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Z ŻYCIA GMINY

Łopuszańskie „Dożynki Gminne – 2005” dla całego Dekanatu 
rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pod wezwaniem Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Łopusznie.

Po nabożeństwie korowód dożynkowy prowadzony przez 
orkiestrę dętą z Łopuszna z udziałem władz gminy i zaproszo-
nych gości wyruszył na Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w 
Łopusznie.

W barwnym korowodzie starostowie dożynek pani Bernadet-
ta Perz z Józefiny oraz pan Wiesław Mazur z Sarbic Drugich nie-
śli piękne chleby z tegorocznych zbiorów upieczone przez pie-
karnię państwa Jadwigi i Aleksandra Kozaków. Ponadto z chle-
bem dożynkowym prezentowała się delegacja drugiej piekarni 
pana Zdzisława Palacza z Łopuszna.

Ci sami starostowie reprezentowali gminę Łopuszno na dożyn-
kach powiatowych w Tokarni w dn. 28.08.2005 r. Warto nadmie-
nić, że pani Bernadetta Perz z Józefiny otrzymała w bieżącym roku 
I nagrodę w powiatowym konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda 
– przyjazna środowisku”. Za starostami dożynek dostojnie kroczy-
ły delegacje wiejskie z pięknymi wieńcami dożynkowymi i licznie 
zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Dalsza część uroczystości potoczyła się tak, jak nakazuje tra-
dycja dożynek. Orkiestra dęta rozpoczęła hymnem część ofi-
cjalną na Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Łopusznie, 
a Zespół Pieśni i Tańca z Gnieździsk wykonał obrzęd dożynkowy 
i ośpiewanie 13-tu wieńców dożynkowych przyniesionych przez 
barwne delegacje wielu wsi gminy Łopuszno: Gnieździska, Ma-
rianów Duży, Marianów Mały, Czartoszowy, Jasień, Eustachów 
Duży, Jedle, Dobrzeszów, Sarbice Pierwsze, Snochowice, Józefi-
nę, Krężołek i Piotrowiec.

Teraz piękne wieńce poświęcone na Mszy św. zostały zapre-
zentowane wzdłuż sceny i poddane ocenie publiczności oraz po-
wołanej przez Wójta Gminy pięcioosobowej komisji, która rozpo-
częła pracę nad artystyczną oceną wykonania wieńców w celu 
wyłonienia spośród nich trzech najładniejszych. Następnie staro-
stowie dożynek dokonali wedle tradycji wręczenia chleba Wójto-
wi Gminy pana Henrykowi Karlińskiemu z przesłaniem starościny 
dożynek Bernadetty Perz, by chleb z tegorocznych zbiorów zo-
stał podzielony sprawiedliwie. W swoim wystąpieniu Wójt Gmi-
ny podziękował rolnikom za trud włożony w pracę na roli i tego-

Dożynki w Łopusznie

roczne zbiory, a starostowie dożynek częstowali podzielonym 
chlebem zebraną publiczność. 

Część artystyczną rozpoczęła orkiestra dęta trzydziestomi-
nutowym koncertem. Ponadto programy prezentowały: Zespół 
Pieśni i Tańca z Gnieździsk oraz Kapela Zygmunta Jakubowskie-
go z Rudy Zajączkowskiej, a następnie dzieci i młodzież szkolna 
z: Zespółu Szkół w Łopusznie, Gimnazjum Nr 1, Zespółu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 5,ze Szkół Podstawowych z Lasocina, Sno-
chowic, Dobrzeszowa i Grabownicy. Wystąpiły także zespoły ta-
neczne działające przy GOK-u w Łopusznie. Prowadzącymi część 
artystyczną byli pani mgr Irena Marcisz – Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie oraz pan mgr Leszek Pio-
trowski – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie. 

Po zakończeniu części artystycznej Wójt Gminy wręczył obraz 
zatytułowany Łopuszno z makami pani Bernadecie Perz za zwy-
cięstwo w powiatowym konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda 
– przyjazna środowisku” oraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
wieńców dożynkowych.

W konkursie tym I miejsce otrzymał wieniec z Gnieździsk – 
nagrodę rzeczową ufundował Bank Spółdzielczy w Łopusznie, II 
miejsce przyznano wieńcowi z Jedla, a III miejsce zajął wieniec

Korowód dożynkowy

Dożynki powiatowe w Tokarni - 28.08.2005 r.
wieniec z gminy Łopuszno

Scena główna części artystycznej dożynek
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z Sarbic Pierwszych – nagrodę pieniężną ufundował poseł Jó-
zef Szczepańczyk. Pozostałe wieńce również otrzymały nagrody 
pieniężne, które ufundowane zostały przez sponsorów z terenu 
gminy Łopuszno. Wszystkim sponsorom w imieniu organizato-
rów i nagrodzonych serdecznie dziękujemy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa płodów rol-
nych przygotowana przez pracowników Urzędu Gminy i Święto-
krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Swoje płody rolne, w tym sprawdzone odmiany zbóż, ziem-
niaków, warzyw i owoców zaprezentowali na wystawie następu-
jący rolnicy: Krzysztof Sobczyk – Józefina, Władysława i Marian 
Tomaszewscy – Marianów, Marta i Janusz Zbroszczyk – Czarto-
szowy, Jadwiga i Stanisław Gawrońscy – Czartoszowy, Marzena 
i Jacek Bernatowie – Sarbice Pierwsze, Bogusława i Janusz Barcic-
cy – Łopuszno, Wiesław Głowala – Sarbice Pierwsze, Marek Ka-
miński – Rudniki, Elżbieta Rowińska – Eustachów Dąbrowa, Ma-
ciej Sochacki – Łopuszno, Marianna Krajewska – Lasocin, Bonifa-
cy Molasy – Lasocin, Elżbieta i Zbigniew Jarząbkowie – Grabow-
nica, Teresa i Krzysztof Kaczmarczykowie – Jedle, Czesław Kolasa 
– Ruda Zajączkowska.

Zainteresowanie wzbudziła degustacja serków smakowych 
z mleka koziego (serek biały i topiony) oraz chlebka ze słonecz-
nikiem – wyroby Marianny Krajewskiej z Lasocina

Atrakcją na dożynkach okazał się pokaz drobiu ozdobnego (w 
tym użytkowego) przez małżonków Jadwigę i Stanisława Gaw-
rońskich z Czartoszów.

Swoją wystawę zorganizowała Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska we Włoszczowie, która również ufundowała nagrody 
rzeczowe dla najlepszych dostawców mleka z terenu gminy Ło-
puszno tj. panu Kazimierzowi Ogonowskiemu z Marianowa oraz 
panu Wiesławowi Mazurowi z Sarbic Drugich. 

Z możliwości zaprezentowania swoich wyrobów – rękodzie-
ła stolarskiego skorzystał pan Piotr Pik z Lasocina, a zakład „PI-
RAMIDA” z Łopuszna wystawił produkcję firmową. Ponadto pra-
ce zaprezentowały kluby 4H ze Szkół Podstawowych z Lasocina, 
Snochowic, Grabownicy oraz Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie.

Efektem 24 Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego była wy-
stawa prac poplenerowych – obrazów.

Dożynkom towarzyszył mecz piłki nożnej „Zryw” Łopuszno 
– „Partyzant” Radoszyce, a w trakcie występów odbył się pokaz 
ratownictwa medycznego i strażackiego. Dla dzieci największą 
atrakcją była przejażdżka kucykiem.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że słoneczna, piękna pogoda 
sprzyjała uroczystościom dożynkowym, na które licznie przybyli 
mieszkańcy gminy Łopuszno i gmin sąsiednich. Na zakończenie 
odbyła się zabawa taneczna. 

Zofia Serafin
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Z Sesji Rady Gminy
Kolejną Sesję Rada Gminy odbyła 29 

czerwca 2005 roku.
Na początku Sesji ślubowanie złożył 

nowo wybrany radny z okręgu wybor-
czego nr 11w Snochowicach pan Wiesław 
Wódkowski.

Na tej Sesji radni podjęli 4 uchwały:
-  Nr XXV/129/2005 w sprawie przyję-

cia „Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Łopuszno na lata 2005 -2012” 
/Program zostanie opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej/,

-  Nr XXV/130/2005 zmieniającą uchwałę 
w sprawie uchwalenia warunków pracy 
i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Gminy do do-
konywania czynności z zakresu prawa 
pracy wobec Wójta [Ponieważ Rada Mi-
nistrów rozporządzeniem z dnia 22 lute-
go 2005r. wprowadziła nowe tabele sta-
nowisk, kwoty wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku funkcyjnego Wójta 
(Burmistrzów, Prezydentów Miast, Sta-
rostów i Marszałków Województw), to 
radni zgodnie z tym rozporządzeniem 
podwyższyli minimalne stawki wyna-
grodzenia Pana Wójta do wysokości wy-
nikającej z  obowiązującej tabeli],

-  Nr XXV/131/2005 w sprawie nieodpłat-
nego nabycia nieruchomości od Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddziału Tere-
nowego w Rzeszowie na własność Gmi-
ny Łopuszno /Podejmując tę uchwałę 
Rada Gminy wyraziła wolę nieodpłat-
nego nabycia od Agencji na własność 
Gminy działki nr 317 położonej w obrę-
bie Rudniki o powierzchni 0,1500 ha, na 
której usytuowany jest budynek świetli-
cy wiejskiej/,

-  Nr XXV/132/2005 w sprawie sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łopuszno położonej w obrębie 
Antonielów /Podejmując tę uchwałę, 
radni wyrazili zgodę na sprzedaż poło-
żonej w obrębie Antonielów działki nr 
67/6 o powierzchni 1,0700 ha/.

Na Sesji radni wysłuchali także infor-
macji: 
-  Przewodniczącego Rady Gminy w Ło-

pusznie z działalności między Sesjami,
-  Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okre-

sy między Sesjami,
-  Komendanta Komisariatu Policji 

w Strawczynie o stanie bezpieczeństwa 
i porządku  publicznego na terenie Gmi-
ny Łopuszno,

-  Kierownika referatu rolnictwa i gospo-
darki gruntami Urzędu Gminy w Ło-
pusznie o sytuacji w rolnictwie na tere-
nie Gminy Łopuszno.

Radni zgłaszali również interpelacje 
w sprawach istotnych dla mieszkańców 
gminy i środowiska. Odpowiedzi na in-
terpelacje udzielał radnym Wójt Gminy 
oraz uczestniczący w Sesji nowy kierow-
nik Obwodu Drogowego w Strawczynku, 
który odpowiadał na interpelacje doty-
czące remontów i modernizacji dróg po-
wiatowych.

/M.B./

W dniu 30 sierpnia 2005 roku 
z okazji 15-lecia Samorządu Tery-
torialnego w siedzibie Liceum /w 

„pałacu”/ odbyła się uroczysta Se-
sja Rady Gminy w Łopusznie. 

W Sesji udział wzięli: 
Pan Józef Szczepańczyk – Poseł na Sejm 
RP,
Pan Franciszek Wołodźko – Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego,
Pani Joanna Grzela – Wicewojewoda 
Świętokrzyski,
Pan Zbigniew Banaśkiewicz – Starosta 
Kielecki,
Pan Henryk Milcarz – Przewodniczący 
Rady Powiatu Kieleckiego,
Pan Józef Siwek – Wójt Gminy Krasocin,
Pani Marzena Surdyka ze Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
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Pani Wioletta Brzezińska z Radia Kielce 
S.A.,
Radni Rady Gminy w Łopusznie, 
Byli radni wojewódzcy i powiatowi,
Radni Rady Gminy w Łopusznie minio-
nych kadencji samorządu,
Kierownicy jednostek organizacyjnych 
z terenu Gminy Łopuszno,
Wójt Gminy Łopuszno pan Henryk Karliń-
ski oraz pani Skarbnik Gminy i kierownicy 
referatów Urzędu Gminy w Łopusznie.

