pn. szlAkiEm męCzEństWA Wsi polskiEj

tRAdyCjA nARodoWA piElęGnoWAnA będziE pRzEz „zEspóŁ 
piEśni i tAńCA Łopuszno”

WARsztAty WypiEku zdRoWEGo, tRAdyCyjnEGo ChlEbA 
pRzEpRoWAdzi kGW W mARiAnoWiE

Wójt Gminy i skARbnik podpisują umoWę z zARządEm 
stoWARzyszEniA uniWERsytEt tRzECiEGo WiEku W ŁopuszniE

Stowarzyszenie ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Ło-
pusznie na zakup i naprawę instrumentów muzycznych, które 
służyć będą dalszemu upowszechnianiu tradycji narodowej i roz-
wojowi	świadomości	kulturowej;

Stowarzyszenie „naSze ŁoPUSzno” z siedzibą w Łopusznie 
na	realizację	projektu	pn.	„Szlakiem	męczeństwa	wsi	polskiej”;

Stowarzyszenie „aktywne kobiety Gnieździsk” z siedzi-
bą w Gnieździskach na przeprowadzenie warsztatów muzyczno 
– artystycznych w celu rozwoju umiejętności wokalnych i nagra-
nie	utworu;	

Stowarzyszenie Przyjaciół, miłośników muzyki i Tańca Lu-
dowego z siedzibą w Eustachowie Dużym na zakup instrumen-
tów muzycznych w ramach realizacji zadania pn. „Tradycja naro-
dowa	pielęgnowana	przez	Zespół	Pieśni	i	Tańca	Łopuszno”;

3) w odniesieniu do zadania konkursowego nr 3, tj.: orga-
nizacji inicjatyw wspierających ochronę i promocję zdrowia 
wśród mieszkańców gminy Łopuszno dofinansowanie z bu-
dżetu Gminy Łopuszno otrzymały:

a) Stowarzyszenie „kobiety Łopuszna” z siedzibą w Łopusz-
nie na realizację zadania prozdrowotnego polegającego, m.in. na 
przeprowadzeniu spektaklu prozdrowotnego pn. „W kolejce po 
zdrowie”;

b) koło Gospodyń wiejskich „Skarbnica natury” z siedzibą 
w Marianowie na przeprowadzenie warsztatów wypieku zdro-
wego, tradycyjnego chleba, które zostaną utrwalone w postaci 
filmu instruktażowego. 

W II kwartale 2022 r. podpisane zostały stosowne umowy 
na realizację zaakceptowanych zadań publicznych z wyło-
nionymi w drodze otwartego konkursu ofert w/w ośmioma 
organizacjami prowadzącymi wieloaspektową działalność 
pro publico bono na terenie gminy Łopuszno. 

Życzymy owocnej realizacji zadań publicznych służących 
rozwojowi naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Łopuszno. 

damian rozmus 
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Szanowni Czytelnicy, w poprzednich wydaniach kwartal-
nika  ,,Wieści Łopuszna”  zaprezentowane zostały założenia 
Programu ,,Czyste Powietrze”.  Określono Beneficjentów Pro-
gramu z podziałem na poziomy dofinansowania,  których wy-
sokość zależy od dochodu na członka gospodarstwa domo-
wego. Przedstawiony został również  sposób złożenia wnio-
sku o dofinansowanie. W tym numerze kwartalnika przedsta-
wiamy Państwu wysokości dofinansowania na poszczególne 
kategorie kosztów w ujęciu tabelarycznym.

W celu przypomnienia podstawowych danych z poprzed-
nich artykułów ułatwiających czytanie przytoczonej tabeli za-
mieszczamy kilka podstawowych informacji.

CeL ProGramU ,,CzYSTe PowieTrze”
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji ga-

zów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowa-
nie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów upraw-

Czyste Powietrze
nionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz 
beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu 
dofinansowania.

dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych bu-

dynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wie-
czystą.

na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł 

ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniają-
ce najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku.

ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego po-

ziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego pozio-
mu dofinansowania a nawet 69 000 zł dla najwyższego pozio-
mu dofinansowania.

Lp Nazwa kosztu

Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom najwyższy 
Maksymalna 

intensyw-
ność dofi-

nansowania

Maksymalna 
kwota dota-

cji (zł)

Maksymalna 
intensyw-
ność dofi-

nansowania

Maksymalna 
kwota dota-

cji (zł)

Maksymalna 
intensyw-
ność dofi-

nansowania

Maksymalna 
kwota dota-

cji( zł)

1 Audyt energetyczny 100% 1000 100% 1000 100% 1 000
2 Dokumentacja projektowa  30% 600 60% 1200 90% 1 800
3 Ekspertyzy 30% 150 60% 300 90% 450

4  Podłączenie do sieci ciepłownicze wraz z 
przyłączem 50% 1 000 75% 15 000 90% 18 000

5 Pompa ciepła powietrze/woda A+  30% 9 000 60% 18 000 90% 18 000
6  Pompa ciepła powietrze/woda A+ + 45% 13 500 60% 18 000 90% 27 000
7  Pompa ciepła powietrze/powietrze A+  30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000

8 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej kla-
sie efektywności energetycznej A++  45% 20 250 60% 27 000 90% 40.500

9 Kocioł gazowy kondensacyjny A  30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

10 Kotłownia gazowa(przyłącze gazowe i insta-
lacja) A 30% 6 750 75% 11 250 90% 13 500

11 Kocioł olejowy kondensacyjny A  30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500
12 Kocioł zgazowujący drewno A+  30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000
13 Kocioł na pellet drzewny  A+  30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000
14  Kocioł na pellet drzewny A+ + 45% 9 000 60% 12 000 90% 18 000
15  Ogrzewanie elektryczne  30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000

16 Instalacja centralnego ogrzewania oraz instala-
cja ciepłej wody użytkowej  30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500

17 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  30% 5 000 60% 10 000 90% 15 000
18 Mikroinstalacja fotowoltaiczna  50% 5 000 50% 5 000 90% 9 000
19 Ocieplenie przegród budowlanych   30% 45 za m2 60% 90 za m2 90% 135 za m2
20 Stolarka okienna  30% 210 za m2 60% 420 za m2 90% 630 za m2
21 Stolarka drzwiowa 30% 1.600 za m2 60% 1200 za m2 90% 1800 za m2

Tabela przedstawiająca wysokości dofinansowania w zależności od nazwy kosztu i poziomu dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”
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25 czerwca 2022 r. wójt Gminy Łopuszno irena marcisz 
uczestniczyła w zjeździe i Turnieju Sołtysów odbywają-
cym się wąchocku. imprezę swą obecnością zaszczycili 
też: Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Starosta Powiatu 
Kieleckiego Mirosław Gębski. 

Prestiżowy tytuł „Sołtysa Roku 2021”  
dla mieszkańca naszej gminy

oGRomny zAszCzyt i sukCEs soŁtysA pAnA AlEksAndRA 
dRozdoWskiEGo z fAnisŁAWiC

pAn AlEksAndER dRozdoWski 
z fAnisŁAWiC nAjlEpszym soŁtysEm 
W WojEWództWiE  śWiętokRzyskim

Z przyjemnością 
pragniemy poinfor-
mować, że laure-
atem zaszczytne-
go tytułu „Sołtys 
roku 2021” i na-
grody marszał-
ka województwa 
Świętokrzyskiego 
wynoszącej 20.000 
złotych został Pan 
aleksander droz-
dowski – sołtys so-
łectwa Fanisławice. 

Zasadniczym ce-
lem konkursu jest 
promowanie najbar-
dziej aktywnych soł-
tysów, którzy pracu-
ją na rzecz społecz-
ności lokalnej, osób, 
które sprawiają, że ich sołectwa tętnią życiem każdego dnia. 
Konkurs „Sołtys Roku” 2021 stanowi doskonałą okazję do 
zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych spo-
łecznie w życie swoich Małych Ojczyzn. 

Pragniemy złożyć serdeczne gratulacje sołtysowi panu 
Aleksandrowi Drozdowskiemu, życzyć satysfakcji z wykony-
wanych obowiązków, wytrwałości oraz wiele ludzkiej życzli-
wości i zrozumienia w trakcie codziennej służby społecznej. 

damian rozmus 

Wnioskodawcy do Programu podzieleni są na trzy grupy:
•	 uprawnieni	 do	 podstawowego poziomu dofinansowa-

nia(30%) – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprze-
kraczającym kwoty 100.000 zł.

osoby o dochodach powyżej 100.000 zł nie mogą sko-
rzystać z programu „Czyste Powietrze”, lecz mogą  ubiegać 
się o ulgę termomodernizacyjną;
•	 uprawnieni	do	podwyższonego dofinansowania( 60%) – 

przeciętny miesięczny dochód  na jednego członka gospo-
darstwa domowego nie przekracza:

- 1564,00 zł  w	gospodarstwie	wieloosobowym;
- 12189,00 zł  w gospodarstwie jednoosobowym.

•	 uprawnieni	 do	 najwyższego poziomu  dofinansowa-
nia(90%) – przeciętny miesięczny dochód  na jednego 
członka gospodarstwa domowego nie przekracza (możli-
we dla wniosków złożonych od 25.01.2022r)

- 900,00 zł w	gospodarstwie	wieloosobowym;
- 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodar-
czej, roczny przychód wnioskodawcy, z tytułu prowadze-
nia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, 
za który  ustalony został przeciętny miesięc zny dochód wskazany 
w zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za pracę  określonego  w rozporządze-

niu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku  poprzedza-
jącego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

dokumenty potwierdzające dochód:
•	 dla wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego 

i najwyższego poziomu dofinansowania 
- zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej na druku dedykowanym do 
uzyskania dofinansowania z Programu ,,Czyste Powie-
trze”

•	 	dla wnioskodawców uprawnionych do podstawowego 
poziomu dofinansowania

- dochody wynikające z zeznania podatkowego  PIT  

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

Gminny Punkt konsultacyjno – informacyjny funkcjo-
nuje na parterze budynku Urzędu Gminy w Łopusznie 
w następujących dniach:
Poniedziałek 8:00-11:00
Wtorek   8:00-10:00
Środa  8:00-10:00
Piątek  8:00-11:00

witold wójcik 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informu-
je, że już od 1 lipca 2022 roku można składać wnioski o usta-
lenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 - w  formie 
elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2022r. - w formie pa-
pierowej.
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego mają na 

celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.  
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 
prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:

•	 rodzicom,	jednemu	z	rodziców	albo	opiekunowi	prawnemu	
dziecka;

•	 opiekunowi	faktycznemu	dziecka;
•	 osobie	uczącej	się.

Wsparcie przysługuje do ukończenia przez dziecko:
•	 18.	roku	życia	lub
•	 nauki	w	szkole,	jednak	nie	dłużej	niż	do	ukończenia	21.	roku	

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

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

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2022/2023
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole 

lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. 
roku życia.

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

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

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie ul. Stra-
żacka 12 lub pod nr telefonu: 41/3914 282, 572 788 137

e. Jas

Gmina Łopuszno przystąpiła do realizacji programu „Kor-
pus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, ogłoszonego przez Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który ma na celu za-
pewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich 
miejscu zamieszkania. Placówka pozyskała fundusze mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodziel-
nego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych

Jest to program pilotażowy, dzięki któremu kilku 
mieszkańców z  gminy Łopuszno  w wieku powyżej 65 lat 
otrzyma tzw. „opaski bezpieczeństwa”, które są formą 
sprawowania opieki nad osobami starszymi na odległość.

