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z życia gminy

Teatr Parafialny, który funkcjonuje w naszej parafii zrze-
sza dzieci i młodzież z Koła Teatralnego, młodzież z KSM, mi-
nistrantów i chętnych, chcących swoim talentem służyć Panu 
Bogu poprzez tworzenie sztuki dla Chwały Jego Imienia.

„NA CHWAŁĘ PANA BOGA” to przesłanie, które niesie za 
sobą działalność naszej parafialnej grupy. Najbliższy projekt, 
który proponujemy to spektakl o tematyce Pasyjnej związa-
ny z Tajemnicą dnia Wielkiego Piątku. Jest to spektakl autor-
stwa Adama Piekarzewskiego SDB na motywach Ewangelicz-
nego Opisu Męki Pańskiej oraz powieści Romana Brandstaet-
tera „Jezus z Nazaretu”.

Jak tłumaczy autor: „Sztuka akcentując kontekst, w jakim do-
konywał się proces, męka, śmierć i zmartwychwstanie Zbawicie-
la, próbuje dać odpowiedź na szereg pytań, jakie nasuwają się 
nam podczas rozważania tych wydarzeń: Dlaczego Sanhedryn 
zdecydował się aresztować Jezusa tuż przed świętem Paschy? (...)
Czy sąd, który zebrał się w nocy był zgodny z prawem? Dlaczego 
Jezus nie poniósł śmierci przez ukamienowanie?  Czy pośród Naj-
wyższej Rady żydowskiej byli kapłani sprzyjający Jezusowi(...)”

W spektakl zaangażowanych będzie ponad 40 aktorów po-
przez dzieci szkoły podstawowej aż po młodzież studiującą.

Nad całością czuwa i zawsze służy pomocą p. Joanna Ny-
ga-Miśta, pani katechetka, która wraz z Księżmi przygotowuje 
dzieci i młodzież. 

Praca związana z przygotowywaniem spektakli stwarza dla 
nas duszpasterzy parafii w Łopusznie ogromne pole oddzia-
ływania i docierania do dzieci i młodzieży z treściami ewan-
gelicznymi, które stanowią kryterium w doborze scenariuszy. 
Jest to aktywność duszpasterska, która ma swój oddźwięk w 
życiu parafialnym.

Spektakl zostanie wystawiony w wielki Piątek, 
18 kwietnia 2014 r. o godz. 21.00 w kościele Parafialnym 
w Łopusznie.

zaPraSzamY.
ks. dariusz węgrzyn

Teatr Parafialny w Łopusznie
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne Sesje rady Gminy odbyły się 30 grudnia 2013 

roku, 28 stycznia i 28 lutego 2014 roku
w dniu 30 grudnia 2013 roku odbyła się XXVii/2013 Se-

sja rady Gminy w Łopusznie. 
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 

radnych prawomocności obrad Sesji Przewodnicząca Rady 
Gminy p. Danuta Łukasik odczytała proponowany porządek 
obrad Sesji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie 
przyjęli porządek obrad Sesji do realizacji. Również jednogło-
śnie wybrali na sekretarza obrad Sesji radnego p. Zbigniewa 
Zimeckiego. Nie zgłaszano uwag do protokołu z poprzedniej 
Sesji. W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie. 
Następnie radni wysłuchali podsumowania mijającego roku 
przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Da-
nutę Łukasik.

W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
•	Nr XXVII/174/2013 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 6 radnych wstrzy-
mało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta większością głosów, 

•	Nr XXVII/175/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2013 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 rad-
nych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta większością głosów, 

•	Nr XXVII/176/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzy-
mał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta większością głosów,

•	Nr XXVII/177/2013 w sprawie zmiany Statutu Międzygmin-
nego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kiel-
cach. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. W wyni-
ku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,

•	Nr XXVII/178/2013 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady 
Gminy w Łopusznie na 2014 rok”. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyni-
ku głosowania uchwała została podjęta większością głosów,

•	Nr XXVII/179/2013 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy Łopuszno na 2014 rok”. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
większością głosów,

•	Nr XXVII/180/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwa-
le Nr III/28/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 
1998 roku dotyczącej utworzenia Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Łopusznie”. Za przyjęciem uchwały głosowało 
12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta większością głosów.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. Zbi-
gniew Zimecki, p. Kazimierz Bernat, p. Czesław Sornat.

Wójt Gminy Pan Zdzisław Oleksiewicz odpowiedział na 
wniesione interpelację oraz podsumował mijający rok.

W sprawach różnych głos zabrali: Pan Aleksander Mróz, 
Pani Wanda Nowak, Pan Zbigniew Iwanek oraz Pan Sławomir 
Wijas.

w dniu 28 stycznia 2014 roku odbyła się XXViii/2014 
Sesja rady Gminy w Łopusznie.

Po otwarciu i stwierdzeniu, na podstawie listy obecno-
ści radnych, prawomocności obrad Sesji Pani Przewodniczą-
ca Danuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad 
Sesji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyję-
li porządek obrad do realizacji. Również jednogłośnie wybra-
li na sekretarza obrad Sesji radną Zdzisławę Zimna. Protokół 
z poprzedniej Sesji Rady Gminy przyjęto większością głosów 
(13 radnych głosowało „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu). 
Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych radni wysłu-
chali informacji Przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łu-
kasik i Wójta Gminy Pana Zdzisława Oleksiewicza z pracy za 
okres między Sesjami. Po złożonych informacjach głos zabrała 
Pani Skarbnik, która odczytała pozytywną opinie RIO w spra-
wie projektu budżetu na 2014 rok (Uchwała Nr 98/2013 pierw-
szego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o pro-
jekcie budżetu Gminy Łopuszno na 2014 rok).

W kolejnych punktach radni:
•	większością głosów (8 „za”, 7 „wstrzymujących się”) przyjęli 

uchwałę Nr XXVIII/181/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022,

•	większością głosów (8 „za”, 2 „przeciw” 5 wstrzymujących 
się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/182/2014 w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2014 rok, 

•	Jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/183/2014 w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2014,

•	 jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/184/2014 w 
sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samo-
rządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z 
siedzibą w Antonielowie 26 a,

•	 jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/185/2014 w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Łopusz-
no na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

•	 jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/186/2014 w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie do-
żywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posił-
ku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

•	 jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/187/2014 w 
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doży-
wiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w po-
staci produktów żywnościowych dla osób korzystających z 
pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finan-
sowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania” na lata 2014-2020,

•	 jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/188/2014 
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie 
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W gminie Łopuszno w zeszłym roku przyszło na świat wię-
cej przedstawicieli płci męskiej. Na 95 nowo narodzonych 
dzieci aż 59 to chłopcy i tylko 36 dziewczynki – mówi Beata 
Stefańczyk, inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich w Ło-
pusznie. Odzwierciedla to ogólnokrajową tendencję częst-
szych narodzin chłopców niż dziewczynek.  Według danych z 
ostatniego dnia grudnia 2013 roku, gminę Łopuszno zamiesz-
kuje 9099 osób. Więcej jest mężczyzn niż kobiet, odpowied-
nio  4594 do 4505. 

Od kilku lat demografowie obserwują odwrotny trend niż 
dotychczas, bo rodzi się więcej chłopców. To oznacza, że nie-

Za kilka lat panowie mogą mieć problem…
dawna średnia, mówiąca o 105 Polkach przypadających na 
100 Polaków, za kilka lat się odwróci – dodaje Beata Stefań-
czyk. Jeśli nic się nie zmieni, to za kilkanaście lat młodzi męż-
czyźni z naszego regionu będą mieli problem ze znalezieniem 
partnerki na bal maturalny – mówi nieco żartobliwie Szymon 
Jarzyna, kierownik łopuszańskiego Urzędu Stanu Cywilnego.  

Sumując dane z ostatniego dwunastolecia liczba mieszkań-
ców w gminie kształtuje się na podobnym poziomie, czyli po-
nad 9 tysięcy mieszkańców. W zeszłym roku odnotowano w 
gminie Łopuszno 96 zgonów i 95 nowo narodzonych dzieci. 

W 2013 roku najpopularniejsze imię żeńskie, które nadawa-
no dzieciom w Polsce, to Lena, zaś męskie Jakub. Nic dziwne-
go, że w gminie Łopuszno było tak samo. Ponadto popular-
ne były też imiona Julia i Kacper. Zauważyliśmy również, że 
do łask zaczynają wracać stare polskie imiona jak na przykład 
Franciszek czy Antoni – stwierdza Beata Stefańczyk.