W części roboczej Sesji radni podjęli 2 
uchwały:
- Nr XXVI/133/2005 w sprawie zmiany 

w składzie osobowym Komisji Finan-
sów, Handlu i  Usług Rady Gminy w Ło-
pusznie,

- Nr XXVI/134/2005 w sprawie zmiany 
w składzie osobowym Komisji Oświaty, 
Kultury i  Kultury Fizycznej Rady Gminy 
w Łopusznie.

Zmiany dotyczyły powołania w skład 
w/w Komisji Pana Wiesława Wódkowskie-

go w miejsce Pana Pichety, który zrzekł się 
mandatu radnego.

W części uroczystej Sesji Wicewojewo-
da Kielecki pani Joanna Grzela w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 
zasługi w działalności na rzecz społecz-
ności lokalnej odznaczyła niżej wymie-
nione osoby:

Złotym Krzyżem Zasługi
1. Pana Czesława Juliana Kolasę
2. Pana Ryszarda Czesława Krawczyń-

skiego
Srebrnym Krzyżem Zasługi

1. Pana Jana Stefańczyka
Brązowym Krzyżem Zasługi

1. Pana Zbigniewa Stanisława Bąka
2. Pana Mariana Bednarskiego
3. Panią Barbarę Ewę Fras
4. Pana Józefa Karlińskiego
5. Panią Agnieszkę Annę Palacz
6. Pana Wiktora Palacza

Wójt Gminy pan Henryk Karliński w po-
dziękowaniu za wkład pracy w poszcze-

gólnych etapach samorządu i współpra-
cę wręczył podziękowania i pamiątkowe 
medale dla:
- Pana Posła J. Szczepańczyka,
- Pana Marszałka F. Wołodźki,
- Pani Wicewojewody J. Grzeli,
- Pana Przewodniczącego H. Milcarza,
- Pana Starosty Z. Banaśkiewicza,
- Wójta Gminy Krasocin Pana J. Siwka,
- Radnych Rady Gminy w Łopusznie,
- Byłych radnych Rady Gminy w Łopusz-

nie,
- Byłych radnych wojewódzkich,
- Byłych radnych powiatowych, 
- Kierowników jednostek organizacyjnych 

z terenu Gminy Łopuszno,
- Prezesa ZG OSP w Łopusznie Pana K. Ku-

mańskiego,
- Pani Skarbnik i kierowników referatów UG.

Po Sesji z programem artystycznym 
wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Grabownicy i absolwenci Gimna-
zjum Nr 1 w Łopusznie.

R. Jarząbek

W dniu 30 sierpnia o godz. 12 została odprawiona msza świę-
ta w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża w Łopusznie 
przez ks. Kan. Tadeusza Musiała. Msza odprawiona była w inten-
cji zmarłych radnych w okresie piętnastolecia samorządu tery-
torialnego, Sz.p.: Stanisławę Malagę, Kazimierę Janowską, Zyg-
munta Krajewskiego, Lucjana Stelmaszczyka, Zbigniewa Ciułka, 
Jan Ciszka, Wiesława Szymczyka.

By uszanować tych radnych, którzy odeszli na wieczny odpo-
czynek zamówiłem mszę św., natomiast dla 9 radnych wystąpi-
łem z wnioskiem o przyznanie odznaczeń państwowych oraz 
wspólnie z wójtem p. Henrykiem Karlińskim wręczyliśmy medale 
okolicznościowe za prace na rzecz samorządu.

Na tą uroczystą sesję zaprosiliśmy gości reprezentujących 
władze wojewódzkie, Urzędu Marszałkowskiego, powiatu, wójta 
gminy Krasocin p. Józefa Siwka oraz gości z gminy Łopuszno.

Byłem bardzo zadowolony z przyjazdu zaproszonych gości, 
bo jest tyle różnych spraw do omówienia dotyczących życia go-
spodarczego gminy. Wielu radnych z tej okazji skorzystało.

Sesję wspólnie z p. wójtem staraliśmy się przygotować do-
brze, bo okres 15-lecia samorządu to wiele pracy włożonej przez 
radnych i społeczeństwo na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny 
jaką jest gmina.

Na początku Sesji radny Oleksiewicz złożył wniosek bym nie 
przewodniczył na tej sesji, bo mam zarzuty prokuratorskie itp. 
Ten wniosek padł jak „grom z jasnego nieba”, podałem go pod 
głosowanie. Za wnioskiem był tylko radny Oleksiewicz, trzech 
radnych w tym ja wstrzymało się od głosu, dziewięciu radnych 
głosowało za odrzuceniem wniosku. Radny Oleksiewicz w swo-
ich nieprawnie wydawanych „Informacjach” pisze, że nie wytrzy-
mał i złożył ten wniosek. Twierdzę, że to nie prawda, ten atak był 
przygotowany wcześniej, jak również sprowadzenie Radia Kielce, 
by przeprowadzić wywiad dotyczący mojej osoby i moich pro-
blemów. Zapytałem p. redaktor czy w dniu tak uroczystej sesji 

Komentarz do Sesji Rady Gminy
będzie to wywiad o rozwoju i problemach gminy, o pracy Rady 
Gminy odpowiedziała, że jest tylko pracownikiem Radia Kielce i 
ma przeprowadzić taki wywiad.

Więc zaprosiłem Panią redaktor Radia Kielce na inny czas, by 
przedstawić pracę radnych i społeczeństwa na rzecz rozwoju 
Gminy - pokazać co zostało zrobione, a jakie są potrzeby i pro-
blemy.

Radny Oleksiewicz nie zna Statutu Gminy, bo w § 33 pkt l Za-
daniem Przewodniczącego jest organizacja pracy Rady oraz pro-
wadzenie obrad pkt 4 -Przewodniczący może wyznaczyć do 
wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego, o czym 
informuje Radnych ustnie lub pisemnie - ale jak chce się kogoś 
upodlić i upokorzyć to się tak postępuje jak radny Oleksiewicz.

Szanowni czytelnicy na pewno nikt nie jest doskonały i czy-
sty jak łza, a tym bardziej radny Oleksiewicz, bo sama propozycja 
abym ja też wydawał nielegalne informacje to publiczne nama-
wianie do popełnienia przestępstwa.

Na Sesji padło od gości zaproszonych wiele podziękowań za 
prace w okresie piętnastolecia. Ja również serdecznie dziękuję 
wszystkim tym, którzy pomagali i pomagają w rozwoju naszej 
gminy, za słowa wsparcia i dodanie otuchy w tych nieludzkich 
rozgrywkach.

W gminie powracają dobre tradycje, a ostatnio tego dowo-
dem były Dożynki Dekanalno-Gminne, które odbyły się w dniu 
11.09.2005 r. w kościele parafialnym w Łopusznie (za co serdecz-
nie dziękuję proboszczowi dziekanowi Tadeuszowi Musiałowi) i 
na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie. Dzięku-
ję za wieńce, orkiestrze strażackiej za występ, wszystkim którzy 
swoją pracą przyczynili się do zorganizowania dożynek oraz tym 
którzy wzięli udział w tych uroczystościach.

Jestem przekonany, że w przyszłym roku 10 września na do-
żynkach dekanalno-gminnych będzie więcej wieńców dożynko-
wych (również z Łopuszna).
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Pragnę poinformować, że jak wynika z pisma z 12.09.2005 r. p. 
dyr. Krzysztofa Kumańskiego, Rada Pedagogiczna na posiedze-
niu w dniu 30.06.2005 r. podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia 
procedury nadania imienia Jana Pawła dla Zespołu Szkół w Ło-
pusznie. W imieniu własnym i Rady dziękuję p. dyrektorowi i Ra-
dzie Pedagogicznej za przegłosowanie wniosku Rady Gminy.

W dniu 25 września 2005 r. odbyły się wybory do Sejmu i Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Łopuszno uprawnio-
nych do głosowania było 6889 wyborców, udział wzięło 2475 
wyborców. Frekwencja w gminie wyniosła 35,93%. Największą 
frekwencję zanotowano w obwodzie wyborczym w Dobrzeszo-

wie - wyniosła 55,14%, a najniższą w obwodzie wyborczym w 
Gnieździskach - 25,45%.

Przed nami wybory Prezydenta odbędą się w dniu 9 paździer-
nika 2005 r. (I tura). O ile w pierwszej turze żaden z kandydatów 
nie przekroczy progu 50% to w dniu 23 października 2005 r. od-
będzie się druga tura spośród dwóch kandydatów, który otrzy-
mali najwięcej głosów.

Apeluję do Państwa o udział w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Witold Ptak

Firma, w której nawet 100 proc. udziałów ma radny, może 
startować do przetargu we własnej gminie

Tymczasem jako osoba fizyczna radny nie ma prawa ubiegać się 
o zamówienie.

Polanica Zdrój zorganizowała przetarg na budowę odcinka dro-
gi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka, której 100 proc. udzia-
łów należy do miejscowego radnego (jest również jej prezesem). 
— Przed zawarciem umowy przeprowadziliśmy analizę prawną. Nie 
znaleźliśmy przepisu, który zabraniałby wykonywać zamówienia 
spółce należącej do radnego, dlatego udzieliliśmy jej zamówienia 
— mówi Jacek Nowicki, zastępca burmistrza Polanicy Zdroju.
Raz można...

Kontrolerzy z Urzędu Wojewódzkiego również nie dopatrzyli się 
naruszenia prawa. Zaznaczyli jednak, że zlecanie budowy za gminne 
pieniądze firmie radnego może budzić wątpliwości etyczne. Tyle że 
to za mało, aby odmówić podpisania umowy. Gdyby gmina tak po-
stąpiła, spółka radnego mogłaby odwołać się do zespołu arbitrów, a 
ostatecznie do sądu, i wszystko wskazuje, że wygrałaby sprawę.

— Ja również nie znajduję podstaw prawnych, które uniemożli-
wiałyby udzielanie zamówień spółkom prawa handlowego, w któ-
rych udziały ma radny. Spółki te mają przecież odrębną osobowość 
prawną i to z nimi, a nie z radnym, zawierana jest umowa. Muszę 
przyznać, że byłbym ostrożny z odbieraniem im tego prawa poprzez 
zmianę przepisów. Firma, w której udziały ma radny, nie może prze-
cież zawiesić działalności dlatego, że on zdobył mandat, a oczywiste 
jest, że jeśli startuje w przetargu, to na własnym terenie — uważa Ja-
nusz Dolecki, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.
... raz nie można

To przepisy są niekonsekwentne. Gdyby ten sam radny prowadził 
działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, władze gminy czy po-
wiatu nie mogłyby już z nim zawrzeć umowy. Mówi o tym art. 24 d 
ustawy o samorządzie gminnym: „ (...) wójt nie może powierzyć rad-
nemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej” (adekwatny zapis znajduje się 
w art. 23 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym). Skoro nie moż-
na z radnym zawrzeć umowy, to nie można mu udzielić zamówienia 
-

Z kolei spółka występuje już jako odrębna osoba prawna, i to z 
nią, a nie z radnym, zawierana jest umowa. Pod względem formalno-
prawnym jest to zrozumiałe: inaczej funkcjonuje w obrocie spółka 
prawa handlowego, a inaczej osoba fizyczna. Czym warunkowana 
jest ta nierówność wobec prawa? Posłowie, wprowadzając zakaz za-
wierania umów ż radnymi, chcieli zapewnić przejrzystość wydawa-
nia gminnych i powiatowych pieniędzy. Tymczasem zarówno radny 
prowadzący działalność jako osoba fizyczna, jak i ten, który posiada 
udziały w spółce, ma dokładnie taką samą możliwość wywierania na-
cisków na prowadzących przetarg. Do radnego też w ostatecznym 
rozrachunku wędrują publiczne pieniądze: czy to bezpośrednio, czy 
za pośrednictwem jego spółki.
Przepisy trzeba ujednolicić

—Rzeczywiście mamy tu do czynienia z nierównym traktowa-
niem. Prawo powinno być konsekwentne — albo zakazywać, albo 
pozwalać wszystkim radnym startować w publicznych przetargach. 
Jestem za tym drugim rozwiązaniem. Szkoda byłoby eliminować z 
życia publicznego grupę najbardziej aktywnych ludzi. A oczywiste 
jest dla mnie, że nie zechcą oni zawieszać działalności i żyć wyłącz-
nie z diet, dlatego nie będą startować w wyborach — uważa Ludwik 
Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich.