Opaski posiadają najmniej trzy z następujących funkcji:
•	 przycisk	bezpieczeństwa	–	sygnał	SOS,
•	 detektor	upadku,
•	 czujnik	zdjęcia	opaski,
•	 lokalizator	GPS,
•	 funkcje	umożliwiające	komunikowanie	się	z	centrum	obsłu-

gi i opiekunami,
•	 funkcje	monitorujące	podstawowe	czynności	życiowe	(puls	

i saturacja).
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowa-

nia opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych 
zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami – z takimi, 
którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla 
osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opie-
kuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzysta-
ją, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidy-
walne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych 
funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomie-
nia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomo-
cy, w tym pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Korpus Wsparcia Seniorów

„Opaska bezpieczeństwa” będzie połączona z całodobo-
wym Centrum monitoringu. W ramach programu urucho-
miony zostanie interwencyjny numer telefonu przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, pod którym dyżu-
ry będą pełnić pracownicy socjalni całodobowo, 7 dni w ty-
godniu. 

w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia 
życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na 
opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratow-
nik medyczny, opiekun medyczny), który podejmuje de-
cyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. w zależ-
ności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś 
z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opieku-
nów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomo-
cy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę 
środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

wioleta kramarczuk 
ewelina Stachura
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

23 czerwca 2022 r. Senator rP krzysztof Słoń wraz 
z  wicewojewodą Świętokrzyskim rafałem nowak 
złożyli wizytę w Urzędzie Gminy Łopuszno. Podczas 
konstruktywnej rozmowy omówione zostały możliwo-
ści realizacji nowych inwestycji służących społeczności 
lokalnej gminy Łopuszno. Tegoż dnia na ręce Senato-
ra rP krzysztofa Słonia reprezentacja uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie podej-
mujących na co dzień piękną działalność altruistyczną w 
imieniu swoim, rodziców i Dyrekcji Szkoły złożyła podzię-
kowania za zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu 
do warszawy, stanowiącego prawdziwą lekcję patrioty-
zmu, umożliwiającą zapoznanie się ze specyfiką działal-
ności najważniejszych instytucji prawodawczych w  Pol-
sce. W wyjeździe uczestniczyli również członkowie Chó-
ru Parafialnego „wierna rzeka”. 

damian rozmus

Konstruktywna wizyta 
Senatora RP  

i Wicewojewody 
Świętokrzyskiego 

w gminie Łopuszno 

CzŁonkoWiE ChóRu pARAfiAlnEGo WiERnA RzEkA z Wizytą 
W sEjmiE Rp

REpREzEntAnCi uCznióW zE szkoŁy podstAWoWEj im. jAnA 
pAWŁA ii W ŁopuszniE WyRAzili sŁoWA uznAniA i pRzEkAzAli 
sERdECznE podziękoWAniA dlA sEnAtoRA Rp kRzysztofA sŁoniA

sEnAtoR Rp kRzysztof sŁoń WRAz z WiCEWojEWodą 
śWiętokRzyskim RAfAŁEm noWAk z Wizytą W uRzędziE 
Gminy Łopuszno

uCznioWiE klAs 8 szkoŁy podstAWoWEj im. jAnA pAWŁA ii W ŁopuszniE 
uCzEstniCzyli W WyjEździE studyjnym do WARszAWy
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30 kwietnia 2022 r. – w Naramowie odbyła się uroczystość 
patriotyczna upamiętniająca pacyfikację wsi. 

Mszę św. odprawił ks. proboszcz ireneusz wiktorowicz 
z parafii wniebowzięcia najświętszej maryi Panny i św. Te-
kli w mninie. W homilii kapłan przypomniał, że naszą powin-
nością jest  dbać o historię i pamiętać o bohaterach, którzy od-
dali to, co mieli najcenniejsze - swoje życie. Po Mszy św. został 
odczytany Apel Poległych, po czym delegacje złożyły wiązanki. 
Okolicznościowy występ zaprezentowały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Lasocinie oraz  uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łopusznie Magdalena Młynarska. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samo-
rządowych z wójt Gminy Łopuszno ireną marcisz na cze-

Oddaliśmy hołd
le. Swą obecność potwierdzili, uczestnicząc w wydarzeniu: 
Sekretarz Gminy Łopuszno małgorzata Barcicka, radni 
naszej gminy, sołtysi, kierownicy jednostek, dyrektorzy 
szkół wraz z pocztami, związek armii krajowej oddział 
w Łopusznie oraz Prezes Stowarzyszenia SkaŁa Pan ma-
riusz Brelski wraz z delegacją.

Na zakończenie uroczystości Pani wójt podziękowała 
wszystkim zgromadzonym za kultywowanie pamięci.

m. Gawęda

Jedna z najbardziej krwawych 
zbrodni na kielecczyźnie w  cza-
sie II wojny światowej to pacyfika-
cja wsi Skałka Polska dokonana 
11.05.1943 roku przez oddziały nie-
mieckiej policji. Jest to szczególne 
miejsce pamięci na ziemi święto-
krzyskiej, drugie po Michniowie.

15.05.2022r. w Skałce Pol-
skiej przy pomniku ofiar pacy-
fikacji odbyły się uroczystości 
w 79 rocznicę wydarzeń. Mszę 
świętą w intencji ofiar celebrował 
ks. proboszcz ireneusz wiktoro-
wicz z parafii wniebowzięcia naj-
świętszej maryi Panny i św. Te-
kli w mninie. W uroczystości licz-
nie uczestniczyli mieszkańcy Skał-
ki Polskiej i okolicznych miejscowości. W wydarzeniu brały 
udział władze samorządowe z wójt Gminy Łopuszno ireną 
marcisz na czele. Uczestniczyli także: Sekretarz Gminy Ło-
puszno małgorzata Barcicka, radni naszej gminy, sołty-
si, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, związek ar-
mii krajowej oddział w Łopusznie, olesznie oraz poczty 
sztandarowe. 

Po mszy świętej został odczytany Apel Poległych, po czym 
złożono wieńce. Wzruszającą część artystyczną zaprezento-

Pamiętamy

wała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie przygotowana przez Panią Katarzynę Włodarczyk 
wraz z chórem szkolnym pod kierunkiem Pana Jarosława Go-
łucha. 

Po części artystycznej głos zabrała Pani wójt, przedstawiła 
rys historyczny tamtych wydarzeń oraz podziękowała wszyst-
kim zgromadzonym za pamięć. 

Uroczystość uświetnił swą obecnością Poseł na Sejm rP 
Bartłomiej dorywalski.

m. Gawęda
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w nawiązaniu do 
Światowego dnia ziemi 
z  inicjatywy wójta Gmi-
ny Łopuszno ireny marcisz 
pracownicy Urzędu Gmi-
ny w Łopusznie oraz jedno-
stek organizacyjnych gminy 
Łopuszno, również ucznio-
wie i nauczyciele szkół pod-
stawowych, dla których or-
ganem prowadzącym jest 
Gmina Łopuszno, 22 kwiet-
nia 2022 r. włączyli się w re-
alizację inicjatywy proeko-
logicznej poprzez zbiórkę 
śmieci na terenie gminy Ło-
puszno. 

Pożyteczną akcję „sprząta-
nia” gminy Łopuszno przepro-
wadzono na terenie tzw. żwi-
rowni w Łopusznie. Chcieliby-
śmy, aby wskazany przykład 
zachęcił mieszkańców do dbałości o czystość na terenie na-
szej Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Łopuszno.

Pracownicy Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy w Ło-
pusznie postanowili samodzielnie zadbać o teren Wzgórza 

Inicjatywy proekologiczne społeczności Gminy Łopuszno

Gmina Łopuszno, w związku z podpisaną umową z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, w dniu  20 czerwca 2022 r. prowadziła 
zbiórkę folii rolniczej, sznurka, opakowań po nawozach 
i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej. To 
ważny element działań proekologicznych w celu ochrony wa-
lorów krajobrazowych i przyrodniczych naszych terenów. Rol-
nicy z terenu gminy łącznie dostarczyli 37 360 kg odpadów, 

Zbiórka folii porolniczych
które zostały nieodpłatnie przyjęte i przekazane do unieszko-
dliwienia. Koszt przedsięwzięcia to blisko 20 000,00 zł. Zada-
nie dotowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysoko-
ści 89% koszów zadania, wkład własny Gminy Łopuszno wy-
nosi 11%.

aneta dyl

pRACoWniCy uRzędu Gminy W ŁopuszniE WspARli iniCjAtyWę pRoEkoloGiCzną

W AkCję WŁąCzyli się uCznioWiE sp W dobRzEszoWiEbiEdRonECzki zE sp W GniEździskACh pospRAWdzAŁy Czy nA 
boisku szkolnym jEst Czysto
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Trzech Krzyży w Łopusznie, dokonując nasadzeń roślin, aby 
kolorowe kwiaty ponownie cieszyły oczy mieszkańców i tu-
rystów.

aneta dyl
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3 maja 2022 roku druhowie reprezentujący wszystkie 
jednostki ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
terenie gminy Łopuszno (OSP Łopuszno, OSP Gnieździska, 
OSP Lasocin i OSP Dobrzeszów), obchodzili dzień Strażaka 
z udziałem: wójta Gminy Łopuszno ireny marcisz, Prze-
wodniczącego rady Gminy w Łopusznie andrzeja Cieślic-
kiego wraz z radnymi rady Gminy w Łopusznie, Sekretarz 
Gminy Łopuszno małgorzaty Barcickiej oraz dyrektorów 
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Łopusznie celebrowana była przez proboszcza parafii 
ks. karola Stacha oraz ks. krzysztofa Patrzałka uroczysta 
msza święta za ojczyznę oraz w intencji zasłużonych po-
żarników. oprawę artystyczną uroczystości zapewniła tra-
dycyjnie orkiestra dęta działająca przy oSP w Łopusznie.  

Uczestnicy obchodów przemaszerowali następnie do 
strażnicy, gdzie odbyła się zbiórka strażacka. Podczas uroczy-
stości wójt Gminy Łopuszno irena marcisz złożyła wszyst-
kim druhom serdeczne podziękowania za pełną poświę-
cenia służbę i nie-
ustanną gotowość 
niesienia bezinte-
resownej pomocy 
mieszkańcom gmi-
ny Łopuszno. Prze-
kazała wyrazy naj-
wyższego uznania i 
szacunku za ofiarne 
działania podejmo-
wane w imię stra-
żackiej zasady: 
„Bogu na chwałę, 
ludziom na ratu-
nek”. 

wraz z podzięko-
waniami przekaza-
ła najszczersze ży-
czenia zdrowia, mi-
łości, szczęścia ro-

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 
okolicznościowe obchody święta Druhów gminy Łopuszno

śWięto stRAżAkA W GminiE Łopuszno

Wójt Gminy Łopuszno iREnA mARCisz WśRód zAsŁużonyCh 
dRuhóW z Gminy Łopuszno

4 czerwca 2022 orkiestra dęta oSP Łopuszno zorgani-
zowała piknik pn. orkiestra dzieciom, który mimo niesprzy-
jającej aury przyciągnął wielu mieszkańców gminy. Na gości 
czekało wiele atrakcji: pieczona kiełbaska, domowe ciasta, lo-
teria fantowa, a dla najmłodszych przygotowano gry i zaba-
wy, watę cukrową oraz darmowy dmuchany zamek - zjeżdżal-
nię. Całość dopełnił koncert orkiestry wraz z występem dzieci. 
wydarzenie to miało na celu przede wszystkim łączenie 
pokoleń, a goście docenili fakt, że na jednej scenie wystąpi-

„Koncert dzieciom”
ły osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci szkolne i przedszkolne. 
Dianka, Marianna, Lidzia, Julcia, Nikoś oraz Ignacy to potom-
kowie wieloletnich muzyków orkiestry. Z zapałem uczęszczają 
na próby i z radością uczą się muzykowania. 

Główni organizatorzy koncertu, którymi byli krzysztof 
zawadzki, michał dzwonek i daniel wychowaniec pragną 
serdecznie podziękować sponsorom, gościom, strażakom, 
GOK w Łopusznie, GOSW w Łopusznie oraz Urzędowi Gminy 

dzinnego, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów na niwie 
osobistej i zawodowej. 

damian rozmus 
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oRkiEstRA dętA W ŁopuszniE

pięknE WydARzEniE kultuRAlnE oRkiEstRA dziECiom z udziAŁEm oRkiEstRy dętEj W ŁopuszniE

Łopuszno, a także członkom 
orkiestry, bez których wyda-
rzenie nie mogłoby się odbyć. 

W pomoc finansową za-
angażowało się wiele przed-
siębiorstw, osób prywatnych 
i  radnych. Oczywiście, w tym 
gronie nie zabrakło wójt 
Gminy Łopuszno ireny mar-
cisz, która przekazała bon 
na 2000 zł na rozwój orkie-
stry. Wśród darczyńców na-
leży także wspomnieć firmę 
„naturestain krzysztof za-
wadzki” z niebagatelną kwo-
tą 2500 zł. Wszyscy goście 
mogli wesprzeć działania mu-
zyków, kupując losy na loterii 
fantowej, za co organizatorzy 
serdecznie dziękują. 

Wśród rozlosowanych na-
gród znalazł się rower ufun-
dowany przez radnego po-
wiatowego pana krzyszto-
fa Smolarczyka, grill, zegar, 
zestawy kosmetyków, bony 
pieniężne i inne. 

Sponsorom jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy, że przy-
czyniają się do propagowania 
kultury. 

Próby orkiestry odbywają 
się w każdą sobotę od godzi-
ny 17. Zapraszamy wszystkich 
chętnych - małych i dużych. 

orkiestra dęta przy oSP w 
Łopusznie

„Oj, dzieje się!”
Dużo dzieje się w Stowarzyszeniu  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie
Na wstępie – dla przypomnienia - krótki zarys historii Sto-

warzyszenia. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie po-
wstał 17 lipca 2019 r. z przekształcenia działającego tu wcze-
śniej Klubu Seniora. Głównym założycielem Stowarzyszenia 
i jego prezesem była śp. Barbara Nalepa. Zrealizowaliśmy wte-
dy nasz pierwszy projekt „Życie to teatr” sfinansowany ze 
środków Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego.