Liczba małżeństw, które zarejestrowano na terenie gminy 
Łopuszno, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zdecydowa-
nie spadła. Rekordowe lata dotyczyły jeszcze poprzedniego 
ustroju jaki panował w Polsce. W 1980 roku w księgach Urzę-
du Stanu Cywilnego w Łopusznie zarejestrowano 132 małżeń-
stwa, zaś w 1988 roku 119 aktów małżeńskich. W 2003 roku 
sporządzono 31 aktów małżeństwa, natomiast w ubiegłym 
roku 38. W porównaniu do lat osiemdziesiątych spadek za-
wieranych małżeństw jest ogromny. To jedna trzecia z tego, 
co było w latach 80 – dodaje Szymon Jarzyna.

referat Spraw obywatelskich

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 
2014-2020,

•	większością głosów (12 „za”, 3 wstrzymujących się od głosu) 
przyjęli uchwałę Nr XXVIII/189/2014 w sprawie powierzenia 
Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ło-
pusznie z siedzibą w Antonielowie 26 a, obowiązkowego za-
dania własnego Gminy Łopuszno, dotyczącego prowadze-
nia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych,

•	większością głosów (10 „za”, 1 „przeciw” 4 wstrzymujących 
się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XXVIII/190/2014 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. 
Krzysztof Smolarczyk, p. Czesław Sornat, p. Kazimierz Bernat. 

W sprawach różnych głos zabierali: p. Zbigniew Zimecki, p. 
Zbigniew Iwanek, p. Aleksander Mróz, p. Katarzyna Włodar-
czyk, p. Marian Płyta, p. Henryk Karliński.

28 lutego 2014 roku odbyła się XXiX/2014 Sesja rady 
Gminy w Łopusznie. 

Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 
radnych prawomocności obrad Sesji p. Przewodnicząca Da-
nuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji i 
poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porzą-
dek obrad Sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na 
sekretarza obrad Sesji radnego Kazimierza Bernata. Większo-
ścią głosów przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (10 radnych 
głosowało „za”, 2 radnych wstrzymał się od głosu).

W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
•	Nr XXIX/191/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 7 radnych, 1 „przeciw”, 5 radnych 
wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała zo-
stała podjęta większością głosów,

•	Nr XXIX/192/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2014 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 rad-
nych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta większością głosów,

•	Nr XXIX/193/2014 w sprawie nadania statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta większością 
głosów,

•	Nr XXIX/194/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 7 rad-
nych głosowało przeciw. W wyniku głosowania uchwała nie 
została podjęta.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. 
Krzysztof Smolarczyk, p. Czesław Sornat, p. Kazimierz Bernat. 

W sprawach różnych głos zabierali: p. Kazimierz Bernat, 
p. Katarzyna Włodarczyk, p. Zbigniew Iwanek, p. Aleksander 
Mróz. 

(e. Sz.)
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Jak wynika ze statystyk ziemia rolna w Polsce należy do 
najszybciej drożejącej w Europie. Jest szansa na kontynuację 
trendu wzrostowego, bo ceny w naszym kraju są dwa - trzy 
razy niższe niż średnio w Unii Europejskiej.

Ceny ziemi rolniczej  
w województwie świętokrzyskim w latach 2004 – 2013 

Takie zjawisko spowodowane jest między innymi perspek-
tywą wejścia w życie w 2016 r. ustawy, która umożliwi obco-
krajowcom nieograniczony zakup nieruchomości rolnych, co 
w konsekwencji skutkować będzie dalszym wzrostem cen. 

Nieruchomości rolne w niektórych krajach należących do 
UE są wielokrotnie droższe niż w Polsce, tak więc polskie grun-
ty rolne są i będą atrakcyjne  dla mieszkańców krajów euro-
pejskich.

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy cen ryn-
kowych ziemi rolniczej na terenie województwa świętokrzy-
skiego na tle rynku krajowego w latach 2004 – 2013. 

Na niżej zamieszczonym rysunku przedstawiono wzrost 
cen gruntów rolnych w naszym województwie według jakości 
gruntów określanych jako :
- grunty dobre -  grunty orne klas I, II, IIIa oraz łąki i pastwiska 

klasy I, II 
- grunty średnie - grunty orne klas IIIb, IVa , IVb oraz łąki i pa-

stwiska klasy III, IV 
-  grunty słabe – grunty orne klas V, VI oraz łąki i pastwiska kla-

sy V, VI 
Z przedstawianego wykresu widać, że  grunty rolne  dro-

żeją nieprzerwanie od 9 lat. Według danych GUS od III kwar-
tału 2004 do III kwartału 2013 roku cena ziemi rolnej w Pol-
sce  wzrosła o 390 %, co daje średnioroczną stopę wzrostu na 
poziomie 39 % !. W województwie świętokrzyskim ceny zie-

mi wzrosły o 324 % . Z analiz wynika, że największą dynami-
ką wzrostu cechowały się grunty słabe / grunty klasy V i VI / . 
Dynamika cen tych gruntów wynosiła odpowiednio: w Polsce 
451 % zaś w województwie świętokrzyskim 356%.

Grunty 2004 2013 Dynamika
III kw. 2004 = 100%III kw. III kw.

województwo świętokrzyskie
dobre 7 788,00 25 213,00 324%

średnie 6 632,00 18 712,00 282%
słabe 4 245,00 15 507,00 365%

rynek krajowy 
dobre 8 868,00 32 166,00 363%

średnie 6 691,00    26 131,00 391%
słabe 4 258,00 19 207,00 451%

Za cenę 1 ha ziemi rolniczej płaconą w III kwartale 2013 
roku można byłoby kupić w III kwartale 2004 roku odpowied-
nio 4,51 ha w kraju i 3, 56 ha w województwie świętokrzyskim. 

Po zmianach ustrojowych ceny ziemi rolniczej w naszym 
kraju  przestały spadać w 2003 roku. Rok 2003 był pierwszym 
rokiem kiedy został zahamowany spadek cen gruntów. Od 
roku 2004  kiedy Polska przystąpiła do UE i do wspólnej poli-
tyki rolnej ceny gruntów rolnych systematycznie rosną.

Niewątpliwym atutem przytępienia polski do UE, było i jest 
to, że Polscy rolnicy mogli skorzystać z systemu unijnych do-
płat, otworzył się przed nimi ogromny rynek konsumentów  i 
wraz z nim nastąpił również rozwój produkcji rolnej. Postępu-
jący wzrost rentowności rolnictwa ma wpływ na dalszy wzrost 
cen gruntów rolnych. 

Ziemia rolnicza jako dobro ograniczone wykorzystywana 
jest nie tylko do produkcji rolniczej. W ostatnich latach znacz-
na część gruntów wykorzystywana jest pod budowę ferm 
wiatrowych, ogniw fotowoltanicznych oraz jako tereny zurba-
nizowane .

Do 31.12.2013 roku rolnicy nabywający ziemię rolną w celu 
powiększenia swojego gospodarstwa mogli skorzystać z pre-
ferencyjnego kredytu z oprocentowaniem 2% rocznie, udzie-
lanego na okres 15 lat, z minimalnym wkładem własnym w 
wysokości 10%.

Ziemia rolna to jedna z najlepszych inwestycji ostatnich lat. 
Ceny gruntów rolnych z pewnością nadal będą rosnąć i co-

raz trudniej będzie je kupić. 
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Jedno jest pewne, nieruchomości już nie przybędzie, jest to 
dobro ograniczone. Teraz jest najlepszy czas na inwestycję w 
zakup nieruchomości rolnej .

Rozkład cen gruntów rolnych w poszczególnych woje-
wództwach w III kwartale 2013 r. przedstawia się następująco:

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w poszcze-
gólnych województwach wynosi :

Jerzy krężelewski
Opracowano o oparciu o dane GUS, IERiGŻ , zasoby internetowe / 

www.gospodarka.pl/ i analizy własne

Znajomość języka  obcego oraz obsługa komputera są nie-
zbędnymi umiejętnościami w komunikacji we współczesnym 
świecie.  Bez względu na to, ile czasu poświęciliśmy na naukę ję-
zyka, czy naukę obsługi komputera jeżeli nie korzystamy z nie-
go na co dzień lub przynajmniej regularnie, to z biegiem czasu 
zdolność zanika. Szczególne braki na tym polu mają osoby po 
50 roku życia. 

Wychodząc naprzeciw temu problemowi  w lutym 2014 roku 
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” rozpoczęła pro-
jekt „Seniorada  - otwarci na świat”. Projekt realizowany jest w 
ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich” i ma celu nabycie umiejętności i kompetencji 
przez 16 osób,  po 50 roku życia z obszaru działania LGD „Nad 
Czarną i Pilicą” w zakresie znajomości j. angielskiego i obsługi 
komputera. W ramach tego projektu przewidziano kurs języka 
angielskiego na poziomie A1/A2 oraz szkolenie z zakresu obsłu-
gi komputera na poziomie ECDL Start. Osoby, które ukończą 
kurs z języka angielskiego  będą rozumiały oraz stosowały po-
toczne wyrażenia i proste wypowiedzi dotyczące konkretnych 
potrzeb życia codziennego, formułowały pytania z zakresu ży-
cia, potrafiły  przedstawiać siebie i innych, prowadzić prostą 
rozmowę, umiały  porozumiewać się w rutynowych, prostych 
sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpo-
średniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Uczestnicy 

LGD „Nad Czarną i Pilicą”  
realizuje projekt szkoleniowy dla seniorów  

szkolenia z zakresu komputera opanują 4 z 7 obszarów obsługi 
komputera tj. będą umiały obsługiwać komputer, przetwarzać 
tekst, pracować na arkuszu kalkulacyjnym, tworzyć prezentacje 
multimedialne, swobodnie korzystać z internetu. Zajęcia w ra-
mach projektu „Seniorada  - otwarci na świat” prowadzone są  
przez wykwalifikowanych trenerów, a uczestnicy otrzymali nie-
zbędne materiały szkoleniowe oraz podręczniki.  Projekt reali-
zowany będzie do końca lipca 2014 roku.  

małgorzata Barcicka 
Prezes LGd „nad Czarną i Pilicą
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Szanowni Mieszkańcy!
Spalanie odpadów w piecach domowych jest zabronione, 

a nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego prze-
kształcania odpadów poza instalacjami spełniającymi okre-
ślone wymagania podlega karze aresztu lub grzywny.

Spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w 
spalarniach lub współspalarniach odpadów, spełniających 
wszystkie określone w przepisach wymagania dla instalacji 
termicznego przekształcania odpadów.

Należy zatem stwierdzić, iż niedopuszczalne jest spala-
nie takich odpadów w piecach i kotłowniach domowych ze 
względu na fakt, iż nie spełniają one wymagań dla instala-
cji termicznego przekształcania odpadów, a w szczególno-
ści standardów emisyjnych, przez co zanieczyszczenia mogą 
przedostawać się do atmosfery w ramach tzw. niskich emisji 
do powietrza.

Wyjątek stanowią jedynie odpady wymienione w roz-
porządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów 
może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom orga-
nizacyjnym niebędących przedsiębiorcami, oraz dopuszczal-
nych metod ich odzysku, pod warunkiem, że wskazaną w nim 
metodą odzysku danego odpadu jest wykorzystanie go jako 
paliwa. W świetle przepisów powyższego rozporządzenia na-
leży stwierdzić, iż w piecach i kotłowniach domowych mogą 
zostać spalone wyłącznie te odpady (np. odpady w posta-
ci trocin, wiórów, ścinek oraz drewna o kodzie ex 03 03 01, z 
wyłączeniem trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki 
płyt wiórowych, także odpady o kodzie: 15 01 03 Opakowania 
z drewna, 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury lub 17 02 
01 - drewna pochodzącego z budowy, remontów i demonta-
żu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, o ile 
nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochron-

O paleniu śmieci w piecach !!!
nymi), których termiczne przekształcenie w tego typu insta-
lacjach nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Argumentem, który powinien motywować nas do prze-
strzegania prawa jest nasze zdrowie i życie.

Każdego roku tylko w Polsce, według raportu Unii Euro-
pejskiej, z powodu złego stanu powietrza umiera 28 tysięcy 
osób. To kilkakrotnie więcej, niż ginie w wypadkach dro-
gowych. Niektórych taki los spotyka na własne życzenie lub 
dzięki sąsiadom. Bo palenie śmieci w piecach centralnego 
ogrzewania to powszechne zjawisko. 

Wprawdzie nie byłoby żadnego problemu, gdyby miesz-
kańcy używali do palenia w piecach drewna, węgla czy innych 
ekologicznych paliw opałowych. Problem pojawia się wtedy, 
kiedy spalane są odpady! Właśnie wskutek spalania w niskich 
temperaturach (nawet w najlepszych piecach domowych lub 
kominkach temperatury spalania są stosunkowo niskie) odpa-
dów, pozornie niegroźnych takich jak np.: plastikowe opako-
wania, butelki, gazety, kolorowe czasopisma, materiały gumo-
we czy też, o zgrozo! opakowania po odpadach niebezpiecz-
nych (farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony 
roślin) wydzielają się niebezpieczne substancje. 

Wszystkim tym, co spalimy następnie oddychamy, a truci-
zny z komina opadają na nasze ogrody i najbliższe otoczenie. 
A potem dziwimy się, że chorujemy. Dym ze spalonych w do-
mach odpadów nie tylko śmierdzi. Do atmosfery trafiają pyły 
powodujące zanieczyszczenia metalami ciężkimi, np.  kad-
mem i arsenem, także tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwie-
rząt, tlenek azotu - uszkadzający płuca oraz dwutlenek siar-
ki, chlorowodór, cyjanowodór, wreszcie dioksyny. Zdaniem le-
karzy, dioksyny odkładają się w tkankach i mogą powodować 
długotrwałe, trądzikowate zmiany na skórze, uszkodzenia ne-
rek, wątroby, dają także inne efekty, jak poronienia i  bezpłod-

W lutym 2014 roku oddano do użyt-
ku wyremontowane odcinki dróg gmin-
nych w miejscowości Łopuszno tj. ul. Za-
kładowa o długości 215,00 mb, 1258 m2 
oraz ul. Górki Łopuszańskie o długości 
515,00 mb, 2065,90 m2. Prace remonto-
we wykonało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chy-
bice 77, 27-225 Pawłów. Koszt remon-
tu dróg wyniósł 185 000 zł brutto (sto 
osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

antoni Lesiak

Drogi

1.  Nowa nawierzchnia asfaltowa na 
ul. Górki Łopuszańskie

2.  Wyremontowany fragment 
ul. Zakładowej

1 2
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ność, mają również działanie kancerogenne; przyczyniają się 
do powstania nowotworów, mięśniaków  i chłoniaków.

Drodzy mieszkańcy nie palmy śmieci, przecież (oprócz 
świadomości szkodliwego wpływu takiego spalania na zdro-
wie i środowisko) ponosimy opłaty za ich wywóz i zagospo-
darowanie.

Azbest
Urząd Gminy w Łopusznie informuje, iż od 2013 r. w sposób 

ciągły jest realizowane zadanie pn. „realizacja gminnego 
Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Łopuszno na lata 2012-2032”. Odbiór od-
padów zawierających  azbest jest bezpłatny. Wystarczy złożyć 
w Urzędzie Gminy stosowny wniosek.

Odpady niesegregowane już w pojemnikach
Odpady niesegregowane będziemy już przekazywać w 

stosownych pojemnikach, w które zostanie wyposażone każ-
de gospodarstwo na terenie Gminy Łopuszno przez firmę ob-
sługującą naszą Gminę. Pojemniki otrzymamy bezpłatnie w 
formie dzierżawy. Odpady selektywnie zebrane w dalszym 
ciągu będziemy przekazywać w odpowiednich workach.

Pojemniki pojawiły się już w miejscowościach: Dobrzeszów, 
Józefina, Ewelinów, Fanisławice, Czartoszowy, Fanisławice i Fa-
nisławiczki, pozostałe miejscowości będą sukcesywnie wypo-
sażone w stosowne pojemniki.

Operacja na dzień dzisiejszy przebiega sprawnie dzięki 
uprzejmości naszych sołtysów, którzy zajęli się dystrybucją na 
terenie swoich sołectw. Na ich ręce składamy podziękowania. 

iwona Janik 

W dniu 25.03.2014 r. komisja konkursowa w składzie Bar-
bara Pawelczyk, Marzena Hajduk, Szymon Jarzyna, Małgo-
rzata Gawęda, Anna Dudek oceniała prace plastyczne, które 
wpłynęły do Urzędu Gminy w Łopusznie w związku ogłoszo-
ną przez KRUS w Kielcach IV edycją Ogólnopolskiego  Konkur-
su plastycznego pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi – nie zbli-
żaj się zuchu do maszyny w ruchu” skierowanego do dzieci i 
uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań 
związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerza-
nie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udzia-
łem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika, 
a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz 
indywidualnych zdolności twórczych.

Wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych spośród 
19 prac uczniów z 3 szkół podstawowych komisja konkursowa 
ustaliła, że laureatami etapu gminnego zostali:

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi  
– nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”

W grupie wiekowej (klasy 0-3)
Jakub Stolarczyk, miejsce i – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.
Julia Jachimczyk, miejsce ii – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.
Urszula Pałys, miejsce iii–Szkoła Podstawowa w Gnieździskach.

W grupie wiekowej (klasy 4-6)
artur dzwonek, miejsce i – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.
Julia najmrodzka, miejsce i – Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.
roksana dzwonek, miejsce ii – Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie.
natalia antkowiak, miejsce ii –Szkoła Podstawowa w Do-
brzeszowie.
marlena Janiszewska, miejsce iii – Szkoła Podstawowa 
w Dobrzeszowie.

m. Hajduk
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Święta Wielka-
nocne to najważ-
niejsze święta upa-
miętniające śmierć 
krzyżową i zmar-
twychwstanie Je-
zusa Chrystusa. Po 
wielkim poście-
-kiedyś bardzo ści-
śle przestrzeganym- ludzie z niecierpliwością czekali na odmia-
nę. Święta te mają bardzo bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, 
towarzyszy im wiele obrzędów. O wielu wielkanocnych obycza-
jach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bar-
dziej radosne. Jeszcze wciąż w wielu domostwach utrwalany jest 
zwyczaj czynienia generalnych porządków wiosennych, łącznie 
z malowaniem pomieszczeń. Wielkanocne porządki robi się nie 
tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Te prace porządkowe 
mają wymiar symboliczny i oznaczają wymiatanie z mieszkania 
zimy, a razem z nią wszelkiego zła i chorób.

wielka niedziela (niedziela zmartwychwstania Pańskie-
go) – dzień radości.