Na marginesie
 Można doszukać się wielu argumentów przeciwko udziałowi 

radnego w gminnych lub powiatowych przetargach. Z pewnością 
jest on niebezpiecznie blisko osób decydujących o wynikać* prze-
targów; 7 pewnością może przez układy towarzysko-shiżbowe pró-
bować wywierać naciski. Są jednak też i argumenty za tym, by nie 
odbierać radnym prawa do walki o zamówienia publiczne. Chociaż-
by swoboda działalności gospodarczej. Nie sposób wreszcie nie za-
uważyć, że nawet radny z czegoś żyć musi i ciężko wymagać od nie-
go, aby rezygnował z walki o zlecenia publiczne.

Trudno przesądzać, które argumenty są silniejsze. Jednak jest 
pewne, że przepisy powinny być konsekwentne. Albo dopuszczać 
możliwość startowania w przetargach wszystkich radnych, albo 
wszystkim tego zakazywać.

Sławomir Wikariak
Przedruk z dziennika Rzeczpospolita

Radny w spółce wygrywa

Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogło-
siło konkurs na utworzenie Gminnego 
Centrum Informacji realizowanego w ra-
mach Programu Aktywizacji Zawodowej 
Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Gminne Centrum Informacji
Nasza Gmina złożyła wniosek o przy-

znanie grantu na dofinansowanie pro-
jektu, gdyż jednym z podstawowych za-
dań stojących przed Samorządem Gmi-
ny Łopuszno jest aktywne przeciwdzia-

łanie bezrobociu i łagodzenie jego skut-
ków oraz tworzenie miejsc pracy poza 
rolnictwem. Stopa bezrobocia na koniec 
kwietnia wynosiła 28,1%. Według stanu 
na dzień 31-05-2005r liczba bezrobot-



Wieści Łopuszna6 Wieści Łopuszna 7

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Tak, jak przystało na dobrych gospo-
darzy, w dniu 16 lipca 2005 r. koncertem 
inauguracyjnym dzieci i młodzież z re-
gionu świętokrzyskiego powitali przyby-
łych z całej Polski gości uczestniczących 

w XXXI Harcerskim Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej „Kielce 2005”.

Koncert „Gospodarze Gościom” od-
był się w kieleckim amfiteatrze na Ka-
dzielni, wzięło w nim udział 600 młodych 

wykonawców z województwa kieleckie-
go, w tym harcerski zespół wokalny „NIE 
WIADOMO CO” z Zespołu Szkół w Gnieź-
dziskach w składzie: Eliza Sornat, Karoli-
na Stefańczyk, Angelika Chrabąszcz, Kata-

Festiwalowe NIE WIADOMO CO!

W ramach tego programu jest realizowana inwestycja „Ada-
ptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie na 
Świetlicę Wiejską”, która w rankingu zarekomendowana Zarzą-
dowi Województwa Świętokrzyskiego przez Regionalny Komitet 
Sterujący zajęła 5 miejsce. W dniu 20 lipca 2005 roku została pod-
pisana umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego 
na dofinansowanie, które wynosi 80% kosztów i obejmuje robo-
ty budowlane jak również wyposażenie Świetlicy.

Przetarg na wykonanie tej inwestycji odbędzie się w dniu 26 
września 2005 roku.

A oto droga jaką należy przebyć do złożenia wniosku i uzyska-
nia dofinansowania. 
1. Zorganizowanie lokalnej grupy odnowy mieszkańców danej 

miejscowości, która opracuje plan rozwoju miejscowości lub 
opis do realizacji zadań zawierający w szczególności:

a) charakterystykę miejscowości oraz planowane kierunki jej 
rozwoju,

b) inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywiste-
go,

c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,
d) opis planowanego przedsięwzięcia,
e) szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia
f) harmonogram planowanego przedsięwzięcia.

2. Uchawłę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia w/w pla-
nu.

3. Uchwałę Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju 
danej miejscowości.

Pozostałe czynności i złożenie wniosku wykonują pracowni-
cy Gminy.

Maksymalna kwota na dofinansowanie inwestycji lub zaku-
pów wynosi 450 000,00 zł.

„Odnowa wsi oraz zachowanie 
i odnowa dziedzictwa kulturowego”

Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów inwesty-
cyjnych.

Realizacja działania ma przede wszystkim na celu:
1) podniesienie standardu życia i pracy na wsi;
2) podniesienie atrakcyjności turystycznej;
3) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej;
4) zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych;
5) rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego.
Pomocą mogą zostać objęte koszty:

1) prac projektantów, architektów, konserwatorów zabytków 
oraz doradztwa związanego z realizacją przedsięwzięć inwe-
stycyjnych objętych wnioskiem o pomoc;

2) modernizacji przestrzeni publicznej;
3) budowy lub modernizacji publicznej infrastruktury związa-

nej z rozwojem funkcji turystycznych i kulturalnych;
4) modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje 

kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
5) odnowy lub zakupu obiektów charakterystycznych dla trady-

cji budownictwa wiejskiego w danym regionie oraz ich ada-
ptacji na cele kulturalne i społeczne.

Potrzeby sołectw naszej gminy są ogromne np. remonty i wy-
posażenie świetlic, budowa boisk sportowych i ich zaplecza, za-
gospodarowanie terenów służących rekreacji, urządzanie cen-
trum wsi. Biorąc przykład z mieszkańców Lasocina zacznijmy się 
już organizować i przygotować projekty do realizacji w ramach 
budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. 

Służę pomocą i poradą w sprawie przygotowania Planów 
Rozwoju Wsi.

Mirosław Nowakowski

nych z gminy Łopuszno zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kiel-
cach – Filia w Łopusznie wynosiła 1038 
w tym 546 kobiet. Z ogółu zarejestrowa-
nych prawo do zasiłku posiadało jedynie 
77 osób. Z szacunków przeprowadzonych 
przez Filię Urzędu Pracy w Łopusznie ist-
nieje ukryte bezrobocie około 1000 osób. 
Samorząd Gminy Łopuszno podejmuje 
liczne inicjatywy i przedsięwzięcia mają-
ce za zadanie niesienie pomocy bezro-

botnym – załatwianie stażów pracy dla 
absolwentów, organizowanie robót in-
terwencyjnych na drogach, budowach 
i przy konserwacji rowów melioracyj-
nych. Otrzymaliśmy grant w wysokości 41 
000,00 zł na dofinansowanie Gminnego 
Centrum Informacji w Łopusznie „PRACA”, 
które stałoby się wyspecjalizowaną pla-
cówką służącą bezpłatnie mieszkańcom 
Gminy Łopuszno w poszukiwaniu pracy, 
zamieszczaniu ofert pracy, pozyskiwaniu 

wiedzy i kontaktu ze światem. Centrum 
usytuowane będzie w Urzędzie Gminy 
Łopuszno ul. Konecka 12 i wyposażone 
w 10 komputerów, drukarkę, skaner, faks, 
kserokopiarkę, meble i materiały eksplo-
atacyjne.

Centrum służyć będzie również naszej 
młodzieży, która mogłaby korzystać z ma-
teriałów zamieszczonych na stronach in-
ternetowych. 

Mirosław Nowakowski 
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rzyna Gawrońska, Sylwia Hajduk, Paulina 
Bańbura, Paulina Maroń, Judyta Arabasz. 
Dziewczęta wykonały piosenkę „Szalone 
nastki”, z którą przeszły pomyślnie kolej-
ne eliminacje do koncertu w ramach Har-
cerskich Spotkań Artystycznych. W marcu 
i kwietniu w przeglądach powiatowych 
i wojewódzkich zdobyły dwukrotnie II 
miejsce. 

Opiekunkami harcerskiego zespo-
łu wokalnego są: p. Magdalena Zimna 
– założycielka grupy i p. Aldona Marzec. 
W ciągu 11 lat przez zespół przewinęło się 
dosyć liczne grono utalentowanych mło-
dych osób, więc nie jest też przypadkiem, 
że dziewczęta odnosiły liczne sukcesy 
w wielu imprezach na terenie gminy i wo-
jewództwa m.in.: 
ü Pięciokrotnie brały udział w Harcer-

skim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w Kielcach w roku 1998, 1999, 
2000, 2001, 2005.

ü Zaśpiewały w koncercie na Świato-
wym Zlocie Skautów – Gniezno 2000.

ü Wzięły udział w Festiwalu Piosenki Tu-
rystycznej w Bielinach.

ü Śpiewały na Festiwalu Piosenki Religij-
nej – Kielce 2001, 2002.

ü Zaprezentowały się w Ogólnopolskim 
Festiwalu „ Piosenki Mamy i Taty” – 
Kielce 2001 organizowanym przez te-
lewizję POLSAT.

ü Nie zabrakło ich w Powiatowych Mu-
zykaliach – Nowiny 2004.

ü Wielokrotne udzielały się w impre-
zach harcerskich, m.in.: „Dniach myśli 
Braterskiej” we Włoszczowie w 1999 r., 
w obchodach święta patrona Chorą-
gwi Kieleckiej w Strawczynie w 2000 
r., na podsumowaniu zadań związa-
nych ze zdobywaniem odznaki chorą-
gwianej „Jodła 2002”.

ü Zespół dał się także zauważyć pod-
czas wielu imprez kulturalnych na te-

renie gminy, m.in.: „Krople życia – kro-
ple nadziei” – Łopuszno 2001; „Dni 
Kultury Łopuszna i Święta Ludowego 
– Łopuszno 2002; Impreza środowi-
skowa „Dzieci – rodzicom, rodzice – 
dzieciom” w latach 1998-2005. 

W XXXI Harcerskim Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej „Kielce 2005” w kate-
gorii soliści wzięła również udział uczen-
nica Zespołu Szkół w Gnieździskach – An-
gelika Chrabąszcz, która podobnie jak 
cały zespół wywalczyła nominację do fe-
stiwalu zdobywając na szczeblu powiato-
wym II miejsce, a na szczeblu wojewódz-
kim miejsce III. W czasie dwutygodniowe-
go pobytu zarówno cały zespół dziewcząt 
jak i Angelika brały udział w warsztatach 
wokalnych oraz w wielu imprezach towa-
rzyszących festiwalowi.

mgr Magdalena Zimna

Uczniowie Zespołu Szkół w Gnieździskach zawsze bardzo 
chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju konkursach i zawo-
dach. Nauczyciele więc mają tylko miły obowiązek przekazania 
informacji o konkursie, a resztę pozostawiają dzieciom. Tak też 
było w kwietniu 2005 roku, kiedy to uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum przystąpili do ogólnopolskiej kampanii „Za-
chowaj trzeźwy umysł”, na którą składało się wiele konkursów.