Kiedy w marcu 2021 r. zmarła prezes Stowarzyszenia, jej 
obowiązki przejęła wiceprezes kol. Barbara Chuda. 15 czerwca 
2021 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, 
na którym powołano nowy zarząd.  Prezesem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łopusznie została p. Barbara Chuda.

W II kwartale 2022 r. 23 kwietnia 2022 r. członkowie UTW 
w Łopusznie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie ziemi”. 

25 maja 2022 r. odbyło się spotkanie z p. Elżbietą Pańtak – 
dyrektor  Kieleckiego Teatru Tańca - w sali lustrzanej Gminne-
go Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Tym 
razem były to zajęcia taneczne „Brodway Jazz”. Uczestnicy 
starali się opanować naukę wspaniałego tańca z melonikiem 
i  laską. Taniec to ekspresja, ruch i radość.  Zajęcia uwieczniono 
na zdjęciach i nagraniu.

Od 15 lutego do 15 czerwca realizowaliśmy projekt z za-
kresu edukacji ekonomicznej pt. „ w sieci i realu. Świadomy 
i aktywny senior w świecie finansów” dofinansowany przez 
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torzy to: UTW w Łopusznie, Stowarzyszenie „Skała” Lasocin, 
Nordkalk Polska, GOSW w Łopusznie oraz Starostwo Powiato-
we w Kielcach. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali medale i nagrody rzeczowe, pozostali – dyplomy za 
udział oraz drobne upominki. Organizatorzy zapewnili też po-
częstunek dla wszystkich uczestników. 

obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Po-
debatuj o języku”  dofinansowanego przez Urząd Gmi-
ny w Łopusznie. Celem jest określenie tożsamości języko-
wej w gminie Łopuszno, zarówno tej gwarowej,  używanej 
przez seniorów, jak i tej związanej ze slangiem i słownictwem 
współczesnej młodzieży. Projekt ma również na celu zebra-
nie materiałów badawczych, służących do przygotowania 
internetowego oraz papierowego słownika języka seniorów 
z uwzględnieniem tzw. nowomowy, a także promowanie re-
gionalnej kultury wśród mieszkańców gminy Łopuszno. Efek-
tem realizacji tego projektu ma być też wydanie opowiadania 
z dialogiem w trzech odsłonach - napisanego gwarą, językiem 
literackim oraz językiem młodzieży. 

Kontynuacja działalności  UTW jest możliwa dzięki współ-
pracy i wydatnej pomocy ze strony Centrum Edukacji Lokal-

nej w Łopusznie, które nieodpłatnie 
wynajmuje nam swoje pomieszcze-
nie na nasze spotkania. Dziękujemy 
też  sponsorom za pomoc w organi-
zowaniu naszych imprez.   

Mamy nadzieję, że praca nad pro-
jektem przyczyni się do bardziej in-
tensywnej integracji  i wspólnego 
działania środowiska seniorów i mło-
dzieży. Ponadto liczymy, że dzięki re-
alizacji projektu do Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ło-
pusznie przystąpią nowi członkowie 
oraz że nawiążemy współpracę z oso-
bami chętnymi do kontynuacji dzia-
łań w formie wolontariatu. 

Zapraszamy!
zarząd Uniwersytetu Trzeciego 

wieku w Łopusznie

Narodowy Bank Polski. Koordynatorem projektu był 
p.  Mariusz Brelski, a partnerami i współuczestnikami – 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Ska-
ła”, KGW w Lasocinie, KGW „Skarbnica Natury” w Ma-
rianowie. Zajęcia warsztatowe odbywały się w siedzi-
bie Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie i obejmo-
wały zagadnienia:

  - „Podstawy obsługi komputera – senior w sie-
ci” –	wykładowcą	był	p.	Robert	Ciesielski;

- „Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowe-
go i bankowości elektronicznej” oraz „Świadome 
korzystanie z ofert bankowości” – wykładowcą był 
wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusz-
nie p. Wojciech Biały. 

Bezpośredni odbiorcy i uczestnicy projektu to 30 
seniorów (w wieku 65+) z pięciu gmin trzech powia-
tów: kieleckiego, włoszczowskiego i koneckiego. Były 
to gminy: Łopuszno, Krasocin, Słupia Konecka, Straw-
czyn i Mniów.

Na konferencji podsumowującej projekt wszyscy uczest-
nicy podkreślali, że zajęcia spełniły ich oczekiwania i bardzo 
wzbogaciły ich wiedzę oraz praktyczne umiejętności związa-
ne z obsługą komputera i korzystaniem z usług współczesnej 
bankowości elektronicznej. To niewątpliwa zasługa wysokiej 
kompetencji wykładowców prowadzących szkolenia – p. Ro-
berta Ciesielskiego i p. Wojciecha Białego.

 Na zakończenie projektu 12 czerwca 2022 r. odbyła się wy-
cieczka studyjna do Centrum Pieniądza nBP oraz Giełdy 
Papierów wartościowych w warszawie.  Poznaliśmy m.in. 
historię pieniądza oraz jego rolę na tle gospodarczo- społecz-
nej historii świata i Polski. Niewątpliwą atrakcją była możli-
wość potrzymania w dłoniach sztabki złota wartej ponad trzy 
miliony złotych.

21 czerwca 2022 r. na Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypo-
czynkowym zostały przeprowadzone kolejne cykliczne igrzy-
ska senioralne pod hasłem „w zdrowym ciele, zdrowy 
duch!”. Była to impreza integracyjna bez względu na wiek. 
Odbyły się zawody sprawnościowe: w strzelaniu z łuku, rzut 
woreczkiem do kosza i do puszek, strzelanie piłką do bramki, 
tor przeszkód. Zabawy i emocji  było co niemiara. Organiza-
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„Bezpieczny senior w sieci 
i w realu” – pod takim hasłem od-
było się doroczne spotkanie „Bez 
barier z ekonomią społeczną”, któ-
re w Parku Etnograficznym w Tokar-
ni zorganizował Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Świę-
tokrzyskiego. Z licznie przybyłymi 
z całego regionu seniorami  spotka-
ła się wicemarszałek Renata Janik. 
Gminę Łopuszno reprezentowa-
li łopuszańscy seniorzy  oraz kie-
rownicy jednostek organizacyj-
nych: Pan mariusz Łuszczyński 
oraz Pan Sławomir Stelmaszczyk.

Do udziału w spotkaniu zaproszo-
no seniorów z województwa świę-
tokrzyskiego, pochodzących z  róż-
nych środowisk: miejskich i wiej-
skich, członków stowarzyszeń, lokal-
nych grup działania, kół gospodyń 
wiejskich, organizacji społecznych, 
klubów seniora oraz wolontariuszy.

W programie imprezy znalazły się konkursy i warsztaty 
przygotowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Seniorzy odwie-
dzili stoiska i ekspozycje tematyczne, a także rozmawiali ze 
specjalistami w wielu dziedzinach, m.in. ekspertami od szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa. W debacie z udziałem wice-
marszałek Renaty Janik, poświęconej tematowi przewodnie-
mu spotkania – „Bez barier z Ekonomią Społeczną –  bezpiecz-
ny senior w sieci i w realu” – uczestniczyli przedstawiciele po-
licji i straży miejskiej.

Jak co roku, spotkanie uatrakcyjniły występy artystyczne, 
podczas których zaprezentowały się: Klub Seniora z Oblęgo-

Seniorzy z gminy Łopuszno w Tokarni

Aktywny weekend w gminie Łopuszno
W dniach: 11-12.06.2022 po raz pierw-

szy na terenie Gminnego Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbył 
się zlot Food Trucków. Jest to wydarzenie, 
podczas którego  można było spróbować 
kuchni z różnych stron świata, zjeść prze-
pyszne burgery, zapiekanki, itp. 

Na imprezę zaprosili mieszkańców: wójt 
Gminy Łopuszno irena marcisz oraz kie-
rownik Gminnego ośrodka Sportowo – 
wypoczynkowy w Łopusznie Sławomir 
Stelmaszczyk. Podczas wydarzenia fani je-
dzenia mogli skosztować dań z kilkunastu 
kuchni świata. Właściciele Food Trucków sta-
wiają nacisk na wysoką jakość używanych 

ra (gm. Strawczyn), Klub Seniora „Zawsze młodzi” z Morawi-
cy, Klub Seniora „Fabryka Młodości” z Eustachowa (gm. Ło-
puszno), Klub Seniora Błogoszów (gm. Oksa), Klub Seniora 
„Fabryka Młodości” z Gnieździsk (gm. Łopuszno), Klub Senio-
ra w Smykowie (gm. Daleszyce), Klub Seniora w Samsonowie 
(gm. Zagnańsk) oraz Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Seniorzy wyrażają wdzięczność i podziękowania go-
spodarzowi gminy Łopuszno Pani irenie marcisz za umoż-
liwienie udziału w tej imprezie. 

mariusz Łuszczyński  
Sławomir Stelmaszczyk
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produktów. Ponadto Zlot  kierowany był do wszystkich miło-
śników jedzenia bez względu na wiek. Miał formę pikniku na 
świeżym powietrzu z mnóstwem atrakcji dla mieszkańców. 

organizatorem tego wydarzenia był FT event.
Ponadto 12.06.2022 (niedziela) zabytkowe i współcze-

sne motocykle oraz terenowe, sportowe i zabytkowe auta za-
parkowały  na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego 
w Łopusznie, gdzie spotkali się pasjonaci motoryzacji, którzy 
przybyli na MOTO-SPOT Łopuszno 2022 zorganizowany z ini-
cjatywy Pana kamila Bąka. 

Współorganizatorami Moto-Spotu byli: wójt Gminy Ło-
puszno irena marcisz, Gminny ośrodek Sportowo-wy-
poczynkowy w Łopusznie oraz Gminny ośrodek kultury 
w Łopusznie.

MOTO –SPOT odbył się u nas po raz drugi w naszym i była 
to impreza na wysokim poziomie przy ogromnej frekwencji 
wspaniałych ludzi w nim uczestniczących.

Pan Kamil Bąk otrzymał specjalne podziękowanie za orga-
nizację spotu przyznane przez Samorząd Gminy Łopuszno, 
na czele którego stoi wójt Gminy Łopuszno irena marcisz. 
Świetna inicjatywa, piękna pogoda oraz mnóstwo nieszablo-
nowych i unikatowych pojazdów.

Wszystkim uczestnikom tego wydarzenia bardzo serdecz-
nie dziękujemy  za zaangażowanie i prezentacje nietuzinko-
wych aut oraz motocykli. 

Sławomir Stelmaszczyk

Bezpłatne wejście na basen, atrakcje dla najmłodszych oraz 
tłumy na basenach - tak rozpoczęto wakacje w gminie Ło-
pusznie.

25 czerwca 2022 r. uroczyście rozpoczęto sezon letni na 
łopuszańskich basenach.  Bezpłatne atrakcje czekały na gości 
odwiedzających w  tym dniu teren  Gminnego Ośrodka Spor-
towo-Wypoczynkowego, m.in.  dmuchaniec,  malowanie twa-
rzy, plecenie warkoczyków przez Młodzieżową Radę Gminy Ło-
puszno,  wata cukrowa czy bezpłatne wejście na baseny.

Otwarcie sezonu letniego w Łopusznie

ofiCjAlnE otWARCiE komlEksu lEtniCh bAsEnóW nA GosW 
W ŁopuszniE

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.

Otwarcia sezonu letniego 2022 dokonali: wójt Gminy Ło-
puszno irena marcisz oraz kierownik Gminnego ośrod-
ka Sportowo wypoczynkowego w Łopusznie Sławomir 
Stelmaszczyk.

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni 
goście: Sekretarz Gminy Łopuszno małgorzata Barcicka, 
Przewodniczący rady Gminy w Łopusznie andrzej Cie-
ślicki, radni Gminy Łopuszno - Barbara Fras i marcin Sob-
czyk, kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łopusznie mariusz Łuszczyński, dyrektor Gminnego 
ośrodka kultury w Łopusznie Beata Starzyk oraz wypo-
czywający nad łopuszańskimi basenami goście. 

Wszyscy zostali obdarowani słodkościami. W Okresie waka-
cji baseny otwarte są codziennie - od 10.00 do 19.00.  Do dys-
pozycji gości pozostają dwie niecki basenowe, budka z małą 
gastronomią, parasole, leżaki oraz sprzęt do pływania. 

Zapraszamy serdecznie.
Sławomir Stelmaszczyk
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 Dzień Matki to najpiękniejsze święto, które obchodzone jest 
jako wyraz miłości, uznania i szacunku dla wszystkich matek. 