Na wsi, o świcie słychać było tętent koni. W świątecznym za-
przęgu gospodarze śpieszyli na rezurekcję. W niektórych re-
gionach Polski, a także na wsi kieleckiej, organizowano wy-
ścigi jadących o poranku do kościoła. Wierzono, że kto pierw-
szy dojedzie na rezurekcję, ten pierwszy zakończy żniwa. 
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów ko-
ścielnych miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, zmiękczyć ser-
ca skąpców i kłopotliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do 
świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na sto-
le nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli ma-
zurka. Jednym z najważniejszych elementów tego święta było i 
jest jajko, którego nie mogło i nie może zabraknąć na stole wiel-
kanocnym.Symbolizuje ono do dziś życie i odrodzenie. Tradycja 
święcenia i dzielenia się jajkiem jest bardzo stara. Sięga ona cza-
sów starożytnych Persów. To od nich zwyczaj ten przejęli Grecy 
i Rzymianie, a później dotarł on do chrześcijańskich krajów. Naj-
większą moc według prastarych wierzeń było obdarowanie bli-
skich jajkiem ubarwionym na kolor czerwony. Przypisywano mu 
magiczną moc, odpędzającą złe uroki. Takie jajka były symbolem 
serca i miłości. Według Kolberga w Niedzielę Wielkanocną na-
leżało pozostać we własnym domu i świętować w gronie rodzi-
ny. Odwiedziny innych domostw były niestosowne. Wyjątek sta-
nowiły osoby samotne.Wielka Niedziela była i jest największym 
świętem, a śniadanie wielkanocne wyjątkowym posiłkiem.

Stół wielkanocny zgodnie z tradycją powinien być nakryty 
białym obrusemi udekorowany bukszpanem lub borówkami. A 
na stole oprócz poświęconych pokarmów, wielkanocnego ba-
ranka, pachnącej rzeżuchy i gałązek bazi, symbolizujących nadej-
ście wiosny, znajdować  się powinny kolorowe pisanki i mnóstwo 
pysznego jedzenia. Na tradycyjnym wielkanocnym stole obok 
święconki nie może zabraknąć żurku, białej kiełbasy, pasztetu, jaj 
przygotowanych na wiele sposobów, pachnących bab, serników 
i kolorowych mazurków.

wielki Poniedziałek (Lany Poniedziałek)- dzień przepeł-
niony żartami. 

Dzień ten dawał wiele okazji do spotkań z innymi. Na lany po-
niedziałek  z niecierpliwością czekały głównie dzieci i młodzież. 
W tym dniu od swoich chrzestnych otrzymywali oni prezenty. W  

Święta Wielkanocne
Wielkopolsce, le-
genda głosi, że w 
nocy z niedzie-
li na poniedzia-
łek domy nawie-
dzają różne stwo-
ry, dziady i czarty. 
Zjawy te są po-
zbawione daru 
mowy. Muszą one 
dostać podarun-
ki, w przeciwnym wypadku mogą wyrządzać różne szkody  w go-
spodarstwach. Ten stary zwyczaj ma związek z opisanymi w Biblii 
wysłannikami żydowskimi, którzy stracili mowę nie dając wiary w 
Zmartwychwstanie Jezusa.

Tradycją najbardziej popularną, trwającą do dziś jest Śmigus-
-Dyngus, symbol oczyszczenia. Lany Poniedziałek to dzień sym-
bolizujący oczyszczenie, radość zarówno po przebudzeniu się 
wiosny, pierwszych oznak kwitnącej przyrody, ale również zmar-
twychwstania Chrystusa. Zwyczaj jak podają niektóre źródła, 
wziął się ze słowiańskiego słowa Dyngus,(„włóczebny”). Ludzie 
składali sobie wizyty, przynosili poczęstunki. Wizytom tym towa-
rzyszyły śpiewy, opowieści. Biedni mieli możliwość skosztowa-
nia wytrawniejszych potraw u bogatszych. Słowianie gałązkami 
wierzbowymi smagali się po różnych częściach ciała, by odpędzić 
zimę, a powitać kolorową wiosnę. W latach późniejszych zwyczaj 
ten wzbogacono polewaniem się wodą. Możliwością wykupie-
nia się od oblania wodą było malowane jajko. Zwyczaj oblewania 
wodą dotyczył głównie dziewcząt.Wielkim wstydem dla panien 
było nie polanie jej w tym dniu wodą. A im więcej wody wylano 
na nią, tym większy był to dla niej honor. Największym sukcesem 
chłopaka było oblanie panny śpiącej jeszcze w łóżku. 

Najstarsze wzmianki o Dyngusie pochodzą z XV w. To właśnie 
wtedy dyngus i śmigus były oddzielnymi obyczajami. Wkrótce 
jednak słowa te stały się nierozdzielne  i przetrwały do dnia dzi-
siejszego.

Święta to radosne chwile, które długo wspominamy. Sprawia-
ją, że znajdujemy czas, by zasiąść przy wspólnym rodzinnym sto-
le. W wyjątkowym świątecznym nastroju mamy okazję odwiedzić 
bliskich. 

Przysłowia na wielkanoc:
Postem Pana Boga nie przekupisz.
Suchy post - dobry rok.
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, becz-
ki i sieci.
Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.
Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok su-
chy.
Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk ten nam przepowia-
da.
W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała.
Kto dzień i noc gości, to w Wielką Niedzielę pości.

Przepis na wielkanoc:
Mazurek
Składniki:
na kruche ciasto: 300 g mąki, 200 g schłodzonego masła, 

100 g cukru pudru, 1 jajko.
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na masę kajmakową: 1 szkl. słodkiej śmietanki,10 łyżek cu-
kru, 6 dag masła, esencja waniliowa.

dodatkowo: marmolada, polewa czekoladowa, migdały, 
płatki migdałowe, orzechy do dekoracji.

Sposób przyrządzenia: Mąkę przesiać na stolnicę i posiekać z 
masłem. Dodać resztę składników i szybko zagnieść ciasto. Wsta-
wić do lodówki na ok.45 minut. Ciasto podzielić na pół i rozwał-
kować dwa jednakowe placki o grubości ok. 1/2 cm. Piec ok. 30 
minut w 180 stopniach. Ostudzone placki przełożyć marmoladą. 
Górny placek również posmarować delikatnie marmoladą. Śmie-

tankę gotujemy z cukrem 
stale mieszając. Gdy 
masa zgęstnieje zdejmu-
jemy z ognia. Gdy masa 
trochę przestygnie doda-
jemy do niej rozpuszczo-
ne masło, esencję i ucie-
ramy. Letnią  masę wyle-
wamy na mazurek, wówczas łatwo udekorować ciasto.

 Barbara Pawelczyk

W ramach realizowanego w 2013 r. przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Nad Czarną i Pilicą” naboru wniosków o przyznanie po-
mocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działa-
nia „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na terenie gminy Ło-
puszno w roku 2014 będą realizowane następujące zadania:

1) „zakup instrumentów dla orkiestry dętej działającej 
przy oSP Łopuszno”. Realizacja  tego zadania sprawi, że orkie-
stra wzbogaci się o: saksofon tenorowy, puzon, 4 ustniki do trąb-
ki, 2 ustniki do saksofonu tenorowego, 2 ustniki do saksofonu 
altowego, 2 ligaturki do saksofonu altowego, 3 paski do sakso-
fonu. Dokonanie zakupu instrumentów wpłynie pozytywnie na 
dalszy rozwój orkiestry. Dzięki zrealizowaniu tego zadania OSP w 
Łopusznie będzie dysponowało lepszym sprzętem oraz będzie 
mogło uczyć muzyki większą liczbę członków. Wybór takich in-
strumentów wynikał z potrzeb zapewnienia właściwego brzmie-
nia orkiestry i zapewnienia słuchaczom właściwych doznań arty-
stycznych.

2) „wyposażenie świetlicy wiejskiej w Snochowicach”. W 
ramach realizacji tego zadania zakupiony zostanie sprzęt fitness 
i urządzenia do zabawy zręcznościowej tj.: 2 bieżnie magnetycz-
ne, 1 orbitrek magnetyczny, 2 atlasy – przyrządy treningowe, 1 
rower spinningowy, 3 treningowe rowery mechaniczne, 2 wiośla-
rze, 6 twisterów z licznikiem Fitplay, 2 Hula Hop, 2 piłkarzyki. Za-
kup powyższego wyposażenia przyczyni się do aktywniejszego 
spędzania wolnego czasu w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach.