Odzew na apel opiekunek PCK o przystąpienie do tej akcji był 
bardzo pozytywny i praktycznie każdy konkurs został maksymal-
nie obsadzony. Młodzież projektowała kartki pocztowe ukazują-
ce zdrowy i bezpieczny wypoczynek, wiele osób pokusiło się też 
o napisanie opowiadania na temat „Co zrobisz, gdy wygrasz, co 
zrobisz, gdy przegrasz?”. Paru uczniów podjęło się niełatwego 
zadania, zdradzając swe najskrytsze marzenia w liście do Jerzego 
Dudka. Niektóre z tych pragnień zaskakiwały dojrzałością spoj-
rzenia na otaczający nas świat. Młodzi ludzie z reguły opisywali, 
że ufundowane przez pana Jerzego stypendia chętnie przezna-
czyliby dla innych osób, bardziej potrzebujących tych pieniędzy. 
W marzeniach pojawiły się obrazy nowego sprzętu rehabilitacyj-
nego dla niepełnosprawnego rodzeństwa, doposażenia szkoły 
w sprzęt sportowy, służący rozwijaniu umiejętności, wycieczek, 
dzięki którym można zobaczyć i odczuć dużo więcej niż ogląda-
jąc filmy czy ilustracje w książce.

W ramach tej akcji właściciele sklepów otrzymali ulotki z proś-
bą o niesprzedawanie alkoholu osobom nieletnim. Opiekunki 
PCK przeprowadziły zajęcia na temat skutków spożywania al-
koholu przez osoby młode. Podsumowaniem zajęć było przygo-
towanie pantomimy pt. „Dwa style - dwa światy”, wystawionej 
podczas Dni Bezpieczeństwa w Cementowni Małogoszcz i festy-
nu rodzinnego w Gnieździskach.

Podczas trwania tej ogólnopolskiej potężnej kampanii nasza 
szkoła realizowała projekt „Świętokrzyskie – region sercu bliski”, 
w ramach którego odbyły się trzy rajdy piesze:

Tylko „Trzeźwe umysły” wygrywają
- 2-dniowy Gnieździska – Chęciny,
- 1-dniowy Gnieździska - rezerwat Góra Miedzianka,
- 1-dniowy Gnieździska – rezerwat Milechowy.

Podczas wędrówek wychowawcy pokazywali uczniom, jak 
miło można bez używek spędzić wolny od nauki czas w grupie 
rówieśników. Że wśród swoich czujemy się najlepiej i najlepiej 
potrafimy wypocząć, widać było podczas odbytego 1 czerwca 
Dnia Dziecka i Dnia Sportu, w czasie trwania którego koło PCK 
aktywnie przekonywało, że warto „zachować trzeźwy umysł” 
i obdarowało wszystkich uczestników zabaw organizowanych 
w tym dniu miłymi upominkami.

Podsumowując udział szkoły w kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, należy nadmienić, że brało w niej udział aż 330 uczniów, 
zaangażowani byli wychowawcy wszystkich klas oraz opiekuno-
wie organizacji szkolnych PCK, LOP i Klubu Europejskiego.

Wysiłek uczniów nie poszedł na marne. Nagrody otrzymali:
1. Magdalena Pękalska – stypendium Jerzego Dudka,
2. Patrycja Jakubowska – radiomagnetofon i słownik polsko – 

angielski za konkurs „Jak wypocząć z trzeźwym umysłem”,
3. Joanna Wilk – puzzle za konkurs „Jak wypocząć z trzeźwym 

umysłem”,
4. klasa I a gimnazjum – grę za konkurs „Ja wśród innych”,
5. klasa I b gimnazjum – grę za konkurs „Ja wśród innych”,
6. klasa II b gimnazjum – grę za konkurs „Ja wśród innych”.

Wyróżnieni w tej kampanii uczniowie zgodnie twierdzili, że 
nie spodziewali się aż takich sukcesów, ale ogromnie się cieszyli, 
że ich prace zostały dostrzeżone wśród mnóstwa innych.

Uczennice Magdalena Pękalska i Patrycja Jakubowska z rodzi-
cami, panem wójtem, dyrektorem szkoły i wychowawcami zo-
stały zaproszone do Warszawy po odbiór nagród. Relację z tej 
uroczystości przedstawimy w następnym numerze „Wieści Ło-
puszna”.

mgr Anna Leśniak
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Szkoła Podstawowa w Grabownicy 
nosi imię Macieja Rataja od 8 lat. Uro-
czystość nadania imienia odbyła się 8. 
września 1997 roku. Było to niezwykłe 
wydarzenie zarówno dla uczniów, ich 
rodziców jak i lokalnej społeczności. 
Swoją obecnością zaszczycili nas wte-
dy przedstawiciele władz gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich i oświa-
towych. Zobowiązaliśmy się wtedy 
do propagowania idei naszego Patro-
na, do rozpowszechniania jego no-
watorskich rozwiązań zarówno w sfe-
rze politycznej, jak i oświatowej. Był 
to bowiem niezwykły Polak – patrio-
ta, wybitny mąż stanu, działacz ruchu 
ludowego, który ukochał swój kraj, 
naród, dla którego słowo Ojczyzna 
miało szczególne znaczenie. Dla niej 
oddał swoje życie 21. czerwca 1940 
roku w Palmirach, gdzie zginął od kul 
plutonu egzekucyjnego wraz z setka-
mi innych znanych Polaków. Z okazji 
65. rocznicy śmierci naszego Patrona, 
w czerwcu tego roku, odbyła się uro-
czysta akademia upamiętniająca ten 
fakt z udziałem zaproszonych gości. 
Starosta kielecki p. Z. Banaśkiewicz, za-
przyjaźniony ze szkołą od wielu lat, po-
gratulował nam wtedy wielu osiągnięć 
w ramach realizacji programu pod ha-
słem „Wokół Patrona szkoły”.

Można by długo wymieniać zreali-
zowane dotąd przedsięwzięcia. Naj-
ważniejsze jednak są wśród nich: co-
roczne obchody świąt związanych 
z Patronem, przeprowadzanie konkur-
sów wewnątrzszkolnych i gminnych 
(poezji własnej, plastycznych, literac-
kich, wiedzy o Macieju Rataju), zorga-
nizowanie wystawy pt. „Maciej Rataj 
– Marszałek z Chłopów”, nawiązanie 
współpracy ze szkołami noszącymi 
to samo imię, rozstrzygnięcie konkur-
sów na logo, hymn i herb szkoły, or-
ganizowanie wycieczek tematycznych 
związanych z sylwetką Patrona (np. do 
Michniowa, do Sejmu).

Nigdy nie brakuje nam nowych po-
mysłów i planów. Gdy w tym roku zbli-

Relacja z wycieczki

Śladami Macieja Rataja – Patrona Szkoły Podstawowej 
w Grabownicy

żało się święto szkolne, ustanowione 
w dniu 8. września na cześć nadania 
imienia, postanowiliśmy zrealizować 
nasze wieloletnie marzenie. Nigdy bo-
wiem do tej pory nie odwiedziliśmy 
grobu Macieja Rataja. Dzięki współpra-
cy z posłem p. Józefem Szczepańczy-
kiem do skutku doszła planowana od 
dawna wycieczka do Palmir. Od wie-
lu lat poseł Szczepańczyk utrzymuje 
ze szkołą liczne kontakty, wspiera nas 
duchowo, motywuje do twórczej pra-
cy na rzecz szkoły i środowiska, często 
bierze udział w szkolnych uroczysto-
ściach. Jest prawdziwym „Przyjacie-
lem szkoły” i takie miano przyznali mu 
sami uczniowie. Dzięki jego material-
nej pomocy mogliśmy zorganizować 
wycieczkę do Warszawy i jej okolic, 
uświetniającą 8 rocznicę nadania szko-
le imienia. 

W wycieczce wzięli udział ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. M. Rataja 
w Grabownicy, dyrektor szkoły p. Anna 
Skrzypczyk, nauczyciele- opiekuno-
wie: p. Halina Czeszek, p. Aleksandra 
Adamiec, p. Beata Palacz oraz przed-
stawiciele Rady Rodziców. Organizato-
rem wycieczki była p. Ewa Janowska- 
Dzwonek. Głównym celem wycieczki 
było odwiedzenie cmentarza w lesie 
palmirskim. Z wielkim wzruszeniem 
omijaliśmy kolejne groby zamordo-
wanych tam w czasie II wojny świato-
wej ludzi, by zbliżyć się do grobu Ma-
cieja Rataja. Tutaj pod prostym, drew-
nianym krzyżem z napisem: „Tu spo-
czywa Maciej Rataj, Marszałek Sejmu 
RP, przywódca chłopów, rozstrzelany 
21 VI 1940” po raz pierwszy pochylili-
śmy czoła nad grobem Patrona, minu-
tą ciszy uczciliśmy jego pamięć, złoży-
liśmy wiązankę kwiatów, zapaliliśmy 
znicze. Była to niezapomniana chwila. 
Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, a na-
stępnie zwiedziliśmy pozostałą część 
cmentarza.

Kolejnym ważnym punktem wy-
cieczki była wizyta w jednej z war-
szawskich szkół, która od 20 już lat 

nosi to samo imię. Spotkaliśmy się 
tam z niezwykle serdecznym przyję-
ciem ze strony p. dyr. Anieli Trefoń oraz 
uczniów. Zwiedziliśmy szkołę, wymie-
niliśmy się doświadczeniami, opowie-
dzieliśmy o swojej miejscowości, gmi-
nie Łopuszno, regionie świętokrzy-
skim, podziwialiśmy popiersie Macieja 
Rataja, sztandar szkoły.

Na zakończenie podpisaliśmy akt 
obustronnej współpracy w ramach re-
alizacji programu „Praca wokół Patro-
na szkoły”, a na ręce pani dyrektor zło-
żyliśmy zaproszenie do naszej placów-
ki. Do tej pory bliższy kontakt utrzymy-
waliśmy jedynie ze Szkołą Podstawową 
im. M. Rataja w Płoszowie z wojewódz-
twa łódzkiego, a z innymi łączyły nas 
kontakty telefoniczne. 

Tematycznie z wycieczką związa-
ne było również zwiedzanie Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 
z którego dyrektorem również utrzy-
mujemy serdeczne kontakty. To wła-
śnie on 2 lata temu udostępnił naszej 
szkole wystawę poświęconą Maciejo-
wi Ratajowi. Mogły ją wtedy zwiedzić 
wszystkie okoliczne szkoły.

Po południu uczestnicy wyciecz-
ki zwiedzili Stare Miasto w Warszawie, 
podziwiali uroki zabytków stolicy, a na 
zakończenie oddali hołd poległym  
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
W taki oto sposób zakończyła się wy-
cieczka, którą chcieliśmy się pochwa-
lić przed czytelnikami „Wieści Łopu-
szańskich”. Jednocześnie informujemy, 
że nasza szkoła podjęła już działania 
w celu pozyskania funduszy na sztan-
dar szkolny, a także popiersie Patrona 
(zainteresowanych pomocą prosimy 
o kontakt ze szkołą). Mamy nadzieję, 
że i te plany szybko się urzeczywist-
nią, jeśli znajdą się ofiarni ludzie, tacy 
jak poseł Józef Szczepańczyk, któremu 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

Dyrektor szkoły
mgr Anna Skrzypczyk
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Już kocham Cię 50 lat

Festiwalowe Nie Wiadomo Co!