Zarówno w Polsce jak  i na świecie jest to jedno z ważniej-
szych wydarzeń w roku. W szczególny sposób myślimy wtedy 
o naszych mamach, dziękując im za trud  wychowania, obda-
rowując je z tej okazji, wspaniałymi podarunki w postaci kwia-
tów i czekoladek lub innymi wyjątkowymi prezentami.

władze Gminy Łopuszno na czele z wójt Gminy Ło-
puszno ireną marcisz oraz zaproszonymi gośćmi: Panem 
krzysztofem Słoniem – Senatorem rP, Panem mirosła-
wem Gębskim – Starostą Powiatu kieleckiego oraz z Pa-
nem Grzegorzem Piwko – dyrektorem Szpitala Powia-
towego w Chmielniku złożyli życzenia wszystkim matkom 
z terenu gminy Łopuszno,  a zgromadzonym podczas obcho-
dów Dnia Matki w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie paniom,  wręczono  piękne kwiaty. 

 Licznie przybyli goście mieli okazję wysłuchać progra-
mu artystycznego znanego i lubianego satyryka Tadeusza 
drozdy oraz wspaniałej interpretacji znanych utworów pol-
skiej muzyki rozrywkowej z przełomu lat 80 – tych w wykona-
niu Pani Bożeny zielińskiej. 

Nie zabrakło również toastu symboliczną lampką szampa-
na oraz  słodkiego poczęstunku w postaci tortu, który ufun-
dowali: Pan Sławomir Stelmaszczyk – kierownik Gminnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie oraz Pan 
Mariusz Łuszczyńskie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łopusznie.  

 Punktem kulminacyjnym wydarzenia było losowanie 
atrakcyjnych upominków przekazanych na ten cel przez zna-
mienitych sponsorów. Serdecznie dziękujemy im za   wspania-
ły gest, który sprawił tak wiele radości  obdarowanym. Drodzy 
darczyńcy prosimy - przyjmijcie najserdeczniejsze, z głębi ser-
ca płynące podziękowania.

Oto lista nagród wraz z fundatorami: 
- Nagroda Główna Robot kuchenny o wartości 500 zł – funda-

torzy: anna i michał rudzińscy, 
- Kosze upominkowe – Fundatorzy: krzysztof Słoń – Senator 

rP, krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm rP, mirosław Gębski 
– Starosta kielecki, irena marcisz – wójt Gminy Łopusz-
no, małgorzata Barcicka – Sekretarz Gminy Łopuszno, 

Matkom, mamom, mamusiom

GminnE śWięto zoRGAnizoWAnE z miŁośCi do WszystkiCh mAm

szCzęśliWi zWyCięzCy lotERii

Sławomir Stelmaszczyk – kierownik GoSw w Łopusznie, 
mariusz Łuszczyński- kierownik GoPS w Łopusznie, 

- Pióro firmy Parker – Fundator: irena marcisz – wójt Gminy 
Łopuszno, 

- Tort- Fundatorzy: Sławomir Stelmaszyk kierownik GoSw 
oraz mariusz Łuszczyński kierownik GoPS, 

-Voucher na wybrany zabieg kosmetyczny o wartości 100 zł 
– fundatorka Barbara Fras radna rady Gminy Łopuszno,

- Voucher na masaż o wartości 150 zł – Fundator: Kosmetyka 
Profesjonalna diana kowalczyk Palacz,

- Voucher na zabieg pielęgnacyjny twarzy o wartości 150 zł – 
Fundator: Studio Urody-Gabinet Kosmetyczny Beata waw-
rzeńczyk,

- Voucher Sauna+ limfodrenaż lub zabieg pielęgnacyjny 
o wartości 180 zł – Fundator: Gabinet Kosmetyczny wiolet-
ta wódkowska-Tkacz,

- Zestaw kosmetyków do stylizacji i pielęgnacji włosów o war-
tości 150 zł – Fundator: Studio Urody małgorzata macie-
jewska,

- Zestaw kosmetyków  firmy Forever- Fundator: dorota Paw-
łowska, 

- Zestaw kosmetyków o wartości 150 zł – Fundator: Sklep wie-
lobranżowy Justyna i mariusz Petrus,
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25 czerwca 2022 r. - na powitanie lata odbył się Gminny 
rajd rowerowy. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gmi-
ny Łopuszno, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w 

Rajd Rowerowy na rozpoczęcie wakacji

liCzny udziAŁ miEszkAńCóW i GośCi W Gminnym RAjdziE RoWERoWym

Wójt Gminy WśRód zACnyCh GośCi ziEmi ŁopuszAńskiEj

- Urządzenia do wypieku ciastek 
o wartości 100 zł każde  - Fun-
dator: Ravens-rafał Skrzyp-
czyk,

- Voucher na pierogi oraz ciasta 
– Fundator: Gminny ośrodek 
Sportowo – wypoczynkowy 
w Łopusznie,

- Upominki reklamowe – Funda-
tor: kamila i marcin Cieśliccy 
„Wytwórnia Przecinków”, 

Sponsorzy kwiatów:
krzysztof Słoń Senator RP
krzysztof Lipiec Poseł na Sejm 
RP
mirosław Gębski  Starosta Po-
wiatu Kieleckiego
andrzej Cieślicki- Przewodni-
czący Rady Gminy w Łopusznie
krzysztof Błachucki – radny 
Gnieździsk
Tomasz kowalczyk- radny Do-
brzeszowa
wiesław mazur – radny Sarbic
Janusz Świercz – sołtys sołectwa Józefina
Sławomir Pięta – sołtys sołectwa Olszówka
mariusz Stępnik- sołtys sołectwa Krężołek Przegrody

kazimierz Sadowski- sołtys sołectwa Rudniki
mirosław Śliwka- sołtys sołectwa Lasocin
zbigniew nowacki- sołtys sołectwa Snochowice
Łukasz Pietrzyk- sołtys sołectwa Sarbice Pierwsze

Beata Starzyk

Łopusznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie, 
Fundacja „Restart”, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, Sto-
warzyszenie „Czempion”, Fundacja PO-MOST. Mimo wysokiej 
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szCzęśliWi zWyCięzCy nAGRód,  uCzEstniCy GminnEGo RAjdu RoWERoWEGo W ŁopuszniE

w czerwcu 2022 r. na terenie Gmin-
nego Ośrodka  Sportowo – Wypoczyn-
kowego w Łopusznie  odbyło się prze-
piękne wielopokoleniowe spotkanie  in-
tegracyjne  środowiska łopuszańskiego,  
magiczny spacer przy świetle pochodni 
-  „Słowiańskie Bajduły”. 

Po zmroku, w urokliwych kostiu-
mach i charakteryzacjach grupa akto-
rów   przeniosła nas w bajkowy świat,  
snując  przepiękne opowieści i legendy 
o naszym regionie. 

 Spacer poprzedziło wspólne ognisko,  
pieczenie kiełbasek oraz biesiadowanie.

Organizatorami wydarzenia byli:
- Fundacja RESTART
- Fundacja PO-MOST
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminny Ośrodek Sportowo-Wypo-

czynkowy
 wydarzenie – „Słowiańskie 

Bajduły” objęła patronatem wójt 
Gminy Łopuszno irena marcisz.

organizatorzy

Słowiańskie bajduły

bAjduŁy sŁoWiAńskiE W ŁopuszniE. dziękujEmy zA obECność, intEGRACję 
śRodoWiskA ŁopuszAńskiEGo

temperatury na star-
cie stawiło się ok.100 
uczestników, nie tylko 
mieszkańców gminy 
Łopuszno. Wśród za-
proszonych gości zna-
leźli się: wójt Gminy 
Łopuszno irena mar-
cisz, Sekretarz Gminy 
Łopuszno małgorza-
ta Barcicka, Przewod-
niczący rady Gminy 
w Łopusznie andrzej 
Cieślicki, radni Gmi-
ny Łopuszno Barbara 
Fras oraz marcin Sob-
czyk, dyrektor Gok 
w Łopusznie Beata 
Starzyk. 

Koordynatorzy raj-
du Pan Sławomir Stel-
maszczyk - kierownik 
GOSW w Łopusznie 
oraz Pan Mariusz Łuszczyński - kierownik GOPS w Łopusznie 
zadbali, żeby trasa rajdu była ciekawa, ale także bezpieczna. 
Prowadziła ona przez malownicze zakątki  gminy Łopuszno: 
Barycz – Antonielów – Fryszerka - Wojciechów. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy buton, a wśród 
uczestników rozlosowano upominki. Statuetkę najmłodszego 
uczestnika otrzymała Zosia Szrębowata z Eustachowa Duże-

go, natomiast statuetka dla najstarszego uczestnika trafiła do 
pana Leszka Kowalczyka z Łopuszna. 

Organizatorzy dziękują Ochotniczej Straży Pożarnej w Ło-
pusznie, Policji w Strawczynie oraz ratownikom medycznym 
za zabezpieczenie przejazdu. Dziękujemy Wszystkim uczest-
nikom za wytrwałość i obecność na rajdzie rowerowym. 

Do zobaczenia za rok! 
Sławomir Stelmaszczyk 



Wieści Łopuszna22

z życia gminy

Wieści Łopuszna22

Najważniejszym wydarzeniem czerwca jest dla nas uroczy-
ście obchodzony dzień rodziny.  Po dwóch latach obostrzeń 
związanych z pandemią mogliśmy wreszcie wrócić do trady-
cyjnych obchodów z udziałem rodziców i zaproszonych gości. 
W tym roku spotkaliśmy się 5 czerwca w słoneczne, ciepłe nie-
dzielne przedpołudnie. 

Naszą uroczystość, jak zawsze, rozpoczęła Pani Dyrektor 
Ewelina Bernat, która przywitała wszystkich przybyłych pod-
opiecznych, absolwentów, rodziców, dziadków, pracowni-
ków oraz zaproszonych gości.  Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Pani irena marcisz - wójt Gminy Łopuszno, Pani mał-

Żłobkowy Dzień Rodziny
gorzata Barcicka – Sekretarz Gminy Łopuszno, Pani Tere-
sa Poświat – Skarbnik Gminy Łopuszno, Pan andrzej Cie-
ślicki - Przewodniczący rady Gminy w Łopusznie, Pan ma-
riusz Łuszczyński - kierownik Gminnego ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łopusznie oraz Pan Sławomir Stelmaszczyk 
- kierownik Gminnego ośrodka Sportowo- Wypoczynkowe-
go w Łopusznie. 

Z okazji tego wyjątkowego dla nas święta czekało na 
wszystkich mnóstwo atrakcji. Pierwszą z nich był specjalnie 
przygotowany program artystyczny wykonany przez dzieci 
z  grup „Tygryski” i „Pszczółki” pod czujnym okiem niezastą-

pionych cioć. Dzieci długo i wy-
trwale ćwiczyły swoje role, a cio-
cie cierpliwie przygotowywały na-
szych żłobkowiczów do piękne-
go zaprezentowania swoich talen-
tów i umiejętności. Finalnie wy-
stępy Małych Artystów wywołały 
ogromny zachwyt oraz wzruszenie 
wśród zgromadzonej publiczności. 
Kolejnymi atrakcjami były koloro-
we dmuchańce, z których można 
było  korzystać do woli oraz słod-
ka wata cukrowa. Uczestnicy mogli 
wziąć udział w pokazie dużych ba-
niek mydlanych lub poddać się ma-
lowaniu twarzy.  Punktem kulmina-
cyjnym naszej uroczystości był po-
kaz „Mody rodzinnej”, w którym 
wzięło udział 20 rodzin. Maluchy 
wraz z rodzicami i rodzeństwem 
zaprezentowały piękne stylizacje, 
m.in. sportowe, casualowe, ele-
ganckie, jak również imprezowe. 
Oceniające jury nie miało łatwego 
zadania, ponieważ wszystkie stro-
je przygotowane były pomysłowo 
z wielką starannością i zaangażo-
waniem. 

Po ceremonii wręczenia nagród 
za zajęte miejsca i udział w kon-
kursie nastąpiło uroczyste przyję-
cie członków w poczet „Przyjaciół 
Żłobka Edycja 2022”. Wszyscy Nasi 
Przyjaciele otrzymali w podzięko-
waniu za dotychczasowe wsparcie 
finansowe i rzeczowe oraz okaza-
ne serce i bezinteresowną pomoc 
pamiątkowe statuetki z przepięk-
nym grawerem. Po części oficjal-
nej wszyscy mogli spędzić radosne 
chwile na żłobkowym placu za-
baw i skorzystać z przygotowane-
go specjalnie na tę okazję poczę-
stunku, oddając się swobodnym 
rozmowom na temat działalności 
i  osiągnieć naszej placówki. 
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Pragniemy serdecznie i gorąco podziękować wszystkim 
fundatorom nagród w gronie których znaleźli się: Pani ire-
na marcisz - wójt Gminy Łopuszno, Pani małgorzata Bar-
cicka – Sekretarz Gminy Łopuszno, Pani Teresa Poświat – 
Skarbnik Gminy Łopuszno, Pan Sławomir Stelmaszczyk 
- kierownik Gminnego ośrodka Sportowo- wypoczyn-
kowego w Łopusznie, Pan mariusz Łuszczyński - kierow-
nik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusz-
nie, Pan michał Siemieniec właściciel Szkoły muzycznej 
„melodia”, Pani aneta węgrzyn właścicielka Szkoły Tań-
ca „Baila”, Pan mirosław Picheta właściciel Pizzerii „italia-
na” oraz Pan michał dziura właściciel „Lodziarni” przy ba-
senach letnich w Łopusznie. wy-
rażamy ogromną wdzięczność 
Państwu katarzynie i Łukaszowi 
Uranek za nieodpłatne udostęp-
nienie dmuchańca oraz darmową 
watę cukrową jak również Panu 
robertowi Pękalskiemu – właści-
cielowi kieleckiej kuchni Cate-
ringowej za sfinansowanie i przy-
gotowane smacznych pierogów 
i nuggetsów. Szczególne podzię-
kowania kierujemy pod adresem 
naszych wspaniały i niezastąpio-
nych rodziców, którzy jak zawsze 
wykazali się perfekcyjną organizacją 
w zapewnieniu owocowych i słod-
kich przekąsek. 