3) „Utworzenie siłowni plenerowej w Gnieździskach”. 
Przedmiotem operacji jest utworzenie ogólnodostępnej, bez-
płatnej siłowni plenerowej w miejscowości Gnieździska przy 
Zespole Szkół w Gnieździskach na szlaku turystycznym biegną-
cym przez wszystkie gminy należące do obszaru oddziaływania 
LSR. Inwestycja ta uatrakcyjni i wypromuje pod względem walo-
rów turystycznych Krainę Natury, a także wpłynie na rozwój fi-
zyczny mieszkańców oraz umożliwi aktywne spędzanie wolne-
go czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja polegać będzie na 
montażu wybranych urządzeń i elementów siłowni plenerowej, 
służących do aktywnej formy spędzania wolnego czasu w skład 
której wchodzą: biegacz+orbitrek+pylon, wyciąg górny+wyciąg 
siedząc+pylon, ławka+prostownik pleców+pylon, twister+waha-
dło, wioślarz wolnostojący. Ta forma spędzania wolnego czasu 
pozwoli na kształtowanie właściwych postaw społecznych i po-
zytywnych zachowań.

4) „Utworzenie siłowni plenerowej w Łopusznie” będzie to 
taka sama siłownia jak w Gnieździskach i powstanie na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie.  

5) „Utworzenie placu zabaw w miejscowości rudniki”. 
Inwestycja ta pozwoli na właściwy rozwój fizyczny dzieci oraz 
umożliwi aktywne spędzanie przez dzieci, ich rodziców bądź 

opiekunów wolnego cza-
su. Inwestycja polegać 
będzie na zakupie i mon-
tażu następujących urzą-
dzeń: 2 zestawów zaba-
wowych,  zestawu spraw-
nościowego, huśtawki, 
bujaka/sprężynowca, ka-
ruzeli, ławki z oparciem, 
ławostołu i kosza na 
śmieci. Ta forma spędzania wolnego czasu pozwoli na kształto-
wanie właściwych postaw społecznych i pozytywnych zachowań 
u dzieci oraz wpłynie na wzrost integracji społeczności lokalnej.  

6) „Utworzenie internetowego punktu informacyjnego w 
świetlicy wiejskiej w miejscowości rudniki”, którego celem 
jest poprawa jakości życia i zwiększenie dostępu do informacji dla 
mieszkańców sołectwa Rudniki poprzez korzystanie z nowocze-
snych komputerowych technologii informatycznych. Przedmio-
tem projektu jest utworzenie w świetlicy wiejskiej punktu  inter-
netowego. Polegać ono będzie na wyposażeniu świetlicy w 6 szt. 
zestawów komputerowych, 6 szt. bezprzewodowych kart kompu-
terowych, urządzenie wielofunkcyjne oraz meble biurowe tj. 6 szt. 
biurek pod komputer, 6 szt. krzeseł, 1 szafy. Korzystanie z punktu 
internetowego będzie bezpłatne. Internetowy punkt informacyj-
ny utworzony w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki będzie 
ogólnodostępny. Z jego zasobów i Internetu będzie mógł korzy-
stać każdy zainteresowany jego usługami. Internet będzie służył 
przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów nie-
zbędnych w zdobywaniu wiedzy. Korzystanie z komputerów w 
w/w celach traktowane będzie priorytetowo. Dane pobrane z In-
ternetu można będzie zapisywać na nośnikach własnych użytkow-
ników tj. płytach CD i DVD, pamięci USB. Informacje wyszukane w 
Internecie można będzie wydrukować na wybranym stanowisku 
komputerowym wyposażonym w urządzenie wielofunkcyjne.

W tym roku Gmina Łopuszno starać się będzie także o dofi-
nansowanie  z funduszy, które przyznaje Lokalna Grupa Działa-
nia „Nad Czarną i Pilicą”. Został bowiem ogłoszony przez Lokalną 
Grupę Działania „Nad Czarną i Pilicą”  nabór wniosków o przy-
znanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w 
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór rozpoczął się 31.03.2014. W 
ramach tego działania Gmina Łopuszno zamierza złożyć wniosek 
o przyznanie pomocy na operacje pn. „Remont Świetlicy Wiej-
skiej w Gnieździskach”.

Prezes zarządu LGd „nad Czarną i Pilicą” 
małgorzata Barcicka

Projekty realizowane na terenie Gminy Łopuszno w 2014 r.
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 „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ŁOPUSZNO”
 podsumowanie projektu realizowanego w 2013 r.

31 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie zakończył realizację projektu systemowego 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W roku 2013 ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe w kwocie 187 600, 00 zl w tym 
wkład własny 19 698, 24 zł. Środki te pozwoliły na aktywizację 14 uczestników projektu w tym jedenaście kobiet i trzech mężczyzn.
Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Łopuszno, klientów pomocy społecznej za 
pomocą form aktywnej integracji i pracy socjalnej, co podniosło status zawodowy i społeczny tych osób oraz zwiększyło szansę 
na zatrudnienie. W roku 2013 wsparciem objęto 14 uczestników projektu z terenu Gminy, którzy ukończyli następujące szkolenia:
•	sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 2 osoby
•	fryzjer - 1 osoba
•	kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych i obsługą kasy fiskalnej - 2 osoby
•	operator koparko ładowarki - 2 osoby
•	opiekun osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci - 3 osoby
•	piekarz- cukiernik - 2 osoby
•	pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera- 1 osoba
•	przedstawiciel handlowy – 1 osoba

Ponadto wszyscy beneficjenci, uczestniczyli w warsztatach z doradcą zawodowym, z psychologiem. W ramach realizowanego 
projektu 5 rodzin współpracowało z asystentem rodziny, każdy uczestnik objęty został wsparciem finansowym. Dodatkowo dla 
czterech uczestniczek zorganizowany został staż zawodowy.
Mamy pewność, że zdobyte kwalifikacje i umiejętności już wkrótce przydadzą się w życiu codziennym. W tym miejscu warto 
wspomnieć, że już w dniu dzisiejszym 1 osoba znalazła zatrudnienie, kolejne 2 osoby podjęły zatrudnienie w formie stażu 
zawodowego – to są widoczne efekty naszych starań, które zachęcają do podejmowania tego typu inicjatyw możliwych do realizacji 
wyłącznie dzięki środkom pomocowym Unii Europejskiej i aktywności mieszkańców gminy Łopuszno.

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie ponownie przystępuje do realizacji projektu systemowego pn. 
„Aktywna integracja w gminie Łopuszno”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w związku z tym ogłasza nabór kandydatów do wzięcia udziału w projekcie.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 14 klientów GOPS w Łopusznie poprzez:
-zmniejszenie deficytów, podwyższenie samoakceptacji oraz ograniczenie barier psychologicznych w celu zwiększenia aktywności,
-dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
-zdobycie/ podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia,
Grupą docelową projektu będzie 14 osób:
• zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne, pozostający bez zatrudnienia lub rolnicy,
• korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
• zamieszkałych na terenie gminy Łopuszno,
• w wieku aktywności zawodowej,
Projekt obejmie grupę osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, mających problemy z wejściem i sprawnym poruszaniem się po 
rynku pracy. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz kontraktu socjalnego.
Każda osoba zostanie objęta 3 instrumentami aktywnej integracji:
	 Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
	 Porady psychologiczne indywidualne i grupowe,
	 Szkolenie zawodowe,
Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z kierownikiem GOPS p. Anną Lesiak lub pod 
numerem Tel. 41/ 39 14 282

kierownik GoPS
anna Lesiak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dnia 14.01.2014 w nowym, pięknym obiekcie w Snochowicach od-
było się  tradycyjne spotkanie noworoczne, na które przybyło ponad 
70 osób. Życzenia noworoczne złożyli obecnym na sali: przewodni-
cząca Rady Gminy- Danuta Łukasik, wójt Gminy- Zdzisław Oleksiewicz 
i ks. kanonik Ireneusz Jakusik.

Tradycją spotkań noworocznych są prezentacje artystyczne dzia-
łających pod patronatem GOK zespołów ludowych, a także występy 
współpracujących z GOK stowarzyszeniami. W tym roku zaproszo-
no również nowy, młodzieżowy zespół kolędniczy z Piotrowca, któ-
ry rozpoczął część artystyczną inscenizacją starej, polskiej kolędy. 
Chłopcy odegrali role króla, diabła, żyda i śmierci. Panie ze Stowarzy-
szenia „Kobiety Łopuszna”,  zaprezentowały program o zwyczajach i 
obrzędach świątecznych w różnych krajach. Chór Mieszany „Gloria” z 

Spotkanie noworoczne w Snochowicach
Łopuszna, wykonał dwie 
kolędy. Z programem 
pieśni i piosenek ludo-
wych wystąpiły: Zespół 
Pieśni i Tańca  „ Gnieź-
dziska”, Zespół Śpie-
waczy „Snochowianki”, 
działający przy KGW w 
Snochowicach oraz Ze-
spół Śpiewaczy, działa-
jący przy KGW w Lasocinie.