Po dekoracji medalami „złote pary” 
i gospodarze uroczystości 

stanęli do pamiątkowej fotografi i

Uczniowie Zespołu Szkół w Łopusznie 
dedykowali jubilatom 

program pt. „Już kocham Cię tyle lat”

Gromkie „100 lat” dla jubilatów



Impreza środowiskowa w Gnieździskach



Program artystyczny o UE Szkolne referendum

Członkowie SKE z gościem z FrancjiDzień Hiszpański – taniec fl amenco

Spotkanie z gwiazdami programu 
Europa da się lubićDzień Wielkiej Brytanii

Wystawa prac plastycznych uczniów 
Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie 

podczas obchodów Gminnego Święta Ludowego

Akcja krwiodastwa

Szkolny Klub Europejski



Gminne Dożynki Łopuszno 2005

Wystawa płodów rolnych Młodzieżowy zespół taneczny

Dziecięcy  zespół taneczny

Witają nas Mary i Nancy Schuman 
na lotnisku w Chicago

Podczas dwudniowego obozu

Na Uniwersytecie Prudue w La Fayette

Wymiana międzynarodowa klubów 4 H



KULTURA I OŚWIATA

Postęp w medycynie spowodował, że aktualnie przeprowa-
dzane zabiegi ratujące zdrowie i życie ludzkie są bardzo skom-
plikowane, ale niekiedy niewystarczająca do osiągnięcia peł-
nego sukcesu jest tylko sama technika, wiedza i doświadczenie 
ludzi. Niezbędny jest jeszcze jeden warunek, tj. posiadanie krwi 
– żywej tkanki ludzkiej.

Jedynym producentem krwi jest żywy organizm, a jedynym 
źródłem tego najcenniejszego leku jest człowiek – dawca.

Tylko w Polsce, w ciągu roku konieczne jest dokonanie oko-
ło miliona transfuzji. Na całym świecie potrzebna i oddawana 
jest krew ratująca życie innym. Szczególnie cenione jest hono-
rowe krwiodawstwo. Człowiek honorowo oddający te najcen-
niejsze krople jest ofiarny i rozumiejący potrzeby innych.

Takimi cechami odznaczają się właśnie ludzie, którzy 
w czerwcu tego roku po raz kolejny odpowiedzieli na zaprosze-
nie Szkolnego Koła PCK z Zespołu Szkół w Gnieździskach, 
uczestnicząc w akcji krwiodawstwa zorganizowanej we współ-
pracy ze Świętokrzyskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach. Podczas tej i wcześniejszych czterech akcji 
od 2002 r. oddali oni łącznie około 45 litrów krwi. 

Sami o tym, co robią, mówią skromnie: „To nic szczególne-
go, jeżeli tylko możemy pomóc – dlaczego nie?”. 

Na każdą propozycję zorganizowania akcji poboru krwi od-
powiada około 20-30 osób, czasami krew oddaje tylko około 

Oddając krew, ratują zagrożone życie
kilkunastu osób, bowiem są tacy, którzy odchodzą niepocie-
szeni. Nie mogą oddać tego cennego leku ze względu na niską 
wagę ciała lub za małą hemoglobinę, ale przecież ważne jest 
serce i dobre chęci. 

W gronie krwiodawców przeważają mężczyźni, ale są również 
kobiety. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy są z nami od 
początku, ale należy zauważyć, że na każdy apel odpowiadała 
między innymi p  Danuta Pietras. P. Wiesław Bełtowski najpierw 
oddawał krew sam, obecnie przychodzą również jego synowie. 
Prawdziwym rekordzistą jest p. Andrzej Juszczyk, który honoro-
wo, w ciągu już kilkunastu lat oddał ponad 30 litrów krwi. 

Należy podkreślić, że wiele z osób współpracujących z na-
szym kołem oddaje krew również w Stacji Krwiodawstwa 
w Kielcach lub podczas innych akcji wyjazdowych ŚCKiK 
w Kielcach. 

Organizując akcje krwiodawstwa, staramy się utwierdzać 
młodych ludzi w przekonaniu, że miarą wartości człowieka 
jest to, co robi on dla innych i to właśnie osobistym przykła-
dem rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi czy starsi koledzy naszych 
uczniów uczą bezinteresownego niesienia pomocy innym lu-
dziom. Za ich gorące serca mają na pewno naszą wdzięczność 
i szacunek.

mgr Grażyna Palacz

Trzy kluby z gminy Łopuszno, tj. z Gra-
bownicy, Lasocina i Snochowic w dniach 
30.05-15.06.05 uczestniczyły wraz z 4 in-
nymi klubami z województwa święto-
krzyskiego w wyjeździe studyjnym w ra-
mach projektu„ Kształtowanie świado-
mości ekologicznej i postaw proekolo-
gicznych wśród uczniów szkół wiejskich 
zrzeszonych w klubach 4-H oraz wśród 
mieszkańców lokalnej społeczności wo-
jewództwa świętokrzyskiego”. Celem 
tego projektu jest opracowanie i odda-
nie dla społeczeństwa trzech przyrod-
niczych ścieżek dydaktycznych, któ-
re przyczynią się do ochrony przyrody 
i promocji naszego regionu. 

Mimo obaw związanych z wyjazdem 
byliśmy mile zaskoczeni serdecznym po-
witaniem na lotnisku w Chicago przez pa-
nie Mary i Lancy Schuman oraz w Bluffton 
przez opiekujące się nami rodziny.

31.05.05 gościliśmy na Uniwersytecie 
Purdue – współorganizatorze naszego 
projektu. Pracownicy w/w uniwersyte-

Wymiana międzynarodowa klubów 4-H Indiana (USA) 
– Województwo Świętokrzyskie (Polska) czerwiec 2005

tu przybliżyli nam działalność klubów 
4H w USA, która jest przez nie nadzoro-
wana.

Podczas tego spotkania nasi klubowi-
cze zaprezentowali projekty, jakie reali-
zują w swoich klubach oraz własnoręcz-
nie wykonane prace, które wzbudziły za-
interesowanie i stały się miłymi upomin-
kami dla naszych gospodarzy.

Opiekę nad nami podczas naszego 
pobytu w USA sprawowały rodziny ame-
rykańskich klubowiczów. Oprócz zapla-
nowanych spotkań z całą grupą rodzi-
ny dodatkowo organizowały nam wol-
ny czas, wychodząc naprzeciw naszym 
oczekiwaniom. W ramach spotkań na-
szej grupy wraz z towarzyszącymi nam 
rodzinami zwiedzaliśmy Since Central, 
zoo, farmę bizonów oraz farmę produk-
cji roślinnej i zwierzęcej .

Istotnym dla nas wydarzeniem dostar-
czającym nowych doświadczeń w pracy 
klubów 4H był udział w dwudniowym 
obozie, gdzie uczestniczyliśmy w zaję-

ciach prowadzonych przez amerykań-
skich liderów. Wówczas mieliśmy okazję 
zapoznać się z różnorodnymi metodami 
i formami zajęć klubowych, a nasi klubo-
wicze zaprezentowali swoje umiejętno-
ści w zakresie: malowania na szkle, wy-
cinanki, gry na instrumentach muzycz-
nych, tańców i piosenek regionalnych, 
inscenizacji legendy o Górze Perzowej. 
Promowali w ten sposób region święto-
krzyski.

Amerykanie byli zaskoczeni przygoto-
wanymi dla nich zajęciami. Prace wyko-
nane i prezentowane przez naszych klu-
bowiczów szybko znalazły nabywców.

Liderzy i klubowicze poczynili obser-
wacje w zakresie panującej dyscypliny 
podczas zajęć, wzajemnego szacunku 
i przestrzegania norm współżycia spo-
łecznego.

Niezapomniane wrażenia USA po-
zostawił dwudniowy pobyt w Chicago 
z olbrzymimi drapaczami chmur, archi-
tekturą centrum, Sears Tower Skydeck 

Młodzieżowy zespół taneczny
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(trzecim co do wielkości budynkiem na 
świecie), z którego podziwialiśmy roz-
ległą panoramę miasta wraz z Jeziorem 
Michigan.

Pobyt w USA pozwolił nam na zapozna-
nie się z inną kulturą, religiami, tradycjami 
i obyczajami oraz bioróżnorodnością.

Stwierdzamy większą bioróżnorod-
ność w naszym kraju i tym bardziej wi-
dzimy potrzebę zachowania naturalnej 

przyrody dla przyszłych pokoleń, a jed-
nocześnie prowadzenie edukacji ekolo-
gicznej w ramach realizowanych ścieżek 
dydaktycznych.

Planujemy na przyszły rok pobyt 
uczestników ze strony amerykańskiej na 
ziemi świętokrzyskiej, która urzeka swo-
imi walorami przyrodniczymi.

Nasz wyjazd nie byłby możliwy bez 
pomocy sponsorów oraz osób zaanga-

żowanych w opracowanie i realizację 
projektu .

Wszystkim, którzy się do wyjazdu 
przyczynili, serdecznie dziękujemy.

Liderki klubów 4H
Aleksandra Adamiec – Grabownica

Wioletta Bajkowska – Lasocin
Bożena Wróbel – Snochowice

Pierwszego maja minął rok od chwi-
li wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Oczywistym jest, że jako naród zawsze 
byliśmy i będziemy w Europie, ale nie 
możemy nie widzieć przemian, być bier-
nymi wobec zmieniającej się rzeczywi-
stości. Nasze miejsce w Europie zależy 
w jakiejś części od nas samych, od na-
szej wiedzy, świadomości i postawy. 
Zaś edukacja europejska młodego po-
kolenia może pomóc mu we wkracza-
niu w dorosłość, sprawić, że łatwiej mu 
będzie znaleźć dla siebie godne miejsce 
w europejskiej rzeczywistości. Jednym 
z podmiotów zajmujących się edukacją 
europejską są szkolne kluby europejskie. 
Inicjatywa utworzenia takiego klubu po-
jawiła się również w Szkole Podstawowej 
w Łopusznie. 

Szkolny Klub Europejski został założo-
ny w Szkole Podstawowej w Łopusznie 8 
maja 2003 r. Na pierwszym spotkaniu or-
ganizacji Akt Założycielski podpisało 44 
uczniów oraz nauczyciele – opiekunowie: 
Elżbieta Oleksiewicz, Beata Iwanek i Moni-
ka Zygadło (obecnie Kasprzyk). Określono 
cele działania klubu, a jego członkowie 
wybrali nazwę – DZIECI EUROPY. Nowa or-
ganizacja uzyskała poparcie dyrektora p. 
Krzysztofa Kumańskiego oraz akceptację 
Rady Pedagogicznej.

Najbardziej ogólne cele działania SKE 
Dzieci Europy są następujące:
• budzenie poczucia tożsamości euro-

pejskiej budowanej na gruncie miłości 
do Ojczyzny i regionu,

• zdobywanie i propagowanie wiedzy 
o Unii Europejskiej i krajach członkow-
skich,

• kształtowanie postawy otwartości i to-
lerancji.

Członkami klubu mogą być ucznio-
wie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Ło-
pusznie. Działalność klubu spotyka się 

Dzieci Europy

Szkolny Klub Europejski w SP w Łopusznie
z dużym zainteresowaniem. W każdym 
roku szkolnym mamy po kilkudziesięciu 
członków, a w ostatnim – 2004/2005 aż 
56. Klub posiada własny statut, program 
działania oraz logo.

Wachlarz działań organizacji jest bar-
dzo szeroki. Organizujemy ogólnosz-
kolne imprezy o tematyce europejskiej, 
spotkania z obcokrajowcami Europejczy-
kami, przygotowujemy przedstawienia 
teatralne, wystawki tematyczne, gazetki 
ścienne, gromadzimy materiały na temat 
UE i krajów europejskich.