Było nam niezmiernie 
miło gościć wszystkich w 
naszych skromnych pro-
gach. Mamy nadzieję, 
że udział w uroczystości 
przysporzył Państwu wie-
le radości i dał możliwość 
oderwania się choćby na 
chwilę  od codziennych  
obowiązków. 

Do zobaczenia za rok!
ewelina Bernat 

30 maja 2022 r. w Jędrzejowie wójt Gminy Łopuszno irena 
marcisz złożyła na ręce Pana dariusza Lisowskiego – Prezesa 
zarządu Fundacji miśka zdziśka „Błękitny Promyk nadziei” 
wyrazy najwyższego uznania oraz z głębi serca płynące gratu-
lacje za całokształt dotychczasowych przedsięwzięć  - pięknych 

Jubileusz 10–lecia działalności Fundacji Miśka Zdziśka

sERCE zA okAzyWAnE nA Co dziEń W dziAŁAniACh  
sERCE dlA fundACji miśkA zdziśkA bŁękitny pRomyk nAdziEi

Wójt Gminy Łopuszno iREnA mARCisz 
otRzymAŁA list GRAtulACyjny 
W podziękoWAniu zA WspARCiE 
dziAŁAlnośCi fundACji

i  godnych naślado-
wania - podejmowa-
nych w trakcie dzie-
sięcioletniej działal-
ności fundacji. Są to 
przede wszystkim za-
dania społeczne wy-
magające wrażliwo-
ści serca i altruistycz-
nej postawy.

Prezes Zarządu 
Fundacji Miśka Zdziś-
ka „Błękitny Promyk 
Nadziei” wręczył 
Wójtowi Gminy Ło-
puszno Irenie Mar-
cisz list gratulacyjny 
- w podziękowaniu 
za nieustanne działa-
nia wspierające funk-
cjonowanie Fundacji 
w  realizacji jej pro-
społecznych zadań.

damian rozmus
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 W niedzielę 29 maja 2022r. o godz.15.00 na tere-
nie Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego 
w  Łopusznie odbył się  Festyn z okazji dnia dziec-
ka. organizatorami byli: wójt Gminy Łopuszno 
irena marcisz, Gminny ośrodek Sportowo 
wypoczynkowy w Łopusznie, Gminny ośrodek  
kultury w Łopusznie oraz Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Łopusznie. Uroczystego otwarcia dokona-
li organizatorzy z Wójt Gminy Łopuszno  Ireną Marcisz 
oraz Przewodniczącym Rady Gminy w Łopusznie An-
drzejem Cieślickim na czele.

Wśród zaproszonych gości byli: wójt Gminy Ło-
puszno irena marcisz, Przewodniczący rady Gminy 
w  Łopusznie wraz z radnymi, Sekretarz Gminy Ło-
puszno małgorzata Barcicka wraz z pracownikami 
urzędu,  dyrektorzy oraz kierownicy szkół z terenu 
gminy Łopuszno, kierownicy jednostek organiza-
cyjnych, sołtysi, mieszkańcy gminy Łopuszno oraz 
duża liczba mieszkańców gmin ościennych.

Podczas festynu odbył się przegląd młodych talen-
tów, podczas którego dzieci ze szkół z terenu gminy Ło-
puszno prezentowały swoje umiejętności. Jednocześnie 
na obiektach sportowych odbywał się turniej piłki noż-
nej, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwali: 
trener  Bartosz Zagórowski oraz  trener Piotr Wilk. 

Organizatorzy przygotowali mnóstwo  atrakcji dla 
najmłodszych - bezpłatną strefę zabaw, malowanie 
twarzy, które wykonywała Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Łopuszno, foto – budkę, stoiska z zabawkami, bud-
kę z watą cukrową,  lodami oraz  goframi. Największą atrakcją 
była	loteria	fantowa;	główna	nagrodą	był	rower ufundowany 
przez Senatora rP krzysztofa Słonia.

Młodzież oraz dzieci mogli  poznać zasady bezpiecznego 
zachowania podczas gier i zabaw prowadzonych przez ani-
matorów  z grupy „Kolowersi”. 

„Piękna pogoda i mnóstwo atrakcji dla dzieci,  
czyli Gminny Dzień Dziecka w Łopusznie”

Dokonano też uroczystego wręczenia nagród w konkur-
sie „To mi szkodzi – Promocja zdrowego trybu życia” zor-
ganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ło-
pusznie. Prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny 
i artystyczny.

Na terenie ośrodka mieściły się również stoiska z pierwsza 
pomocą  medyczną, Policji czy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łopusznie, na których 
można było obejrzeć specjalistyczny sprzęt 
oraz wysłuchać cennych wskazówek. 

Festyn dofinansowany był ze środków 
-  Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania 
Narkomanii w Łopusznie, ale również od 
prywatnych sponsorów, a byli to:
-  Senator RP Krzysztof Słoń, 
-  Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, 
-  „Markiz” Łopuszno, 
-  „Szachownica Smaków” Łopuszno, 
-  Restauracja „WERANDA”, 
-  Pizzeria „Rafaello”, 
-  Pizzeria „Roza”. 

 B.Starzyk, S.Stelmaszczyk 

lAuREACi tuRniEju piŁki nożnEj

mŁodziEżoWA RAdA Gminy W ŁopuszniE pomAGAŁA dziECiom

z życia gminy
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Drugi Wojewódzki Senioralny Rajd Nordic Walking
24 czerwca  2022 r. w naszej gminie od-

był się  ii wojewódzki Senioralny rajd nor-
dic walking. Uroczystego otwarcia wydarze-
nia sportowo – rekreacyjnego dokonali: wice-
marszałek województwa Świętokrzyskie-
go renata Janik,  wójt Gminy Łopuszno ire-
na marcisz, Prezes Stowarzyszenia „Czem-
Pion”, a zarazem  kierownik Gminnego 
ośrodka Sportowo wypoczynkowego w Ło-
pusznie Sławomir Stelmaszczyk,  kierow-
nik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łopusznie mariusz Łuszczyński, przed-
stawiciel Fundacji „reSTarT”  Pani renata 
miszczuk.

To duże przedsięwzięcie swoją obecnością 
zaszczycili: wójt Gminy mniów Piotr wil-
czak, wiceprzewodniczący rady Gminy 
w Strawczynie damian Gad.

Na starcie rajdu zlokalizowanym na terenie 
Gminnego Ośrodku Sportowo-Wypoczynko-
wym w Łopusznie stawiło się ponad 100 se-
niorów z gmin: Mniów, Strawczyn, Raków, Ło-
puszno, Zagnańsk, Daleszyce, Kielce. Wszyscy  
pokonali malowniczą trasę o długości trzech 
kilometrów wśród łopuszańskich pól,  łąk i la-
sów. Na całej jej długości uczestnikom marszu 
towarzyszyli instruktorzy Polskiego Stowa-
rzyszenia Nordic Walking. Wszyscy „kijkow-
cy” otrzymali na mecie pamiątkowe medale. 
W praktyce uczyli się, jak  maszerować z kijami 
techniką Nordic Walking

Przed wyjściem na trasę nie zabrakło roz-
grzewki i wskazówek dotyczących właściwej 
techniki maszerowania. Poprowadził ją Pre-
zes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking 
Piotr Statuch w asyście instruktorów Nordic 
Walking.

Dla każdego uczestnika organizatorzy za-
pewnili po marszu ciepły posiłek i coś słodkie-
go . Wydarzeniu towarzyszyły stoiska Aktyw-
na Strefa  Nordic Walking, Miasteczko Zdro-
wia. Dzień pełen wrażeń zakończył się  wspól-
nym biesiadowaniem.

Organizatorem wydarzenia byli: Stowarzy-
szenie „CZEMPION” w partnerstwie z Gminą 
Łopuszno, Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Gminnym Ośrod-
kiem Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusz-
nie,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Łopusznie, Fundacją „Restart”, Fundacją 
PO-MOST, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ło-
pusznie,  Polskim Stowarzyszeniem Nordic 
Walking, Bonum  Publicum.

S.Stelmaszczyk  
m.Łuszczyński 

GośCinnE Łopuszno podEjmoWAŁo zACnyCh sEnioRóW z WojEWództWA 
śWiętokRzyskiEGo

z życia gminy
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z życia gminy / ReKlama

12 czerwca 2022 r. wójt Gminy Łopuszno irena marcisz 
uczestniczyła w imprezie o charakterze ludowym pod na-
zwą: „Lasocińskie wianki”. Organizatorzy przedsięwzięcia 
to: Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie oraz Stowarzyszenie 

Inicjatywa propagująca tradycję narodową

AktyWny udziAŁ miEszkAńCóW W impREziE

lAsoCińskiE WiAnki W GminiE Łopuszno lEkCją tRAdyCji 
nARodoWEj sŁużąCEj intEGRACji śRodoWiskA

lAsoCińskiE WiAnki W GminiE Łopuszno

„Skała”. Impreza uwzględniała wspaniały występ, stanowiący 
lekcję obrzędów ludowych, umożliwiając integrację środowi-
ska lokalnego. 
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KUltURa i ośWiata

W dniach od 30 maja 
do 3 czerwca 2022 roku 
obchodziliśmy już po raz 
XIV w naszej szkole Ty-
dzień Profilaktyki i Promo-
cji Zdrowia, w tym roku we współpracy z UNICEF pod hasłem: 
„ emoCje w GŁowie - mam TĘ moC”!

W przedsięwzięcie to włączyła się cała społeczność szkol-
na. Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia rozpoczęła akcja pla-
katowa z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, każdy dzień 
Tygodnia związany był z innym zagadnieniem:

Poniedziałek był dniem Pozytywnego Myślenia i Działa-
nia – dniem bez narzekania. 

Wtorek był dniem Zdrowych Nawyków – Światowym 
Dniem Bez Papierosa, dla uczniów Dniem Kapciuszków.

Środa to – Dzień Dziecka- Dzień Sportu - dzień bez plecaka.
Czwartek był Dniem Życzliwości i kreatywnego ubioru
Piątek był Dniem Zdrowego Odżywiania. 
Na zajęciach z wy-

chowawcami ucznio-
wie rozmawiali o po-
zytywnych emocjach, 
a na zajęciach świe-
tlicowych powstał – 
Łańcuch pozytywnych 
emocji. Uczniowie kl. III 
uczestniczyli w warsz-
tatach profilaktycz-
nych: Bądź kumplem 
– nie dokuczaj! Przed-
szkolaczki we wto-
rek obchodziły Dzień 
Mamy i Taty, z okazji 
którego przygotowa-
ły przepiękne przed-
stawienie, natomiast 
w środę uczestniczyły 
w pikniku z okazji Dnia 
Dziecka. Starsi ucznio-
wie, z okazji tego świę-
ta, brali udział w roz-
grywkach sporto-
wych. Podczas długich 
przerw uczniowie plą-
sali w rytm Belgijki lub 
piosenek dla najmłod-
szych. Ogromną po-
mysłowością wykazali 
się wszyscy uczniowie 
podczas Dnia bez Ple-
caka, co uwieczniliśmy 

XIV obchody Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
w Szkole Podstawowej  

im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach

dziEń bEz plECAkA, pomysŁy nA nosidŁA dlA książEk i zEszytóW W klAsiE Vii

niEtypoWA modA nA jEdEn dziEń

na zdjęciach. Równie dużą kreatywnością wykazali się ucznio-
wie i nauczyciele podczas Dnia Kreatywnego Ubioru. Uwień-
czeniem całego Tygodnia był kiermasz zdrowych przekąsek. 
Zorganizowana została również wystawa komiksów wykona-
nych przez uczniów kl. IV w ramach programu edukacji anty-
tytoniowej - Bieg po zdrowie oraz prac uczniów kl. III w ramach 
programu- Nie Pal Przy Mnie, Proszę! W maju gościliśmy rów-
nież w naszej szkole przedstawiciela Policji - dzielnicowego, 
Pana Michała Gołuchowskiego z prelekcją dla kl. VI - VIII doty-
czącą cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy oraz Panią Bo-
gumiłę Saladrę - kuratora sądowego z Sądu Rejonowego we 
Włoszczowie z pogadanką dla uczniów kl. VII i VIII na temat 
odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży.