Spotkanie noworoczne przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze. 
Bożena Picheta

Tegoroczne ferie w Snochowicach na pewno nie były nudne. W 
świetlicy wiejskiej zorganizowano różnorodne gry i zabawy świetli-
cowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program ferii obejmował rów-
nież zajęcia plastyczne, poranną projekcję bajek, zajęcia manualne  
oraz kulinarne. Te ostatnie cieszyły się szczególnym zainteresowa-
niem. Pieczenie ciasteczek, a potem ich dekorowanie. Zarówno cia-
sto jak i lukier do dekoracji, dzieci wykonały własnoręcznie na pod-
stawie przepisów przygotowanych przez organizatorów. Uwieńcze-
niem kulinarnej pracy była wspólna konsumpcja. Wśród dziewcząt 
dużą radość wzbudzało tworzenie biżuterii. Wykazywały się one 
dużą inwencją twórczą i wyobraźnią. W tworzeniu biżuterii, młod-
szym uczestniczkom zajęć pomagały mamy, ciocie i babcie. Profe-
sjonalne wykonanie ozdób podziwiali goście zaproszeni na wysta-
wę zorganizowaną przez dzieci w ostatnim dniu ferii. Inną atrakcją 
cieszącą się również dużym zainteresowaniem były dyskoteki dla 
najmłodszych oraz dla młodzieży szkolnej. Przez dwa tygodnie za-
pewniano codziennie cztery godziny atrakcji. Ferie w świetlicy za-
kończyły się akcją ,,Cała Polska czyta dzieciom’’. Udział w niej wzię-

Ferie 2014 w świetlicy wiejskiej w Snochowicach
li: wójt Gminy Łopusz-
no – Zdzisław Oleksie-
wicz, przewodnicząca 
Rady Gminy Łopuszno- 
Danuta Łukasik, radna 
Rady Gminy - Zdzisława 
Zimna oraz kierownik 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej- Zuzanna Woś. 
Po wysłuchaniu bajek i 
baśni wszystkie dzieci 
zostały zaproszone na 
słodki poczęstunek zorganizowany przez KGW ze Snochowic i panią 
Zdzisławę Zimną – radną i zarazem mieszkankę Snochowic. Pani Bar-
bara Pawelczyk, kierownik GOK serdecznie podziękowała dzieciom 
za aktywny udział w zajęciach i wręczyła każdemu z nich słodką nie-
spodziankę.

katarzyna Lasak, Jolanta Pięta.

Już w starożytnym Rzymie gospodynie obchodziły swoje święto. 
Ich mężowie w tym dniu obdarzali swoje panie prezentami, szcze-
gólną uwagą  i miłością. W Polsce Święto Kobiet przyjęło się dopiero 
po II wojnie światowej. W zakładach pracy wręczano paniom różne 
prezenty, np. rajstopy, mydełko, wśród kwiatów królował  tulipan lub 
goździk. Każda pani musiała pokwitować odbiór takiego prezentu. 
Dziś 8 marca świętują chętnie wszystkie panie, a panowie podobnie 
jak w dawnym Rzymie chętnie obdarowują swoje wybranki kwiata-
mi i prezentami. W szkołach chłopcy wręczają koleżankom drobne 
upominki, a swoim wychowawczyniom kwiaty. W domach kultury,  
panie spotykają się przy herbatce, domowych wypiekach. Często 
spotkania te okraszone są okazjonalnymi występami.

Podobne spotkania w tym roku odbyły się w świetlicach wiej-
skich w Piotrowcu i w Snochowicach. Panie przygotowały wspania-
łe przysmaki na tę okoliczność, zostawiając mężów w swych gospo-
darstwach domowych. W odświętnych  strojach w świetlicy wiejskiej 
w Piotrowcu zgromadziło się  ponad 50 pań. Wójt Gminy złożył pa-
niom najpiękniejsze życzenia z okazji ich święta. W programie arty-
stycznym, na który złożyły się specjalnie na ten dzień przygotowane 
piosenki, monologi i skecze wystąpiły panie z KGW  Snochowicach 

Dzień Kobiet w Piotrowcu
i Lasocinie. Pozostając 
w nastrojach przepięk-
nych  pieśni ludowych 
udano się na ucztę, 
przygotowaną  przez 
gospodynie z Piotrow-
ca, Snochowic  a także 
z Lasocina. Czas mijał 
szybko. W przyjaznej, 
ciepłej atmosferze roz-
brzmiewały piosenki  i pieśni ludowe.

W tradycji prawie wszystkich kultur świata śpiew zawsze towarzy-
szył codziennym czynnościom. Dziś rozwój techniki sprawił, że mu-
zyki na ogół słuchamy a coraz rzadziej śpiewamy. Emocje dużo ła-
twiej wyrazić za pomocą śpiewu niż słów. Zbiorowe śpiewanie spra-
wia, że mamy poczucie jedności, czujemy radość, rozładowujemy 
emocje, jesteśmy zrelaksowani i szczęśliwi. I właśnie w takim nastro-
ju uczestniczki spotkania w Piotrowcu udały się do swych domostw, 
by z nową energią kontynuować trud codziennych obowiązków.

Barbara Pawelczyk
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Julia Chruściak, uczennica klasy VI a Szkoły Podstawowej w 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie została laureatką XI 
Konkursu Humanistycznego. Znalazła się tym samym w elitar-
nym gronie 30 uczniów województwa świętokrzyskiego, którzy 
wyróżniają się zainteresowaniami i wiedzą z zakresu przedmio-
tów humanistycznych. Jej kolega z klasy  Filip mularczyk został 
natomiast laureatem Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego.

Tytuły laureatów dla Julki i Filipa oznaczają, że z mocy prawa 
są zwolnieni ze sprawdzianu szóstoklasistów, a na zaświadczeniu 
z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą mieli wpisany maksy-
malny wynik, czyli 40 punktów.

28 marca w auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmio-
towych z udziałem pani kurator Małgorzaty Muzoł i pana wiceku-
ratora, Grzegorza Bienia. Nasi laureaci otrzymali medale i dyplo-
my. Usłyszeli także wiele ciepłych słów pod swoim adresem, ich 
nauczyciele i rodzice także, bo tytułu laureata nie zdobywa się ot 
tak. Trzeba wykazać się ogromną wiedzą, inteligencją i niepospo-
litymi umiejętnościami. Trzeba dużo samodyscypliny, czasu spę-
dzonego nad książką, uporu, a także ambicji i wiary we własne 
siły. Nie brakło tych cech naszym uczniom.

Nasi laureaci

Julka już w klasach młodszych wyróżniała się zainteresowa-
niami polonistycznymi. Pisała twórcze opowiadania, dużo czyta-
ła. W klasach starszych rozwijała swoje pasje literackie. Oprócz 
uzdolnień dziewczynkę cechuje ogromna pracowitość i ambicja. 
Jak twierdzi jej mama, Julka lubi się uczyć. Czas spędzony z książ-
ką jest dla niej przyjemnością. Uczennicy nigdy nie zdarzyło się 

19 marca 2014 roku w ZS im. Jana Pawła II odbył się Szkolny 
Konkurs Recytatorski poezji Karola Wojtyły. Wzięło w nim udział 
30 uczestników z klas IV – VI szkoły podstawowej. Jury w skła-
dzie: Elżbieta Oleksiewicz – przewodnicząca, Joanna Nyga – 
Miśta, Agnieszka Palacz oceniała interpretację wierszy w trzech 
kategoriach.

W kategorii uczniów  klas IV pierwsze miejsce zajęła  magda-
lena Jarząb, drugie oliwia kotwica, a trzecie aleksandra Pięta. 
Wszystkie dziewczęta z klasy IV a.

W następnej kategorii, piątoklasistów najlepsza okazała się 
dominika Pepaś, na drugim miejscu znalazła się martyna Trela, 
a na trzecim weronika Żmijewska. Wszystkie uczennice repre-
zentowały klasę V b.

Wśród klas szóstych triumfowali uczniowie z klasy VI a.  Pierw-
sze miejsce przypadło Paulinie Barwińskiej, drugie Urszuli Sta-
churze, a trzecie  Jakubowi dudkowi. 

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, laureaci 
nagrody książkowe. Magdalena Jarząb, Oliwia Kotwica, Dominka 

Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Karola Wojtyły
Pepaś oraz Paulina Barwińska będą reprezentowały naszą szkołę 
na konkursie w Sandomierzu, 5 kwietnia. 

a.p.
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19 marca już po raz czternasty odbył się w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła  II w Łopusznie Gminny Konkurs Ortograficzny. Zapro-
szono do niego mistrzów ortografii ze wszystkich szkół gminy Ło-
puszno oraz z Mniowa i Krasocina. 53 uczniów startowało w trzech 
kategoriach wiekowych. Uczestników konkursu oraz ich opieku-
nów powitał dyrektor, pan Krzysztof Kumański. 

Przygotowaniem konkursu zajmują się polonistki oraz  na-
uczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Koordynatorem jest wice-
dyrektor, pani Elżbieta Oleksiewicz. 