Klub Dzieci Europy już w pierwszym 
miesiącu istnienia przygotował program 
artystyczny poświęcony UE. Istotnym 
jego elementem, prócz słowa, była deko-
racja i rekwizyty – flagi unijnych państw 
członkowskich. Dzięki temu nawet ma-
luchy mogły poznać cele klubu, unijną 
symbolikę i krótką historię UE.

Spośród przedsięwzięć zrealizowa-
nych na początku działalności klubu war-
to wymienić szkolne referendum w spra-
wie wejścia Polski do UE. Odbyło się ono 
2 i 3 czerwca 2003 r., a wzięło w nim 
udział prawie 80% uczniów. Głosujący 
mieli okazję do zaprezentowania swoich 
poglądów, ale przede wszystkim referen-
dum było dla nich lekcją demokracji.

W następnym roku szkolnym, 21 paź-
dziernika zostało zorganizowane spotka-
nie klubowe z duńską wolontariuszką p. 
Sanne Andersen. Przygotowując się do 
niego, klubowicze zbierali informacje 
o Danii, przygotowywali dekoracje. Pod-
czas spotkania gość odpowiadał na pyta-
nia zebranych oraz prezentował pamiątki 
ze swojej ojczyzny. Impreza okazała się 
bardzo ciekawą formą poznania jednego 
z krajów europejskich.

Inną formą realizacji zadań klubu były 
przygotowane w trzech grupach pod 
kierunkiem opiekunów prezentacje wy-

branych państw europejskich. W grud-
niu 2003 r. miała miejsce premiera ory-
ginalnych przedstawień poświęconych 
Francji (pt.: W paryskiej kawiarni), Wiel-
kiej Brytanii (pt.: Na herbatce u królo-
wej angielskiej) i Niemcom (pt.: Królew-
na Śnieżka i krasnoludki opowiadają 
o Niemczech). Każdy z członków klubu 
był tego dnia widzem i aktorem. Przed-
stawieniom towarzyszyła degustacja po-
traw charakterystycznych dla wymienio-
nych wyżej krajów europejskich.

Największym jednak przedsięwzięciem 
klubowym roku szkolnego 2003/2004 
była impreza pod nazwą Dzień Hiszpanii. 
W dniu 20 maja klub zaprezentował ca-
łej społeczności szkolnej przedstawienie 
zawierające to, co najbardziej charaktery-
styczne dla Hiszpanii, od literatury, sztuki 
i kuchni poczynając a kończąc na corridzie 
i tańcu flamenco. Humor przedstawienia, 
gra młodych aktorów, oprawa plastyczna 
i ciekawe stroje oraz muzyka i taniec spra-
wiły, że widzowie, niezależnie od wieku, 
oglądali je z zapartym tchem. Kolejnym 
punktem imprezy było spotkanie klubowe 
z gościem honorowym – młodą Hiszpanką 
p. Loli Ferri Hidalgo. Oprócz interesującej 
rozmowy z gościem klubowicze w trakcie 
spotkania mogli spróbować charaktery-
styczną hiszpańską potrawę – paellę.

W roku szkolnym 2004/2005 i bieżą-
cym funkcję opiekunów SKE Dzieci Euro-
py pełnią panie: Beata Iwanek i Katarzyna 
Tacij. Poprzedni rok szkolny to czas ści-
ślejszej współpracy ze SKE Euro z Gim-
nazjum nr 2 w Łopusznie. Jego opieku-
nem jest p. Monika Kasprzyk. Ważniejsze 
spośród przygotowywanych imprez są 
wspólnym dziełem obu klubów.

Pierwsze z takich przedsięwzięć to 
Dzień Francuski  (09.12.2004 r.). Program 
imprezy zawierał przedstawienie o Fran-
cji w wykonaniu SKE Dzieci Europy oraz 
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„Dzieci – rodzicom, rodzice – dzie-
ciom” to nazwa imprezy środowisko-
wej, którą już od siedmiu lat organizu-
ją nauczyciele, uczniowie i Rada Rodzi-
ców Zespołu Szkół w Gnieździskach. 
Ich wspólne dzieło cieszy się ogromną 
popularnością wśród mieszkańców za-
równo samych Gnieździsk, jak i sąsied-
nich miejscowości. Świadczy o tym fakt, 
że każdego roku tłumnie przybywają na 
wiejskie boisko, aby wziąć udział w wi-
dowisku, które sprawnie łączy elementy 
przedstawienia teatralnego, muzyczne-
go show i imprezy sportowej. 

W niedzielne popołudnie 12 czerwca 
2005 roku nie mogło być inaczej. Dopisa-
ła pogoda, dopisali młodzi wykonawcy, 
ale przede wszystkim dopisała wspania-
ła publiczność, która z zapartym tchem 
obserwowała wyczyny aktorów, solistów 
i sportowców ze szkoły w Gnieździskach. 
Festyn zaszczycił również swoją obecno-
ścią wójt gminy Łopuszno p. Henryk Kar-
liński. 

Tradycyjnie impreza rozpoczęła się 
mszą świętą, odprawioną przez probosz-
cza parafii Wierna Rzeka ks. Wiktora Wa-
lochę, w trakcie której poświęcił on nowo 
wybudowaną kaplicę. Licznie przybyłych 
gości powitał dyrektor Zespołu Szkół 
w Gnieździskach, pan Zbigniew Iwanek. 

Siódma edycja imprezy środowiskowej w Gnieździskach
Następnie występy artystyczne rozpo-
częły maluchy z zerówki, wykazując się 
zdolnościami recytatorskimi, a prezen-
tujący się tuż po nich uczniowie z klasy 
pierwszej i drugiej umiejętnościami ta-
necznymi i wokalnymi. Trzecioklasiści 
zabłysnęli jako trupa teatralna przedsta-
wiając „Legendy świętokrzyskie”. Wystę-
py dzieci nagrodzone zostały gromkimi 
brawami. 

Starsi uczniowie nie mogli wypaść 
gorzej. Młodzież gimnazjalna postarała 
się, aby publiczność nie traciła humoru, 
przedstawiając zabawne scenki, nato-
miast zespół harcerski „Nie Wiadomo Co” 
porwał widzów do tańca wykonując pio-
senki „Czarownice” oraz „No to co”. Nad 
wszystkimi występami czuwali przygo-
towujący uczniów nauczyciele i wycho-
wawcy.

Goście imprezy „Dzieci – rodzicom, ro-
dzice – dzieciom” mogli liczyć na wiele 
innych atrakcji. Organizatorzy postarali 
się, aby każdy uczestnik festynu znalazł 
tu dla siebie coś interesującego. Na dzie-
ci czekały zabawy i gry zespołowe, a tak-
że stragany z pamiątkami, stoisko z watą 
cukrową i zamek – zjeżdżalnia. Miłośnicy 
literatury mieli szansę na zakup książek 
na specjalnym kiermaszu, a wielbiciele 
sztuki i natury na obejrzenie wystawek 

z pracami plastycznymi uczniów oraz 
skarbami świętokrzyskiej przyrody. Fani 
piłki nożnej mogli kibicować drużynie 
szkolnej podczas meczu. Wszyscy głodni 
i spragnieni mogli posilić się przysmaka-
mi z grilla przygotowanymi przez mamy 
z Rady Rodziców, a sponsorowanymi 
przez pana Mieczysława Kowalskiego 
i Sławomira Marszałka. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas także ratownicy ze 
Świętokrzyskiego Centrum Ratownic-
twa Medycznego i Transportu Sanitarne-
go w Kielcach, którzy zorganizowali po-
kaz pomocy przedmedycznej. Przybyli 
oni na zaproszenie Szkolnego Koła PCK, 
które było także organizatorem punktu 
mierzenia ciśnienia i kiermaszu ze zdro-
wą żywnością. Wszystkie te atrakcje były 
zorganizowane dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu całego grona pedagogiczne-
go i wielu rodziców.

Organizatorzy i uczestnicy imprezy 
środowiskowej „Dzieci – rodzicom, rodzi-
ce – dzieciom” zgodnie przyznali, że fe-
styn dostarczył wszystkim mnóstwo ra-
dości i niezapomnianych wrażeń. Nie po-
zostaje nic innego do dodania, jak tylko 
to: Zapraszamy do Gnieździsk za rok.

Koordynatorzy imprezy: 
mgr Bożena Klimczak, 
mgr Wiesław Klimczak

pokaz mody karnawałowej pt. W rytmie 
disco przygotowany przez SKE Euro. Na-
stępnie na pytania zebranych odpowia-
dał gość honorowy z Francji – p. Eloi Bes 
de Berc, który przygotował dla nich rów-
nież ciekawy quiz.

Z kolei 9 stycznia 2005 r. SKE Dzieci 
Europy miał szansę zaprezentować się 
przed gwiazdami programu telewizyjne-
go Europa da się lubić. Klubowicze cier-
pliwie czekali w dniu koncertu finałowe-
go WOŚP na odrębne spotkanie właśnie 
z nimi. Elizabeth Duda, Conrado Moreno 
i Rudolf Mackovic powitani zostali gorą-
cymi brawami. Otrzymali na pamiątkę 
nasze znaczki klubowe oraz z zaintere-
sowaniem oglądali kronikę klubu. Na za-
kończenie odpowiadali na pytania i roz-
dawali autografy.

Następną ważną, tym razem ogól-
noszkolną, imprezą przygotowywaną 
przez obydwa kluby europejskie dzia-
łające w Zespole Szkół w Łopusznie był 
Dzień Wielkiej Brytanii. Miał on miejsce 

17.02.2005 r. Najpierw w oryginalnym, 
polsko – angielskim przedstawieniu wy-
stąpiło ponad 50 członków obu klubów. 
Jego pomysł oparty został na inscenizo-
wanym teleturnieju na temat Wielkiej 
Brytanii. Młodzież gimnazjalna miała 
okazję zaprezentowania swoich umiejęt-
ności posługiwania się językiem angiel-
skim, zaś uczniowie szkoły podstawowej 
poprzez pantomimę i taniec wcielali się 
w znane postacie z historii Wielkiej Bry-
tanii oraz w idoli angielskich zespołów 
muzycznych. Przedstawienie cieszy-
ło się bardzo dużym zainteresowaniem 
widzów. Dzień ten uświetniło również 
przybycie gościa honorowego – obywa-
telki Wielkiej Brytanii, p. Bev Vinall. Na 
spotkaniu klubowym uczniowie oglądali 
slajdy z rodzinnych stron gościa i wysłu-
chali ciekawych komentarzy, a następnie 
w grupach rozwiązywali quiz przygoto-
wany przez p. B. Vinall.

Również Słowackie Spotkanie Klu-
bowe, które odbyło się 23.03.2005 r., za-

szczycił gość honorowy – Rudolf Macko-
vic. Przygotowano z tej okazji wystawkę 
zdjęć, pocztówek i książek o Słowacji, zaś 
gość opowiadał klubowiczom (z gimna-
zjum i ze szkoły podstawowej) o swojej 
ojczyźnie oraz o pracy na planie progra-
mu Europa da się lubić.

Nie sposób omówić czy choćby wy-
mienić wszystkie imprezy, które zorgani-
zował SKE Dzieci Europy. Warto dodać, że 
członkowie klubu biorą udział w konkur-
sach o tematyce unijnej, m.in. plastycz-
nych, warsztatach językowych, zjazdach 
klubów europejskich, imprezach eu-
ropejskich organizowanych przez inne 
szkoły.