Rodzice i nauczyciele otrzymali pakiet materiałów promu-
jących zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz wykaz in-
stytucji świadczących specjalistyczną pomoc z tego obszaru. 

dorota Bała-dudek
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24 czerwca 2022 r. w szkołach podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, a mia-
nowicie: SP im. Jana Pawła II w Łopusznie, SP im. Stefana 
Żeromskiego w Gnieździskach oraz SP w Dobrzeszowie 
przeprowadzone zostały uroczyste apele z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego 2021 / 2022.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Łopuszno Irena Mar-
cisz pogratulowała uczniom osiągnięcia znakomitych wy-
ników edukacyjnych, zaś Dyrekcjom, Gronom Pedago-
gicznym i Rodzicom pięknego wspierania dzieci i młodzie-
ży podczas ścieżki szkolnej. Pani Irena Marcisz przekazała 
wszystkim zgromadzonym z serca płynące życzenia bez-
piecznego wypoczynku wakacyjnego i szczęśliwego po-
wrotu do szkół z prawdziwą energią do działania na płasz-
czyźnie edukacyjnej. 

Podczas apelów z okazji zakończenia roku szkolnego 
2021/22 w poszczególnych szkołach podstawowych na te-
renie gminy Łopuszno docenieni zostali najzdolniejsi 
uczniowie, stanowiący wzory godne naśladowania dla 
swoich rówieśników. 

„Primus Inter Pares” („pierwszy wśród równych so-
bie”) to łacińska nazwa nagrody Stypendialnej ufun-
dowanej przez wójta Gminy Łopuszno irenę marcisz 
i przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i im-
ponujące cechy osobowościowe. Laureatami zaszczyt-
nej nagrody Stypendialnej „Primus Inter Pares” za rok 
szkolny 2021 / 2022 zostali:

1. wiktor Sypniewski – uczeń klasy 8 c Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła ii w Łopusznie – laureat II Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii (op. Pan 
marek zimny) oraz finalista III Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii (op. Pani anna Serafin),

2. zuzanna Syska – uczennica klasy 4 Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach,

3. daria macikowska – uczennica klasy 8 Szkoły Pod-
stawowej w dobrzeszowie.

nagrodę wójta Gminy Łopuszno otrzymali również 
laureaci i finaliści w poszczególnych wojewódzkich 
konkursach przedmiotowych: 

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła ii w Łopusznie:
•	Marianna	Dudzińska	– kl. 8 d – laureatka VI Wojewódz-

kiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (op. Pan 
Grzegorz Janiszewski) oraz finalistka III Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z Fizyki (op. Pani wioleta 
Stachura); 

•	Urszula	Maciejewska	– kl. 8 d – laureatka III Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Historii (op. Pani 
agnieszka Palacz);

•	 Karol	Pęczkiewicz	– kl. 7 b – laureat XXVI Diecezjalnego 
Konkursu Biblijnego (op. Pani Jolanta Szczerek);

Najzdolniejsi uczniowie – wyróżnieni

dARiA mACikoWskA – sp W dobRzEszoWiE

WiktoR sypniEWski – sp W ŁopuszniE

zuzAnnA syskA – sp W GniEździskACh

KUltURa i ośWiata
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•	Miłosz	Biały	– kl. 8 a – finalista III 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Geografii (op. Pan 
krzysztof zimny);

•	Marta	Maciejewska	– kl. 8 d – fina-
listka IX Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Angiel-
skiego (op. Pani agnieszka nale-
pa);

 Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego w Gnieździskach:
•	Diana	Wijas	 – kl. 8 b – laureatka 

V Wojewódzkiego Konkursu Przed-
kARol biAŁy – sp W dobRzEszoWiE

kARol pęCzkiEWiCz – sp W ŁopuszniEmARiAnnA dudzińskA – sp W ŁopuszniE

mARtA mACiEjEWskA – sp W ŁopuszniEmiŁosz biAŁy – sp W ŁopuszniE uRszulA mACiEjEWskA – sp W ŁopuszniE

miotowego z Języka Polskiego (op. 
Pani marianna Gawrońska);

Szkoła Podstawowa w dobrze-
szowie:
•	 Karol	Biały	– kl. 8 – finalista V Woje-

wódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Języka Polskiego (op. Pani ewa 
Stępień). 
Serdecznie gratulujemy wspania-

łych osiągnięć naukowych i życzymy 
sukcesów na każdej niwie życia.

Jolanta krzesimowska 
damian rozmus 

KUltURa i ośWiata
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25 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Targów Kielce 
odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych. W uroczystości wzięły również udział uczenni-
ce SP im. Jana Pawła II w Łopusznie: marianna dudzińska – 
laureatka konkursu z matematyki i Urszula maciejewska 
– laureatka konkursu z historii. Dziewczętom towarzyszyli 
rodzice: pani Justyna Dudzińska oraz pan Piotr Maciejewski. 
Na galę pojechała także pani wicedyrektor Katarzyna Włodar-
czyk oraz nauczyciele przygotowujący uczennice do konkur-
su: pan Grzegorz Janiszewski i pani Agnieszka Palacz.

Nasze laureatki znalazły się w elitarnym gronie oko-
ło 200 uczniów, którzy zwyciężyli w dziesięciu konkursach 
przedmiotowych. Otrzymały medale oraz dyplomy z rąk 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, pana Kazimierza Mądzika.

Podczas gali udzieliły swojego pierwszego wywiadu dla 
Radia Kielce. Mówiły o swoich zainteresowaniach i planach na 
przyszłość.

Dziewczęta są uczennicami klasy VIII d. Przed nimi pierw-
sza ważna decyzja – wybór szkoły średniej. Jako laureatki mają 
pierwszeństwo w przyjęciu do wybranego przez siebie liceum.

marysi, Uli oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy 
sukcesu.

a. Palacz

Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

8 czerwca 2022 roku w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach 
odbył się finał I Świętokrzyskiej 
Olimpiady Przedszkolaka. Uroczystość 
uświetnili Świętokrzyski Kurator 
Oświaty – Kazimierz Mądzik, dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i 
Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach 
– Zbigniew Wojciechowski, Rektor Staro-
polskiej Akademii Nauk Stosowanych 
w Kielcach - dr hab. Jolanta Góral-Półrola, dyrektor sporto-
wy w NLO w Kielcach Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP 
– Sławomir Szmal. Imprezę rozpoczął Kurator Oświaty, który 
powitał wszystkich przybyłych gości i podziękował wszystkim 
przybyłym reprezentacjom z przedszkoli z całego wojewódz-
twa. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpiło zapale-
nie ognia olimpijskiego oraz uroczyste ślubowanie oraz pre-
zentacja drużyn. Następnie nastąpiła rozgrzewka w rytmach 
zumby. Później rozpoczęły się rozgrywki sportowe, w których 
wzięły udział drużyny 5 i 6 –latków z podziałem na katego-
rie chłopcy i dziewczęta. W sumie w zawodach wzięło udział 
16 drużyn. Przedszkolaki z Łopuszna radziły sobie rewelacyj-
nie we wszystkich 4 konkurencjach: bieg z pałeczką sztafeto-
wą, toczenie piłki siatkowej/lekarskiej, rzut woreczkiem oraz 
skok z miejsca obunóż. Konkurencja była również bardzo do-
brze przygotowana. Po podliczaniu punktów przedszkolaki 
z Łopuszna zajęły III miejsce i odebrały gratulacje od Kurato-

 III miejsce przedszkolaków z Łopuszna w finale  
I Olimpiady Przedszkolaka w Kielcach

ra Oświaty w Kielcach. Lepsze okazały się tylko przedszkolaki 
z Opatowa (II miejsce) i przedszkolaki z Samborca (I miejsce). 
W zwycięskiej drużynie byli: natan Brzdąk, dawid Cygan, 
magdalena Gołuchowska, Jakub iwanek, marcel mazur, 
natalia Prysak, Bogumiła ratka, maja rydz, kacper Sob-
czyk, Justyna Szczepara, antonina klimczak, karolina 
mazur, maja klimczak, diana zawadzka, kajetan Latosiń-
ski, Franciszek Cegieła, danylo Sapiha, anna kowalczyk, 
aleks Jaworski, kacper kaniowski. Gratulujemy pięknej po-
stawy sportowej i rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. 
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

marta machnik

KUltURa i ośWiata
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diana wijas wraz z jej dumną mamą Aleksandrą, panią 
dyrektor Małgorzatą Trelą i panią Marianną Gawrońską – na-
uczycielem języka polskiego, która przygotowywała Dianę do 
konkursu, uczestniczyła w uroczystym wręczeniu dyplomów 
laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów woje-
wództwa świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 25 kwiet-
nia 2022 r. w sali konferencyjnej OMEGA w Centrum Kongreso-

Zasłużone laury odebrane

diAnA W GRoniE nAGRodzonyCh

wym Targów Kielce. Uroczystość podsumowująca Wojewódz-
kie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych 
województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022 
była ważnym wydarzeniem dla młodych ludzi, których pasją 
jest nauka. Diana znalazła się w gronie 193 uczniów, których 
uhonorowano tytułem laureata i nagrodzono.

Dyplomy, zaświadczenia i pamiątkowe złote medale oraz 
słodkie piernikowe 
serca wręczali: Wo-
jewoda Świętokrzy-
ski Zbigniew Koniusz, 
Świętokrzyski Kura-
tor Oświaty Kazimierz 
Mądzik, Świętokrzyski 
Wicekurator Oświaty 
Katarzyna Nowacka 
oraz Dyrektor Święto-
krzyskiego Centrum 
Doskonalenia Na-
uczycieli Jacek Woło-
wiec.

Serdecznie gratu-
lujemy dianie tego 
sukcesu i życzymy 
wielu następnych.

m. Gawrońska

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie ponad 
50 uczniów miejscowej szkoły podstawowej spotkało się z pi-
sarzem zbigniewem kołbą. Dotyczyło ono zdrowego sty-
lu życia, umiejętnego - bezpiecznego korzystania z telefonu, 
komputera i Internetu. Autor podkreślał ważność snu, wypo-
czynku, zdrowego odżywiania dla dzieci – uczniów klas trze-
cich ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła ii w Łopusz-
nie, którzy przybyli na spotkanie wraz z wychowawczy-
niami: Panią Jolantą Palacz, Panią dorotą Palacz i Panią 
agnieszką Przepiórą. 

zbigniew kołba uświadomił również słuchaczom, 
dlaczego minerały czy witaminy nie są przyswajane przez 
organizm pomimo regularnego ich przyjmowania. W trakcie 
spotkania namawiał do zdrowego stylu życia, opartego na 
świadomym odżywianiu, efektywnym śnie i radości życia. Au-
tor poruszył  tematy  takie jak: zachowanie dzieci wynikające 
z  nieodpowiedniej ilości nocnego wypoczynku, wpływ wła-
ściwego odżywiania na rozwój młodego organizmu, obowią-
zek picia mleka oraz mycia rąk.

Tematem drugiej części spotkania było znaczenie czytania 
w poznawaniu otoczenia, na podstawie książki „Znajdź mnie 
i kiedyś odwiedź”. Pan Zbigniew w bardzo jasny i ciekawy spo-
sób wprowadził nas w świat książek. Następnie zadawał dzie-
ciom pytania związane z tytułami znanych bajek. Odgadywa-
ły zagadki, popisując się znajomością swoich lektur. Również 
miały okazję same zadać pytania pisarzowi. Chwilami było 

Spotkanie autorskie dla najmłodszych

dość głośno, oczywiście w sensie pozytywnym. Pisarz pod-
kreślał ogromne znaczenie czytania jako pokarmu dla umy-
słu. Nawiązywał do motta: „Uczymy się dla siebie, a najbliż-
szym sprawiamy radość tym, co umiemy”. Czytanie wzbo-
gaca młodego czytelnika i daje alternatywę dla spędzania 
wolnego czasu. Książka „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź” wska-
zuje, jak dziecko poprzez zabawę może nauczyć się kontak-
tu z mapą, stwarzając tym samym podstawy do polubienia 
w przyszłości geografii i jak się uczyć, żeby się nauczyć – te 
wskazówki zawarte są w treści opowiadania.

Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zakupu książki 
gościa oraz uzyskania pamiątkowego wpisu z autografem.

małgorzata Gawęda



nauczycielsko – Uczniowski Chór ze Szkoły Podstawo-
wej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach od chwi-
li powstania notuje duże sukcesy. Podczas III Powiatowego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Łopusznie wyróżniony zo-
stał przez Posła na Sejm rP krzysztofa Lipca i wójta Gmi-
ny Łopuszno irenę marcisz nagrodami specjalnymi w po-
staci wycieczek. Nasze osiągnięcie to efekt niełatwej pracy 
zespołowej, a wyróżnienie jej było dla nas potwierdzeniem 
sensu zaangażowania w działalność chóru. Jeszcze raz dzię-
kujemy za docenienie naszego wykonania kolędy, jest to dla 
nas ogromną motywacją do bardziej wytężonego wysiłku na 
rzecz naszego środowiska.