XIV Gminny Konkurs Ortograficzny
W pierwszej kategorii,  uczniów klas II – III szkoły podstawowej 

zwyciężyła wiktoria ambur z Łopuszna, uczennica pani Iwony 
Wisznarewskiej, na drugim miejscu znalazły się aleksandra kar-
pacz z Dobrzeszowa, którą uczy pani Aldona Sobierajska  i iza-
bela dzwonek z Sarbic, uczennica pani Małgorzaty Najmrodz-
kiej,  trzecie miejsce zajął wiktor iwański z Łopuszna, którego 
uczy pani Jolanta Palacz. 

Wśród uczniów klas IV – VI bezkonkurencyjne okazały się mi-
strzynie ortografii z Dobrzeszowa. Zajęły kolejno pierwsze trzy 

nieprzeczytanie lektury czy nieodrobienie lekcji. Jest perfekcjo-
nistką. Sama wie, jak się uczyć, umie korzystać z różnych źródeł 
wiedzy. Zadaje mądre pytania, sama próbuje znaleźć na nie od-
powiedź. Jest świetnie zorganizowana. 

Julka jest zwyczajną, radosną  nastolatką. Lubi grać w piłkę, 
tańczyć na dyskotekach i gadać z koleżankami. Ma ich spore gro-
no. Bo chociaż świetna z niej uczennica, jest skromna, nie wywyż-
sza się, chętnie pomaga innym w nauce. 

Lubią ją nie tylko uczniowie. Cieszy się sympatią wszystkich 
nauczycieli, bo jest kulturalna i taktowna. Poza tym praca z Julką 
jest przyjemnością dla  nauczycieli. Dziewczynka potrafi słuchać, 
jest skoncentrowana na lekcji, wie, po co się uczy.

Konkurs Humanistyczny ma charakter interdyscyplinarny. 
Oprócz języka polskiego sprawdza wiedzę i umiejętności z historii 
i plastyki. Julka świetnie czuje się w każdej z tych dziedzin wiedzy. 
Przygotowując się  do konkursu, uczestniczyła w lekcjach orga-
nizowanych w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz w Muzeum 
Diecezjalnym, odwiedziła także dworek Henryka Sienkiewicza w 
Oblęgorku. Jej praca, zaangażowanie, długie godziny spędzone 
nad notatkami, zajęcia w czasie ferii zimowych nie poszły na mar-
ne. Dzisiaj może być z siebie dumna. Jest także powodem do dumy 
dla swoich rodziców i szkoły.   Jej sukces jest także sukcesem przy-
gotowujących Julkę nauczycieli: pani Agnieszki Palacz uczącej ję-
zyka polskiego, historyka pana Andrzeja Łapota oraz pani od pla-
styki, Iwony Rydz.

Także Filip to chłopiec o ponadprzeciętnych cechach intelek-
tualnych. Dzięki dużej samodyscyplinie i   umiejętności organiza-
cji własnej pracy już w klasach młodszych osiągał bardzo wysokie 
wyniki w nauce. Cechuje go ciekawość poznawcza świata. W swo-

ich edukacyjnych peregrynacjach nie ogranicza się tylko do pro-
gramów nauczania, często poszukuje wiadomości znacznie poza 
nie wykraczające. Jest miły, taktowny i bardzo koleżeński. W klasie 
jest uważany za najlepszego kolegę, w tym roku szkolnym zdobył 
tytuł „Chłopaka Roku”.

Interesuje się naukami matematyczno-przyrodniczymi, lubi 
czytać książki fantasy i jak większość nastolatków uwielbia grać 
w piłkę nożną. Oprócz nauki szkolnej Filip uczęszcza także na za-
jęcia muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie doskonali 
umiejętność gry na keyboardzie i gitarze. Jest aktywnym człon-
kiem Ruchu Oazowego i ministrantem. W przyszłości chce zostać 
stomatologiem lub nauczycielem. W  dążeniach w sposób wzor-
cowy wspierają go rodzice. Praca z Filipem jest dla nauczycieli 
źródłem zawodowej satysfakcji. 

Do Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego przygotowy-
wali go; pani Danuta Gad – nauczycielka matematyki i pana Ro-
man Gad – nauczyciel przyrody.

Dwoje laureatów konkursów przedmiotowych to dla szkoły 
wiejskiej ogromny sukces, Julka i Filip wspaniale reprezentowa-
li naszą szkołę w województwie. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

To nie wszystkie sukcesy naszych uczniów w konkursach 
przedmiotowych. Szkoła może pochwalić się jeszcze dwojgiem 
finalistów, także z klasy VI a. To Paulina Barwińska – finalistka 
Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego, przygotowywana 
przez panią Danutę i pana Romana Gadów oraz Paweł miazga 
– finalista Konkursu Języka Angielskiego, którego do eliminacji  
przygotowywała pani Agnieszka Nalepa.   

Całej wspaniałej czwórce gratulujemy i mamy nadzieję na ko-
lejne sukcesy już w gimnazjum.

a.p.
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miejsca: daria Piersiak, klaudia nowak, weronika kowalczyk. 
Języka polskiego uczy dziewczęta pani Ewa Stępień.

Z kolei w najstarszej kategorii wiekowej najlepsi okazali się 
uczniowie gospodarzy. Triumfowała aleksandra Żmijewska, 
uczennica pani Renaty Polak, drugie miejsce zajął mateusz Ślę-
zak, uczeń pani Katarzyny Włodarczyk, trzecie mariola Szym-
kiewicz, którą polskiego uczy pani Renata Polak. 

Dyktando dla najmłodszych  jak co roku napisała pani 
Agnieszka Palacz. Bohaterami tekstu byli dwaj przyjaciele, Grze-
gorz i Hubert, którzy planowali rowerową podróż dookoła Polski. 
Dla starszych kategorii tekst dyktand ułożył współpracujący od 
lat ze szkołą kielecki polonista pan Janusz Kowal. Uczniowie klas 
IV – VI pisali o Błażeju trudzącym się nad wypracowaniem o Sta-
siu Tarkowskim. Błażej …Znużony, z trudem poruszał się naprzód. 
Zrzedła mu chojracka mina. W pół drogi poczuł, że umiera zmorzony 
głucho brzmiącym chichotem hien prążkowanych. Z kolei gimna-
zjaliści zmierzyli się z tekstem o wszechogarniającej żądzy przy-
gód, którą w renesansie przeżywali Europejczycy.  Pasji nie tłumi-
ła konieczność wielomiesięcznego przebywania w obskurnych wnę-
trzach cuchnących statków i spożywania sczerstwiałego chleba od 
nierzetelnych pseudopiekarzy.

Oczekując na wyniki, uczestnicy konkursu brali udział w przy-
gotowanych dla nich zajęciach. Pan dyrektor zaprosił ich także 
na ciepły posiłek.

Nagrody książkowe oraz dyplomy wręczył laureatom pan 
wójt, Zdzisław Oleksiewicz podczas uroczystej Gali Mistrzów 

Ortografii. Uczestnicy konkursu oraz cała społeczność Zespo-
łu Szkół obejrzeli program artystyczny przygotowany przez na-
uczycieli. W programie znalazła się między innymi poezja Jana 
Kochanowskiego oraz fragmenty „Koziołka Matołka” Kornela Ma-
kuszyńskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 
Dziękujemy ich nauczycielom. Zwycięzcom i ich opiekunom gra-
tulujemy.

a.p.

Wiosna…, ach to ty!
21 marca tego roku nie był zwykłym dniem nauki dla uczniów 

Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Okazał się praw-
dziwym „świętem wiosny”, a więc czasem, w którym mury szkol-
ne rozbrzmiały radosną muzyką, gwarem i śmiechem młodzieży, 
a w klasach i na korytarzach pojawiły się bajecznie kolorowe po-
staci. Uczniowie przybyli licznie, jakby zapominając, że 1 Dzień 
Wiosny nierozerwalnie łączy się z Dniem Wagarowicza. Nie był to 
jednak przypadek – świadomie wybrali bezpieczne i atrakcyjne 
„wygłupy” w szkole, możliwość wykazania się kreatywnością lub 
talentem (w dodatku można było otrzymać „słodką” nagrodę) za-
miast nudów w domu lub „włóczenia się bez celu”.

Samorząd Uczniowski przygotował na ten dzień interesują-
ce propozycje konkursów i prezentacji. Udział w nich mogli wziąć 
przedstawiciele wszystkich klas gimnazjum, którzy chcieli pochwa-
lić się pomysłowością bądź zdolnościami (w różnych dziedzinach).

Ciekawą formą zabawy, wzbudzającą wiele emocji okazał się 
konkurs na sobowtóra znanej postaci realistycznej lub fanta-
stycznej. Wybrane spośród nauczycieli jury oraz liczna widownia 
niejednokrotnie gromkimi oklaskami wyrażali podziw dla orygi-
nalności bądź autentyczności osób, które „naśladowali” ucznio-
wie poszczególnych klas. Na scenie pojawiły się, między innymi, 
postaci: królowej Kleopatry, Justina Biebera, Magdy Gesler, Wan-
dzi (z kabaretu Neonówka), Hanki Mostowiak, japońskiej gejszy, 
Greczynki i inne. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną kre-
atywnością, jednakże – jak to w konkursie – trzeba było wyłonić 
zwycięzców. 