Podsumowując należy stwierdzić, że 
pierwsze dwa lata działalności były okre-
sem pracowitym, pełnym zdarzeń cieka-
wych, budzących emocje nie tylko klubo-
wiczów, ale i opiekunów. 

Beata Iwanek
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Klub 4 – H „Złote Klony” w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie ist-
nieje od grudnia 2004r.

Na pierwszym spotkaniu klubu zostały wybrane jego wła-
dze: prezydent – Marta Przywała, wiceprezydent – Magdalena 
Rudzińska, kronikarz – Urszula Kozieł, sekretarz – Mariusz Ku-
charczyk, skarbnik – Wioleta Szymkiewicz. Nawiązana została 
też współpraca z Wojewódzkim Koordynatorem przy WODR 
w Modliszewicach, panią Barbarą Bubień.

W trakcie licznych spotkań klubowicze opracowywali i reali-
zowali projekty: „Kotyliony”, „Serduszka Walentynkowe”, „Stro-
ik Wielkanocny” oraz przygotowali się do udziału w konkur-
sach klubowych i szkolnych.

W konkursie indywidualnym „Bezpieczne gospodarstwo 
w oczach dziecka” wzięło udział czterech członków klubu, któ-
rzy przygotowali prace plastyczne i pisemne na temat bezpie-
czeństwa w gospodarstwie rolnym. W dniu 15.04.2005r. w No-
winach odbyło się rozstrzygnięcie tego konkursu, w wyniku 
którego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ko-
szulki z logo klubu.

Działalność klubu 4 H przy Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
W konkursie klubowym „Przywrócić tradycje regionu” wzię-

ło udział 7 klubowiczów, którzy przygotowali insceniza cję pre-
zentującą obrzęd oczepin. W finale tego konkursu, który odbył 
się dnia 21.05.2005r. w Bukowej, klub „Złote Klony” za zajęcia III 
miejsca otrzymał aparat fotograficzny.

Klubowicze byli też zaangażowani w konkursy szkolne orga-
nizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach: „ Zostać tro-
picielem dzikich wysypisk śmieci” i „Ratuj przyrodę, bo zginiesz 
razem z nią- zdrowo jesz- zdrowiej żyjesz”.

W drugim konkursie uczniowie zakwalifikowali się do etapu 
wojewódzkiego.

Dnia 06.06.2005r. delegacja złożona z Sylwii Kowalczyk, 
Marty Przywała, Magdaleny Skrobisz reprezentowała szkołę 
w finale wojewódzkim, w którym zajęła VI miejsce. Uczestni-
cy ci zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami książkowymi, 
a szkoła otrzymała nagrodę książkową.

Za swoją pracę oraz udział w konkursach niektórzy klubo-
wicze zostali na ostatnim spotkaniu w dniu 24.06.2005r. nagro-
dzeni pamiątkowymi albumami na zdjęcia.

Opiekunowie klubu:
Katarzyna Jarząb, Katarzyna Gładych, Iwona Rydz

Rok 2005 został ogłoszony przez Duń-
ski Instytut Naukowy „Rokiem Andersena” 
ze względu na przypadającą 200 rocznicę 
urodzin baśniopisarza. Na całym świecie 
organizowane są liczne imprezy kultural-
ne, wystawy, przedstawienia, koncerty, 
a głównym centrum tych wydarzeń jest 
Kopenhaga, stolica rodzinnego kraju An-
dersena. Polska przyłączyła się do ogólno-
światowych obchodów tej rocznicy od sa-
mego początku. W każdym mieście i wielu 
mniejszych miejscowościach odbywają się 
różne formy imprez, które uświetniają te 
obchody. Takie właśnie zadanie spełniał 
Gminny Konkurs Wiedzy na temat życia 
i twórczości Hansa Christiana Anderse-
na, zorganizowany pod koniec ubiegłego 
roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. 
Macieja Rataja w Grabownicy. 

Przygotowania do konkursu trwały 
kilka miesięcy. Czas ten został wykorzy-
stany na sporządzenie planu przebiegu 
konkursu, ustalenie regulaminu wraz ze 
składem gminnej komisji konkursowej 
oraz rozesłanie go do wszystkich szkół 
podstawowych na terenie gminy Ło-
puszno. Bardzo ważnym etapem przygo-
towań było opracowanie testu, składają-
cego się z zadań zamkniętych i otwar-
tych, odpowiednio dostosowanego do 
wieku i możliwości uczniów.

W baśniowym świecie H. Ch. Andersena
Ostatecznie do konkursu przystąpi-

ło 8 szkół, łącznie 33 uczestników. Uro-
czystego powitania uczniów wraz z ich 
opiekunami dokonała dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Macieja Rataja w Gra-
bownicy p. Anna Skrzypczyk. Następnie 
sprawami organizacyjnymi zajęła się p. 
Halina Czeszek - organizator konkursu. 

Zadaniem uczestników było rozwią-
zanie testu składającego się z 26 pytań, 
różnorodnych pod względem treści i for-
my. Były to pytania zamknięte, czyli ty-
powo testowe, jak również otwarte, krót-
szej i dłuższej odpowiedzi. Nie zabrakło 
też krzyżówki, zagadek, rozpoznawania 
fragmentów baśni. Pytania były więc 
urozmaicone i tak dobrane, by ucznio-
wie mogli wykazać się nie tylko wiedzą 
z zakresu życia i twórczości H. Ch. Ander-
sena, ale także umiejętnością logicznego 
myślenia i wyciągania wniosków. Celowi 
temu służył również tekst źródłowy, na 
podstawie którego uczniowie udzielali 
odpowiedzi na niektóre pytania.

Po napisaniu testu odbył się poczę-
stunek dla uczestników i opiekunów 
dzięki oficjalnemu sponsorowi konkur-
su, jakim była Coca Cola S.A. Kielce. Na-
stępnie wszyscy uczniowie otrzymali dy-
plomy za udział w konkursie, a nauczy-

ciele podziękowania za przygotowanie 
ich do konkursu.

Sprawdzeniem prac zajęła się gminna 
komisja w składzie: mgr Halina Czeszek, 
mgr Beata Iwanek, mgr Elżbieta Sękow-
ska i mgr Dorota Pruska.

Poziom prac był wyrównany i wysoki. 
Okazało się, że uczniowie byli bardzo do-
brze przygotowani do konkursu, a świat 
baśni Andersena jest im bliski. Laureata-
mi zostali:
I miejsce: Wioleta Zielińska (Lasocin), 
Anita Ptak (Grabownica),
II miejsce: Kinga Domagała (Łopuszno), 
Weronika Miśta (Snochowice), Aleksan-
dra Trakul (Łopuszno),
III miejsce: Michalina Palacz (Grabow-
nica), Anna Kot (Fanisławice), Julita Sę-
kowska (Piotrowiec), Paulina Tomaszew-
ska (Grabownica)Karolina Rowińska (Ło-
puszno).

Wszyscy laureaci otrzymali cenne na-
grody książkowe.

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rata-
ja w Grabownicy jeszcze raz serdecznie 
dziękuje wszystkim uczestnikom, opie-
kunom, komisji konkursowej i sponso-
rom. Mamy nadzieję, że nasza gmina 
godnie przyłączyła się do obchodów 
Roku Andersena.

 Halina Czeszek
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10 czerwca władze samorządowe zorganizowały jubileusz 
50-lecia pożycia par małżeńskich z terenu gminy Łopuszno. 
Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w Łopusznie. Gospo-
darzami „złotego wesela” byli: pan Wójt Henryk Karliński, pan 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Witold Ptak, pani kierownik 
USC Barbara Nyga oraz pani kierownik Referatu Spraw Oby-
watelskich Krystyna Szustak. Zaproszonych gości witał w pro-
gu szkoły pan dyrektor Krzysztof Kumański. 

Przypomnijmy, że podobna uroczystość miała miejsce rów-
nież w roku ubiegłym. Wtedy świętowały dwadzieścia trzy 
pary. W tym roku złote gody obchodziło osiem małżeństw. 
Oto one:
- Państwo Marianna i Edward Kusz z Ewelinowa, 
- Państwo Otolia i Mieczysław Matuszczyk z Lasocina,
- Państwo Helena i Bolesław Mazur z Czałczyna,
- Państwo Danuta i Bogdan Nieckuła z Eustachowa Dużego,
- Państwo Janina i Władysław Obierzyńscy z Łopuszna,
- Państwo Genowefa i Jan Palacz z Czartoszów,
- Państwo Leokadia i Marian Smolarczyk z Sarbic Pierwszych,
- Państwo Janina i Henryk Stęplewscy z Przegród. 

Małżonkowie zostali odznaczeni medalami za długoletnie 
pożycie oraz otrzymali nagrody rzeczowe i kwiaty. W okolicz-

Już kocham Cię 50 lat
nościowych przemówieniach pan Wójt i pan Przewodniczący 
Rady Gminy mówili o trudach życia, które wspólnie pokonali 
małżonkowie, o ciężkich latach wojny i okupacji, o wychowa-
niu kolejnych pokoleń, o pracy dla Ojczyzny. Gratulowali tak 
wspaniałego jubileuszu oraz życzyli dalszych pięknych rocz-
nic, a przede wszystkim dużo zdrowia. A potem było głośno 
odśpiewane „100 lat”, lampka szampana i poczęstunek, któ-
remu towarzyszyły ożywione rozmowy gospodarzy z zapro-
szonymi gośćmi. 

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Zespo-
łu Szkół przygotowani przez panią Renatę Polak i Agnieszkę 
Palacz. W scenerii starej kawiarni zakochane pary prowadziły 
liryczne dialogi o miłości i sensie życia. Zaś podopieczne pani 
Małgorzata Fras z Gminnego Ośrodka Kultury pokazały dwa 
układy taneczne. 

Pary małżeńskie, które obchodziły złoty jubileusz są dla 
młodych pokoleń przykładem wzajemnego szacunku, troski 
i zrozumienia, ale przede wszystkim miłości, najważniejszego 
uczucia, które trafia się człowiekowi pomiędzy narodzinami 
a śmiercią.

Agnieszka Palacz

W maju 2005 roku uczniowie kl. I „a” Szkoły Podstawo-
wej w Łopusznie wraz z rodzicami i wychowawczynią Elżbie-
tą Żmudą zorganizowali akcję charytatywną na rzecz wy-
chowanków Domu Dziecka w Nagłowicach. Pozyskane dary 
w postaci: odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów 
spożywczych, słodyczy, wędlin i książek zostały przekazane 
dzieciom z Nagłowic w Dniu Dziecka. 

Akcja nie byłaby możliwa bez materialnego wsparcia licz-
nych sponsorów z Łopuszna. Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc, a zwłaszcza: 
Witoldowi Szprochowi, który oprócz pomocy doraźnej za-
oferował pomoc długofalową, Iwonie Karendał, Agnieszce 
Świerczewskiej, Justynie i Mariuszowi Petrusom, Renacie 
i Zdzisławowi Palaczom, Irenie i Krzysztofowi Soboniom, 

Podziękowanie
Prezes BS Elżbiecie Węgrzyn, Teresie Mróz, Aleksandro-
wi Kozakowi, Renacie Kopczyk, Krystynie Wódkowskiej, 
Wiesławie i Stanisławowi Bobrom, Danucie Łukasik, Lesz-
kowi Macandrowi. 

Dzięki Państwu tegoroczny Dzień Dziecka w Nagłowicach 
był wyjątkowy. Dzieci mówiły, że nigdy nie dostały tylu pre-
zentów. Wspólnie z naszymi uczniami bawiły się i biesiadowa-
ły, zostały nawiązane nowe znajomości. 

Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca 
i pomocna dłoń będą nas wspierać w dalszej pracy podejmo-
wanej dla dobra dziecka.

Z wyrazami szacunku:
Dyrekcja Zespołu Szkół w Łopusznie, 

wychowawczyni Elżbieta Żmuda, rodzice i uczniowie 

Obchody Gminnego Święta Ludowego, które odbyły się 15 
maja 2005r. na Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Ło-
pusznie obfitowały w występy artystyczne i liczne wystawy 
młodzieży szkolnej.

Jedną z wystaw prezentowali uczniowie z Gimnazjum Nr 1 
w Łopusznie.

Obejmowała ona obrazy olejne, rysunki wykonane pastelą 
suchą w antyramach, widoczki na drewnie, wazony w skórze 
i ścienne ozdoby sznurkowe. Powyższe prace wykonane zo-
stały na zajęciach pozalekcyjnych pod kierunkiem pani Iwo-
ny Rydz. Ekspozycja ta powstała dzięki wielkiemu zaangażo-

Młodzi artyści z Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
waniu i zdolnościom plastycznym m.in. takich uczniów jak: 
J. Choszczyk, M. Skrobisz, D. Bąk, S. Kowalczyk, M. Przywała, 
M. Kucharczyk. Wykazali się oni pomysłowością i bogatą wy-
obraźnią, a dzięki odpowiedniemu zareklamowaniu prac wie-
le z nich udało się sprzedać. Pozyskane w ten sposób pienią-
dze przeznaczono na potrzeby koła plastycznego.

Pokaz ten cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko 
miejscowej społeczności lokalnej, ale także zaproszonych go-
ści.

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

− Dziecięcy Zespół Taneczny, zajęcia w poniedziałki
− Gminny Młodzieżowy Zespół Taneczny, zajęcia w piątki
− Wystawa Prac Poplenerowych – 05.09 -15.10.2005 r.
− Powiatowe Warsztaty Sztuki Ludowej - 06.10.2005 r.
− „Piękno ginące” - wystawa prac wykonanych w czasie 

warsztatów sztuki ludowej, 20.10.2005 r.

GOK zaprasza
− „Jesienny koncert” - program z okazji Dnia Seniora, 

24.11.2005 r.
− „Zaduszki” - wieczór poezji przy świecach, 02.11.2005 r. 

godz. 1600.

Nr 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, kiedy 
nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktual-
nych numerów ratunkowych, czyli: Pogotowie - 999, Straż Po-
żarna - 998 i Policja - 997 oraz służb komunalnych. Jest to rów-
nież numer dla cudzoziemców, którzy nie znają wspomnia-
nych numerów funkcjonujących w naszym kraju. W warun-
kach polskich nie ma obecnie potrzeby wyłączenia dotych-
czasowych numerów alarmowych i zastępowania ich nr 112. 
Nr 112 będzie funkcjonował jako nr dodatkowy, uzupełniając 
pozostałe numery.

Wprowadzeniu nr 112 towarzyszy pewne ryzyko związane 
z okresowym przeciążeniem linii telefonicznej. Jeżeli wszyst-
kie zgłoszenia, które do 1 września 2005 r. obsługiwane były 
przez 3 numery alarmowe (999, 998 i 997), od tego dnia za-
czną docierać tylko pod jeden numer (112), to Dyżurny Ope-
racyjny Powiatu obsługujący ten numer przyjmować może 
wszystkie zgłoszenia, które do tej pory napływały do dys-
pozytorów (stanowisk kierowania) trzech służb z kilkunastu 
linii alarmowych. Nastąpić zatem może lawinowy przyrost 
zgłoszeń pod numerem 112. Tak lawinowy wzrost zgłoszeń 
uniemożliwi ich szybkie przyjęcie i właściwe rozdysponowa-
nie. O wiele prostsze jest telefonowanie pod dotychczasowe 
numery zaczynające się od 9. Dzwoniąc pod dotychczasowe 
numery skracamy czas oczekiwania na interwencję, ponie-
waż unikamy przekierowania rozmowy lub pośredniczenia 
w przekazaniu wpływającej informacji.

Numer 112 jest numerem bezpłatnym, dlatego też istnieje 
obawa, że w sposób istotny może ulec zwiększeniu ilość połą-
czeń pod ten numer, gdyż Polacy (dla zasady) zechcą spraw-
dzić skuteczność uruchomionej nowej linii alarmowej. Apelu-
jemy o zaniechanie sprawdzania, czy nr 112 funkcjonuje, po-
nieważ dyżurni zajęci obsługą połączeń „dla sprawdzenia” nie 
będą mogli zapewnić pomocy dla osób, które naprawdę zgła-
szają zagrożenie.

W przypadku gdy linia 112 jest zajęta, informację o rzeczy-
wistym zagrożeniu nadal można przekazywać pod funkcjo-
nujące dotychczas numery.

Redakcja „Wieści Łopuszna” prezentuje niżej Czytelnikom stanowisko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
w sprawie uruchomienia numeru alarmowego 112.

Uruchomienie nr alarmowego 112
Istotnym problemem jest komunikowanie się z osobami 

zgłaszającymi zagrożenie w obcym języku. W wielu krajach 
Unii Europejskiej, które numer alarmowy 112 wprowadziły 
wiele lat temu, kontaktować się z nim można wyłącznie w ję-
zyku danego kraju. W przyszłości planowane są szkolenia ję-
zykowe dla obsługujących system ,,112” w ramach programu 
unijnego, opracowanego specjalnie dla tej grupy pracowni-
ków.

Ze względu na to, że system „112” łączy trzy najważniejsze 
służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne pań-
stwa oraz na to, że ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji 
na dany rodzaj zagrożenia (lub zagrożeń), centra zgłoszenio-
we (call center) wyposażone są w rejestratory rozmów. Reje-
stratory te służą m.in. do gromadzenia informacji oraz iden-
tyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń. Obecnie rejestra-
tor zastosowany w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Kielcach archiwizuje rozmowy telefoniczne na nośnikach 
w postaci zakodowanej i umożliwia ich odtworzenie celem 
przeprowadzenia analizy i wszczęcia właściwego postępo-
wania wyjaśniającego. Możliwa jest również natychmiastowa 
identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego.

Należy pamiętać, że telefonując pod dowolny numer alar-
mowy trzeba bezwzględnie przekazać osobie przyjmującej 
zgłoszenie wymagany przy połączeniu się z numerem alar-
mowym standard przekazywanych informacji tzn.:
− rodzaj występującego zagrożenia (co się pali lub co się 

zdarzyło, czy jest zagrożenie życia ludzi),
− adres miejsca zdarzenia (w uzasadnionych przypadkach 

określić drogę dojazdu),
− imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr i adres telefonu, 

z którego dzwoni (w celu weryfikacji dzwoniącego i unik-
nięcia fałszywego alarmu),

− inne informacje żądane przez dyżurnego niezbędne do 
optymalnego doboru sił i środków dysponowanych do 
zdarzenia.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Ryszard Kępiński



Wieści Łopuszna18

KULTURA I OŚWIATA

Nowy rok szkolny 2005/2006 rozpoczęty
Zakończył się czas beztroskich wa-

kacji, a uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce wkroczyli w kolejny etap pracy, nauki 
i doświadczeń związanych z procesem 
edukacyjnym. Początek roku szkolne-
go jest zawsze pretekstem do określenia 
przez nich swoich oczekiwań i aspiracji. 
Zacytowane słowa pochodzą z listu, 
jaki skierował do uczniów, dyrekto-
rów, nauczycieli i rodziców Minister 
Edukacji Narodowej Mirosław Sawicki, 
i zapewne został odczytany w szko-
łach podczas inauguracji nowego 
roku szkolnego.

Jak wynika z informacji uzyskanych 
od dyrektorów szkół podstawowych 
i gimnazjów, pierwszego września 
nowy rok szkolny w gminie Łopusz-
no rozpoczęło 1432 uczniów, z tego 
917 w szkołach podstawowych, a 515 
w gimnazjach. Od ubiegłego roku 
obowiązkiem szkolnym objęte są już 
sześciolatki, czyli dzieci uczęszczają-
ce do „zerówki”, jest ich w tym roku 
97, pierwszoklasistów zaś 118. Nato-
miast 148 uczniów rozpoczęło naukę 
w gimnazjum. 

Nowy rok nauki tradycyjnie już za-
czyna się Mszą św., którą w łopuszań-

skim kościele odprawił ks. Leszek Bu-
jak. Następnie odświętnie ubrani 
uczniowie udali się do swoich szkół. 

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Łopusznie oczekiwali już na nich 
dyrekcja i nauczyciele, Biały Orzeł 
i biało-czerwona flaga. Przewodni-
czący Samorządu Uczniowskiego zło-
żył raport, a cała społeczność szkolna 
odśpiewała hymn narodowy. W inau-
guracyjnym przemówieniu pan dy-
rektor Krzysztof Kumański powitał pe-
dagogów i uczniów Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum Nr 2, a także licznie 
przybyłych na uroczystość rodziców. 
Odczytał list Ministra Edukacji Naro-
dowej. Szczególnie ciepło zwrócił się 
do dzieci, które rozpoczynają naukę 
w klasie pierwszej. Do obowiązkowej 
„zerówki” uczęszczały już w poprzed-
nim roku szkolnym, ale dopiero teraz 
więcej będzie w szkole nauki niż za-
bawy. Początek edukacji najbardziej 
przeżywali jednak rodzice i dziadko-
wie pierwszoklasistów, co łatwo dało 
się zauważyć, obserwując ich przejęte 
twarze. Jednak zapał do pracy i zaan-
gażowanie dzieci, doświadczeni pe-
dagodzy, coraz lepiej wyposażone 

sale lekcyjne i woda święcona, której 
nie żałował pierwszoklasistom ksiądz, 
święcąc ich tornistry, podręczniki 
i przybory szkolne, gwarantują eduka-
cyjny sukces.

Uczniowie z niecierpliwością ocze-
kiwali na moment, kiedy będą mogli 
rozejść się do klas na spotkanie z wy-
chowawcami. Pierwsze pogadanki ze 
szkolną dziatwą dotyczyły ich bezpie-
czeństwa w szkole oraz w drodze do 
niej. Rozmawiano także o ważnych dla 
Polaków rocznicach: powstania „Soli-
darności” i wybuchu II wojny świato-
wej.

To, że rok szkolny się rozpoczął, naj-
łatwiej zauważyć przyglądając się uli-
cy Strażackiej. Nieco senna i mało ru-
chliwa w czasie wakacji z początkiem 
września staje się tłoczna, gwarna, 
pełna roześmianej młodzieży, szkol-
nych autobusów i samochodów, któ-
rymi troskliwi rodzice dowożą swe 
dzieci do szkoły.

Nauczycielom, uczniom i ich 
rodzicom owocnej pracy w roku 
szkolnym 2005/2006 życzy Redak-
cja Wieści.

Agnieszka Palacz
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Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Łopusznie podczas inauguracji nowego roku szkolnego
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Podczas gminnych dożynek na Ośrodku Sportowo-Wypo-
czynkowym w Łopusznie przeprowadzone zostały gry rekre-
acyjno-sportowe z udziałem dzieci i ich rodziców. Chętnych 
do zabawy nie brakowało. Nad bezpieczeństwem i sportową 

Dożynkowa rekreacja
atmosferą czuwali nauczyciele wychowania fizycznego z Ze-
społu Szkół w Łopusznie. Najwięcej emocji wzbudziła sztafeta 
skoków w workach. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Urząd Gminy w Łopusznie