W celu odebrania zaszczytnych nagród 9 maja 2022 roku 
wybraliśmy się do kina w Kielcach i w dodatku mogliśmy wy-
bierać miedzy dwoma filmami: „DOKTOR STRANGE w multi-
wersum obłędu” i „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dum-
bledore’a”. Pani wójt Irena Marcisz przyjechała do naszego 
chóru tuż przed odjazdem, aby życzyć wszystkim wspania-
łych wrażeń i jeszcze raz powiedzieć wszystkim, że jest z nas 
dumna. Odwdzięczyliśmy się bukietem pięknych kwiatów 
i podziękowaniami za docenienie naszej działalności. Uczest-
nicy wyjazdu stwierdzili, że wybrane filmy były bardzo intere-
sujące i w pełni wszystkich zrelaksowały.

27 maja 2022 roku odbyła się wycieczka do Warszawy ufun-
dowana przez Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca. Miejscem 
docelowym był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uczniowie 
mieli także możliwość obejrzenia kilku najbardziej charaktery-
stycznych dla stolicy miejsc.

Poznawanie parlamentu w obecności posła oraz obszerna 
wiedza przekazana przez panią przewodnik poszerzyły naszą 
wiedzę na temat zasad funkcjonowania państwa demokra-
tycznego i historii Sejmu oraz jego współczesnej roli. Dowie-
dzieliśmy się, iloma miejscami w Sejmie dysponuje Prezydent 
RP i gdzie siedzą najważniejsze osoby, jak ustanawia się naj-
ważniejsze dla Polaków prawa. Poseł Krzysztof Lipiec omówił 
krótko pracę posłów, ministrów i marszałka, a młodzież wrę-
czyła mu podziękowanie za ufundowanie Nagrody Specjalnej 
dla Nauczycielsko – Uczniowskiego Chóru działającego w na-
szej szkole. Przekazała również życzenia i kosz prezentowy 
od Wójta Gminy Łopuszno Ireny Marcisz. Sam parlamentarzy-
sta szczerze cieszył się z pozytywnego odbioru i wzrostu po-
ziomu wiedzy o polskim parlamentaryzmie. Miał nadzieję, że 
spośród zgromadzonych wyrosną przyszli posłowie i senato-
rowie ziemi świętokrzyskiej, a z całą pewnością wartościowi 
mieszkańcy naszego pięknego kraju. Spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze, a możliwość zwiedzenia miejsc z pierw-
szych stron gazet i często pokazywanych w przekazach te-
lewizyjnych zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Poseł 
Krzysztof Lipiec na zakończenie spotkania zabrał wszystkich 
- zmęczonych już nieco długim zwiedzaniem kompleksu - na 
poselski obiad w stołówce dla parlamentarzystów. 

Później byliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, spędzi-
liśmy miłe chwile w Ogrodzie Saskim, gdzie mogliśmy chwil-
kę odsapnąć, by udać się na Plac Zamkowy i podziwiać Zamek 
Królewski i królową rzek polskich, czyli Wisłę. Na Rynku z chę-
cią wszyscy fotografowali się z warszawską Syrenką. Prawdzi-

Nagrody Odebrane
wie głębszy oddech wzięliśmy w Łazienkach, które przybra-
ne były w całą gamę różnobarwnych różaneczników i innych 
kwiatów. Udało nam się zwiedzić Pałac na Wodzie i podziwiać 
sławny obraz Rembrandta, wypożyczony czasowo z muzeum 
w Nowym Jorku. Piękna pogoda sprzyjała spacerowi po rozle-
głym parku. Wycieczka ta była żywą lekcją historii.

Powrót w godzinach wieczornych po dniu pełnym wrażeń 
nie był uciążliwy. Pod szkołą oczekiwali już rodzice uczniów, 
którzy odebrali swoje pociechy. ogromne podziękowa-
nia należą się Posłowi na Sejm rP krzysztofowi Lipcowi 
za profesjonalne podejście do tematu wycieczki i zamienie-
nie się na parę godzin w świetnego przewodnika oraz umoż-
liwienie przejazdu dużej grupie nauczycieli i uczniów do War-
szawy, a także zapewnienie obiadu. Niewątpliwe na szczere 
uznanie i podziękowania zasługuje wójt  Gminy Łopusz-
no irena marcisz, która zawsze zauważa innowacyjną i pozy-
tywną działalność naszych uczniów i nauczycieli.

ewa dudek

nAszA GRupA nA sŁynnyCh sChodACh W sEjmiE Rp

pAni Wójt pRzyjEChAŁA, Aby osobiśCiE żyCzyć nAm udAnEGo 
WyjAzdu
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Najpiękniejsze w tańcu 
jest to, że można tańczyć 
wszędzie. To doskonała 
zabawa, która może 
przerodzić się w wyjątkową 
pasję. Daje ona nam radość, 
usprawnia umysł, doda-
je pewności siebie, cierpli-
wości i… nie sposób podać 
wszystkich korzyści płyną-
cych z tej jednej, najbardziej 
naturalnej formy ruchu.

Dla zosi wójcik, uczen-
nicy klasy ii a SP im. Jana 
Pawła ii w Łopusznie, 
to piękna przygoda, któ-
ra rozpoczęła się 5 lat temu 
w  Szkole Tańca dance  w 
kielcach.   Gdy patrzymy na 
Zosię, jesteśmy przekona-
ni, że będzie trwać długo. 
Dziewczynka zaprezentowa-
ła swoje taneczne umiejętności w naszej 
szkole podczas akademii z okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja. Wszystkim obecnym 
na sali zaparło dech w piersiach. Piękna 
choreografia i niesamowite wykonanie. 
Na tym pewnie nie koniec, bo Zosia roz-
wija  swoją pasję. Rozwija i … odnosi suk-
cesy.  

Nasza utalentowana, młodziutka 
tancerka odniosła sukces w   mistrzo-
stwach   Polski Federacji wadF 2022 
w Białych Błotach
•	 II	 miejsce	 w	 kategorii	 Artistic	 Dan-

ce Show  (duet) – zdobyła tytuł:   Vice 
Mistrz Polski,

Taniec – moja największa pasja

•	 II	 miejsce	 w	 kategorii	 Artistic	 Dance	
Show (formacja).

Wcześniejsze osiągnięcia to:
•	 Turniej	 Tańca	 w	 Łodzi	 -	   III	 miejsce	

w kategorii Jazz Dance Solo F do 12 lat,
•	 Turniej	Tańca	w	Moszczenicy	-	III	miej-

sce w kategorii Jazz Dance Solo F do 
10 lat,

•	 II	miejsce	w	 kategorii	Modern	 Solo	 F	
do 10 lat,

•	 I	 miejsce	w	 kategorii	 Show	 Formacja	
I Liga	do	12	lat;

•	 Turniej	 Tańca	 w	 Busku	 –	 Zdroju	 -	 VI	
miejsce w kategorii Modern Solo do 
12 lat,

•	 IV	 miejsce	 w	 kategorii	 Improwizacja	
do 12 lat,

•	 V	 miejsce	w	kategorii	Show	Formacja;
•	 Turniej	Tańca	w	Jędrzejowie	-	I	miejsce	

w kategorii Show Formacja I Liga do 12 
lat.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

B. Jasikowska

22 czerwca do SP im. Jana Pawła II w Łopusznie zawitał Se-
nator rP krzysztof Słoń, aby wręczyć nagrody uczniom wy-
różnionym w konkursie literackim „Lit do taty”. organiza-
torem konkursu był Senat rP. Konkurs został rozstrzygnięty 
jeszcze w ubiegłym roku, ale z uwagi na pandemię nagrody 
dotarły do uczniów dopiero teraz.

Nagrodzeni z naszej szkoły to  magdalena Tkacz z klasy 
V  b oraz dawid domagała z klasy Vi. Ich prace powstały 
pod kierunkiem polonistek: agnieszki Palacz i Beaty iwa-
nek.

Wszyscy uczniowie obecni na spotkaniu z Senatorem RP 
Krzysztofem Słoniem zostali obdarowani przez parlamenta-
rzystę pamiątkowymi długopisami i smyczami.

a. Palacz

Nagrodzeni w konkursie „List do taty”
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Celem konkursu było:
− kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości 
społecznych;

− promowanie stylu życia wolnego od alkoholu, nikotyny, nar-
kotyków,	dopalaczy	i	przemocy;

− promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, 
bez	komputera	i	telefonu	komórkowego;

− zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależ-
nieniami,	w	tym	behawioralnymi;

− kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego 
zdrowia;	

−	rozwijanie	kreatywności	i	zainteresowań	plastycznych;
− inspirowanie do tworzenia oryginalnych prac plastycznych, 

promujących zdrowy styl życia.
Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Łopuszno Ire-

na Marcisz.
Podczas Festynu Rodzinnego z  okazji Dnia Dziecka, jaki 

miał miejsce 29 maja 2022 r. na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie, dokonano podsu-
mowania konkursu plastycznego, który zorganizowała Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Łopusznie wraz z Gminną ko-
misją rozwiązywania Problemów alkoholowych w Ło-
pusznie (która wsparła przedsięwzięcie finansowo). W  kon-
kursie gminnym udział wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej 
w  Dobrzeszowie i jej filii w  Sarbicach oraz  Po-
wiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Napły-
nęło ponad 100 świetnych prac plastycznych, 
które oceniła komisja w  składzie: Teresa Pa-
sowska (nauczyciel z  PZS w  Łopusznie, czło-
nek komisji przeciwalkoholowej) – przewod-
nicząca komisji, Beata Starzyk (dyrektor GOK 
w Łopusznie), Jolanta krzesimowska (pracow-
nik Urzędu Gminy w Łopusznie, członek komi-
sji przeciwalkoholowej). Jury miało nie lada pro-
blem z wyborem najlepszych. Wszystkie prace 
były ciekawe i prezentowały wysoki poziom ar-
tystyczny. Dokonując ich oceny, kierowano się 
warunkami regulaminu a także osobistymi wra-
żeniami estetycznymi.

Dyplomy i  nagrody wręczyła wójt Gminy 
Łopuszno irena marcisz. Dzięki uprzejmości 
Pani wójt do rąk uczestników trafiły wspania-
łe, wartościowe nagrody - tablety graficzne, 
smartbandy, głośniki, słuchawki, pendrive.

Ta edycja konkursu zakończyła się sukcesem. 
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że otrzy-
mane nagrody będą dla młodych ludzi zachę-
tą do angażowania się w konkursy proponowa-
ne przez bibliotekę, a nagrodzonym umilą czas 
i pomogą rozwijać pasje.

Laureaci konkursu:
kaTeGoria i : klasy i-iV

1. Miejsce:  Lena Szymkiewicz 
2. Miejsce:  Kacper Kowalczyk

3. Miejsce:  Julia Barcicka
Wyróżnienia:

Julia Brzóska
Patrycja Kocik
Oliwia Sobczyk
Oskar Stęplewski
Kalina Kozak

kaTeGoria ii: klasy V-Viii
1. Miejsce: Liliana Mogielska
2. Miejsce: Paulina Piotrowska
3. Miejsce: Oliwia Sztuka

Wyróżnienia:
Maria Pniewska
Eliza Dziedzic
Weronika Biała
Kinga Sypniewska
Szymon Barcicki

KATEGORIA III - UCZNIOWIE Z  POWIATOWEGO ZESPOŁU 
SZKÓŁ
Olha Nakazniuk
Julia Świercz
Milena Piwowarczyk.

W tej kategorii nie przyznano wyróżnień.
m. Gawęda

KUltURa i ośWiata

Gminny Konkurs Plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień
„To mi szkodzi - promocja zdrowego trybu życia”
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W maju 2022 r. uczennica klasy VI SP im. Jana Paw-
ła II w  Łopusznie – magdalena młynarska otrzymała 
wyróżnienie w wojewódzkim etapie do ogólnopol-
skiego Programu „wygraj Szansę” za brawurowe wy-
konanie piosenki „Śpiewam i tańczę”.

Magdę wspierali: koledzy ze szkoły, rodzice i Pan Mi-
chał Siemieniec – trener, który przygotował ją do wystę-
pu. Naszej utalentowanej uczennicy kibicowała także 
wójt Gminy Łopuszno – irena marcisz.

Gratulujemy!
r. Polak

Wyróżnienie dla Madzi

W kwietniu 2022r.  odbyła się narada dyrektorów szkół, któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno. Zasadni-
czym celem było przedstawienie przez dyrektorów koncepcji 
organizacyjnej szkół na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektorzy poinformowali, że w przyszłym roku szkolnym 
liczba uczniów pozostanie na takim samym poziomie jak obec-
nie, również stan kadry pedagogicznej nie ulegnie zmianie.

Przewidywana liczba uczniów i dzieci przedszkolnych
w roku szkolnym 2022/2023:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ii w Łopusznie :

Informacja z narady dyrektorów szkół
•	 441	uczniów	oraz	140	–	dzieci,	w	oddziałach	przedszkolnych	

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieź-
dziskach:
•	 147	uczniów	oraz	72	-	dzieci	w	oddziałach	przedszkolnych

Filia w Grabownicy :
•	 11	uczniów	oraz	12	dzieci,	w	oddziałach	przedszkolnych

Szkoła Podstawowa w dobrzeszowie, łącznie z Filią 
w Sarbicach:
•	 90	uczniów	oraz	50	dzieci	w	oddziałach	przedszkolnych

KUltURa i ośWiata
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Jedną z licznych akcji podejmowanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w ramach XiX Święto-
krzyskich dni Profilaktyki był udział w spotkaniu pod ha-
słem „Doświadczenie traumy w biegu życia rodziny”, które 
miało miejsce 19 maja 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultu-
ry w Kielcach.  organizatorami spotkania byli kuratorium 
oświaty w kielcach i Świętokrzyskie Centrum doskonale-
nia nauczycielami, a także wydział Prewencji kwP w kiel-
cach oraz odział Terenowy krajowego ośrodka wspiera-
nia rolnictwa w kielcach. 

Nasi siódmo- i ósmoklasiści obejrzeli spektakl profilaktycz-
ny pt. „Bajka o złym królu”, który w konwencji baśni filmowej 
nawiązywał do czasów lockdownów spowodowanych pan-
demią koronawirusa. Uczniowie Teatru CDN pomogli swoim 
rówieśnikom uporać się z traumą zamknięcia będącego wy-
nikiem covidu-19. Ciekawym i inspirującym doświadczeniem 
dla naszych uczniów była możliwość wysłuchania, co mają do 
powiedzenia młodzi aktorzy. 

Drugą część spotkania stanowiły miniwykłady interaktyw-
ne o charakterze psychoedukacyjnym. Młodzi ludzie mieli 
okazję pozyskać wiele ważnych informacji o zdrowym odży-
wianiu i zdrowym stylu życia. Spotkanie z paniami policjantka-
mi zwróciło ich uwagę na temat agresywnych zachowań w in-
ternecie – hejtu i mowy nienawiści. Słowa przedstawicielek 
Wydziału Prewencji były ważne nie tylko dlatego, że jeszcze 

Obchody Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

śWiętokRzyskiE dni pRofilAktyki

raz wybrzmiało, czym jest mowa nienawiści i jaka jest odpo-
wiedzialność osób, które się jej dopuszczają, ale również dla-
tego, że bardzo mocno podkreślono wagę zachowania świad-
ków takich sytuacji. Od ich reakcji może zależeć czasem nawet 
życie prześladowanych rówieśników. Nie można być obojęt-
nym wobec hejtu!

Uczniowie brali udział w konkursach tematycznie zwią-
zanych z wykładami. Okazało się, że nasi uczniowie uważnie 
ich słuchali, ponieważ znaleźli się w gronie nagrodzonych. Po 
spotkaniu, żegnani przez Czwórkę Legionową, opuściliśmy te-
ren Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i pełni wrażeń 
oraz wiedzy wróciliśmy do szkoły.

e. Stępień

27 kwietnia 2022 r. wolontariusze z klas VII i VIII SP im. Jana 
Pawła II w Łopusznie uczestniczyli w Akademii Filmowej organi-
zowanej przez Multikino w Kielcach. Tematem przewodnim spo-
tkania były uzależnienia, w szczególności od narkotyków i dopa-
laczy. Uczniowie wysłuchali prelekcji funkcjonariusza policji na 
temat nałogów. Pani Alicja Bartłomiejczak – aspirant z Wydzia-
łu Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w swojej pra-
cy codziennie ma do czynienia z osobami uzależnionymi. Dzięki 
prelekcji dowiedzieliśmy się, jakie są typowe objawy i zachowa-
nia osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i dopa-
laczy. W ciekawej prezentacji oraz wymownych spotach zostały 
nam przedstawione potencjalne zagrożenia i skutki zażywania 
dopalaczy. Przykłady młodych ludzi i ich smutnych historii, nie-
powodzeń życiowych, utraty zdrowia, a niekiedy i życia w obra-
zowy sposób trafiły do naszej świadomości.

Narkotykom i dopalaczom mówimy stanowcze „Nie!”
Równie istotny wydźwięk miała druga część akademii - film 

„Mój piękny syn”. Główny bohater popada w niebezpieczny na-
łóg, od którego nie może się uwolnić. Wszyscy uczniowie obej-
rzeli dramat w ciszy, skupieniu i z zachowaniem powagi, co 
świadczyło o ich dojrzałości emocjonalnej oraz prawidłowym 
odbiorze przekazywanych treści. W dyskusji po zakończeniu 
akademii komentowali, iż utwierdzili się w przekonaniu, że nie 
warto ryzykować… Jak twierdzą, nigdy nie zamierzają sięgnąć 
po coś, co może zrujnować ich zdrowie i życie. Ta lekcja na pew-
no zostanie w ich pamięci i jeszcze bardziej wzmocni postawę 
asertywności wobec osób nakłaniających do spróbowania al-
koholu, narkotyków czy dopalaczy.

Serdecznie dziękujemy sponsorowi wydarzenia - Gmin-
nej komisji rozwiązywania Problemów alkoholowych 
w Łopusznie.

J. Chmielewska

KUltURa i ośWiata

Ze względu na toczące się działania wojenne w Ukrainie za-
obserwowano napływ uchodźców z dziećmi w wieku szkol-
nym. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie  poinformował, że do szkoły, którą kieruje, uczęszcza-
ją dwie dziewczynki z Ukrainy. Podkreślił, że placówka znajduje 
się w  bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o nauczyciela, który 
mógłby prowadzić  zajęcia w języku ukraińskim lub pomagać 
innym nauczycielom w prowadzeniu zajęć, ponieważ od kilku-
nastu lat w szkole pracuje nauczycielka pochodząca z Ukrainy. 

Dzieci w wieku przedszkolnym z Ukrainy będą przyjmowa-
ne na takich samych zasadach, jakie obowiązują dzieci z Polski. 

Pozostałe szkoły nie mają jeszcze w swoich placówkach  
uczniów z Ukrainy.

Wszystkie placówki oświatowe wyraziły gotowość uczest-
niczenia w  akcji „Sprzątanie świata”, wezmą również  udział 
w konkursie pt. ”Najbardziej ukwiecona jednostka”.

Na zakończenie narady wójt Gminy Łopuszno irena mar-
cisz podziękowała wszystkim za szczegółowe informacje  
oraz wkład pracy w wychowanie młodego pokolenia w trud-
nych czasach, jakim jest ciągłe zagrożenie epidemiologiczne.

Jolanta krzesimowska
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O firmie
Firma DACHY ŁUSZCZYŃSKI zajmuje się kompleksową realizacją i obsługą inwestycji budowlanych 
z zakresu szeroko rozumianych pokryć dachowych i izolacji przeciwwodnych na starych oraz nowych obiektach. 
Specjalnością firmy są wielkopowierzchniowe dachy przemysłowe oraz dachy na domach jednorodzinnych. 
Jeśli planujesz remont dachu, dobrze trafiłeś! Nasza wiedza i doświadczenie pozwala dopasować najlepszą 
technologię przy jednoczesnej optymalizacji poniesionych kosztów. Wykonujemy nowe pokrycia dachowe 
i izolacje oraz remontujemy istniejące. Tworzymy pokrycia dachów zielonych i płaskich. Realizujemy prace 
także na balkonach i tarasach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kompleksowej wiedzy stosujemy 
najlepsze technologie przy jednoczesnej optymalizacji poniesionych kosztów.

NASZE REALIZACJE

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
Sarbice Pierwsze 186 26-070 Łopuszno

dachy.luszczynski@wp.pl

668 049 934

Zielone dachy Budownictwo przemysłowe Domy jednorodzinne

ReKlama
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Fantastyczny sezon rozegrali nasi zawodnicy, zajmując 
2 miejsce w ligowej tabeli, które dało nam awans do „świę-
tokrzyskiej klasy a”. Sukces ten smakuje podwójnie, ponie-
waż awans wywalczyliśmy po roku od założenia klubu, czy-
li w pierwszym rozegranym sezonie. Po bardzo udanej run-
dzie jesiennej, w której byliśmy liderem rozgrywek, słabsza 
wiosna spowodowana licznymi kontuzjami oraz wyjazdami 
zawodników, niestety, spowodowała spadek o jedną lokatę, co 
jednak nie przeszkodziło w uzyskaniu awansu z drugiego miej-
sca z 9 punktową przewagą nad 3 drużyną „Polan Pierzchnica” .

Warto zaznaczyć iż w całym sezonie z boiska schodziliśmy 
jako przegrani tylko raz - w Morawicy, przegrywając 3:2 z rezer-
wami 4 ligowej Moravii, które ostatecznie zdobyły mistrzostwo 
i awans z 1 miejsca.

Naszym najskuteczniejszym strzelcem okazał się Tomasz 
resiak zdobywając 18 bramek. A bramki strzelali również:
14 - Kamil Wijas 
8 - Dawid Łapot 
7 - Adrian Jarząb, Dawid Banaśkiewicz 
4 - Bartłomiej Miśta, Szymon Gad 
3 - Damian Urbańczyk, Wojciech Karbownik, Konrad Sztandera 
2 - Mateusz Kaniowski, Damian Serek, Mateusz Marszalik, Kac-
per Sornat 
1 - Mateusz Wosiński, Konrad Karliński, Wiktor Banaśkiewicz.

Drużyna grała w składzie: Damian Poddębniak, Krystian Nie-
budek, Mateusz Wosiński, Paweł Sosiński, Adrian Jarząb, Prze-
mysław Łapot, Konrad Karliński, Dawid Ambur, Wiktor Banaś-
kiewicz, Mateusz Kaniowski, Damian Staciwa, Szymon Gad, Ka-
mil Wijas, Paweł Doroszko, Tomasz Resiak, Dawid Banaśkiewicz, 
Wojciech Karbownik, Dawid Łapot, Mateusz Marszalik, Bartło-
miej Miśta, Damian Serek, Kacper Sornat, Konrad Sztandera, 
Szymon Szymkiewicz, Michał Śliwka, Damian Urbańczyk.

zarząd wraz z zawodnikami GkS zrYw ŁoPUSzo pra-
gną bardzo serdecznie podziękować wójt Gminy Łopuszno 
irenie marcisz, która wspiera nasz klub, dzięki czemu możemy 
realizować swoje pasje, wszystkim kibicom za doping i wspar-
cie okazywane podczas całego sezonu, w którym uzyskaliśmy 
awans do „świętokrzyskiej klasy A”.

Ogromne podziękowania kierujemy również dla naszych 
darczyńców i osób wspierających funkcjonowanie klubu:

Fantastyczny sezon łopuszańskiej drużyny
- irena marcisz - wójt Gminy Łopuszno 
- Sławomir Stelmaszczyk - kierownik GoSw w Łopusznie
- mariusz Łuszczyński - kierownik GoPS w Łopusznie
- krzysztof kumański - dyrektor SP im. Jana Pawła ii w Ło-

pusznie
- mirosław klimczak 
- michał kumański
- pracownikom Gminnego ośrodka Sportowo wypoczyn-

kowego w Łopusznie 
oraz dla naszych sponsorów:

- daCHYŁUSzCzYŃSki
- PorzUCek TranSPorT 
- marCo PoLo
- PerTiS FoTowoLTanika
- Ja-BiS
 - SoccerCity maciej Poczęty
- moBiLe mC

Awans ten chcemy dedykować naszemu najwierniejszemu 
kibicowi - śp. Piotrkowi Szelągowi, który był z nami na każ-
dym meczu. 

zarząd klubu zrYw ŁoPUSzno

znAkomity skŁAd dRużyny piŁkARskiEj „zRyW Łopuszno”

pAn miChAŁ ŁuszCzyński sponsoREm stRojóW dlA dRużyny 
piŁkARskiEj

SPoRt  zaPraSzamY do SkorzYSTania z oFerTY  
GminneGo oŚrodka SPorTowo - wYPoCzYnkoweGo w ŁoPUSznie



 zaPraSzamY do SkorzYSTania z oFerTY  
GminneGo oŚrodka SPorTowo - wYPoCzYnkoweGo w ŁoPUSznie

Boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym Kompleks basenów letnich zapewni aktywny wypoczynek

Miejsce na organizację grila Nowoczesne domki zapewnią komfortowe warunki pobytu

Urokliwa altana

Skyte park dla dzieci i młodzieży

Sala na organizację uroczystości

Otwarta Strefa Aktywności dla najmłodszych