Za prezentację niezwykle przekonujących sobowtórów człon-
kowie jury nagrodzili:

Klasy I:
I miejsce – Bartosz Nyga (IC) – subtelna, kobieca Hanka Mostowiak
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II miejsce – Krystian Pasiński (IB) – doprowadził do euforii dziew-
częcą część widowni jako Justin Bieber
III miejsce – Ada Moskwa (IA) – posągowa królowa Kleopatra

Klasy II:
I miejsce – Kacper Fronczkowski (IIA) – jako seksowna Doda bu-
dząca ogromny aplauz
II miejsce – Natalia Jarząbek (IIB) – przebojowa Wandzia z kaba-
retu Neonówka
III miejsce – Karol Podgórski (IIC) – jako jedna z moherowych 
babć kreowanych przez kabaret Neonówka

Klasy III:
I miejsce (ex aequo) – Maria Polak (klasa III A) – piękny plastycz-
nie Avatar i Anna Rowińska (klasa III B) – jako ekspresywna brzy-
dula Betty
II miejsce – Kalina Ambur i Olga Walczyńska (klasa III C) – czyli 
sympatyczna para ogrów: Fiona i Shrek

„Naprawdę istnieje tylko jedna radość obcowanie z ludźmi”.
Antoine de Saint-Exupery

Radosnych chwil nie brakowało w piątkowe popołudnie 24 
stycznia 2014r.w Zespole Szkół w Gnieździskach, gdzie odbyła 
się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dla swo-
ich ukochanych przodków najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
przygotowali program artystyczny. Odpowiedni klimat i nastrój 
w tym dniu pomogła stworzyć pięknie przystrojona kwiatami i 
sercami scena, na której występowali nasi mali aktorzy.

Przedszkolaki z grupy pani Magdaleny Szymkiewicz przedsta-
wiły program artystyczny mający na celu przypomnienie wierszy 
nieco już zapomnianych, wspaniałych polskich poetów: Danuty 
Wawiłow, Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima. 
Wśród elegancko ubranych w garnitury i krawaty chłopców oraz 
w odświętne i wykwintne sukienki dziewczynek z trudem moż-
na było rozpoznać naszych najmłodszych uczniów. Mali artyści z 
zaangażowaniem recytowali wiersze. Podczas występu ujawni-
ły się także talenty wokalne. Brawurowo wykonano piosenki pt. 
„Dziadek pali fajkę” oraz „Kiedy babcia była mała”.

Jako druga zaprezentowała się grupa pani Karoliny Mędrec-
kiej. Program artystyczny przebiegał pod hasłem: Wzruszyć, roz-
weselić, zaskoczyć – oczywiście naszych najważniejszych gości. 
Pierwsza część występu miała charakter oficjalny. Przedszkolaki 
składały podziękowania, wyrazy uznania i szczere życzenia swo-
im kochanym babciom i dziadkom. W kolejnej części młodzi arty-
ści przedstawili humorystyczną wersję bajki o Czerwonym Kap-
turku, w której samotna babcia podkreśla, jaki potrzebny i nieza-
stąpiony jest dziadek. Następnie zaprezentowano nowe spojrze-
nie na historię o Śpiącej Królewnie, w której bardzo ważną rolę 
odegrałaby również babcia. Oczywiście nie zabrakło także ryt-
micznych i wspaniale wykonanych piosenek.Podsumowując tę 
część występów należy stwierdzić, że zarówno babcia i dziadek 
są nieocenieni i bardzo ważni w życiu każdego. 

Wnuczęta najlepiej jak potrafiły dziękowały przybyłym go-
ściom za miłość, opiekę i dobre serce. Ze wzruszenia w niejed-
nym oku seniora zakręciła się łza. Statecznym gościom dzieci 
wręczyły upominki w postaci kwiatów. Po obejrzeniu występów 
artystycznych wszyscy zasiedli do stołu zastawionego smakoły-

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

Kochamy Was najmilsi...

Zasłuchani i wzruszeni Seniorowie

III miejsce – Wiktoria Kaczmarczyk (klasa III B) – wprowadzająca w 
klimat starożytnego świata Greczynka

Innym konkursem przykuwającym uwagę oglądających był 
„Przegląd talentów”. Stanęło do niego wielu uczniów; wśród nich 
zaprezentowali się soliści, instrumentaliści, tancerze. Wybór okazał 
się trudny, lecz spontaniczna reakcja widzów na występy kolejnych 
artystów pomogła jury - i w tej kategorii wybrać zwycięzców:
I miejsce – Martyna Stelmaszczyk (klasa II A) – gra na akordeonie 
II miejsce – Aleksandra Szymańska i Agnieszka Dudzińska (klasa II 
B) – taniec nowoczesny
III miejsce – Klaudia Macikowska (klasa III B) – solistka (śpiew)

Było dużo pozytywnego zamieszania, jeszcze więcej śmie-
chu, ale przede wszystkim – któryś raz przekonaliśmy się wszy-
scy (uczniowie i nauczyciele), że szkoła uczy, wychowuje i…bawi.

katarzyna włodarczyk

kami, przygotowanymi przez rodziców, którzy bardzo zaangażo-
wali się w zorganizowanie tej pięknej uroczystości.

Wspólnie spędzony czas był okazją do sympatycznych roz-
mów, spędzenia chwil w miłym towarzystwie oraz do oderwania 
się od trosk dnia codziennego. Styczniowe święto to dzień z 
pewnością wyczekiwany przez naszych kochanych gości, zapew-
ne podekscytowanych występem swoich wnuków. Dzień pełen 
wzruszeń, uśmiechów i radości.

karolina mędrecka
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Zachowaj równowagę to program organizowany przez Insty-
tut Żywności i Żywienia, polegający na zachęcaniu dzieci, mło-
dzieży, osób cierpiących na otyłość, kobiet ciężarnych i karmią-
cych, producentów żywności jak również szeroko pojętego spo-
łeczeństwa do zwracania uwagi na aktywność fizyczną, zdro-
wy styl życia oraz zapobieganie chorobom spowodowanym za-
chwianą wagą ciała. 

Szeroko pojęta profilaktyka i promocja zdrowia gości w szkole 
w Gnieździskach nie od dziś. Nie jest więc zaskoczeniem fakt, że 
bierzemy aktywny udział także w tym programie.

Liderkę tego przedsięwzięcia – panią Annę Leśniak wspierają 
nauczyciele wychowania fizycznego, plastyki i techniki oraz wy-
chowawcy klas. W ramach wspomnianego programu podejmu-
jemy różne działania. Chcemy zapoznać czytelników „Wieści” z 
dwoma z nich. Pozostałe przedstawimy pod koniec roku szkol-
nego. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się wówczas pochwalić 
również trofeami w konkursie dla szkół – uczestników programu.

Żyję smacznie i zdrowo

Dobiega końca rozbudowa Zespołu Szkół w Gnieździskach o 
blok dydaktyczno – szatniowy, żywieniowy i wcześniej oddaną 
w 2008 roku halę sportową. Inwestycja staraniem Społecznego 
Komitetu Rozbudowy Szkoły w Gnieździskach  została zainicjo-
wana w roku 1999. Przez trzy kolejne lata trwało pozyskiwanie 
terenu pod rozbudowę, przygotowywano potrzebną dokumen-
tację. Roboty typowo budowlane rozpoczęto w lipcu 2002 roku. 
Na terenie wykupionym od sąsiadów szkoły powoli zarysowywa-
ły się kształty fundamentów nowej części szkoły. Powstała tu cał-
kiem nowa część dydaktyczno – szatniowa, zespół sportowy oraz 
blok żywieniowy z całym zapleczem. W ramach rozbudowy szko-
ły powstały dwie nowe sale lekcyjne, sala gimnastyczna, profe-
sjonalna, nowoczesna kuchnia wraz ze stołówką, świetlica i tak 
prozaiczne rzeczy jak toalety i szatnie. 

Z nowej sali gimnastycznej uczniowie korzystają od stycznia 
2008 roku, sale lekcyjne użytkowane są od września 2012 roku, 
pół roku później uruchomiono również nowe szatnie. W bieżą-
cym roku szkolnym zakupiono wyposażenie bloku żywieniowe-
go. Obecnie czekamy na odbiór kuchni przez SANEPiD w Kiel-
cach i na jego decyzję o dopuszczeniu tej części do użytkowania.

Do chwili oddania nowej części szkoły, w placówce praca od-
bywała się na dwie zmiany, obecnie ze względu na to, że mamy 
dwa oddziały przedszkolne, a na razie tylko jedną salę dla takie-
go oddziału, grupa dzieci z Gnieździsk uczęszcza na zmianę po-
południową. Przez cały czas realizacji inwestycji trwały także pra-
ce remontowe w starym budynku szkoły. Na przestrzeni lat 2007 
– 2009 została zmieniona cała stolarka okienna, sukcesywnie 
wymieniono stoliki i krzesełka oraz wszystkie meble w oddziale 
przedszkolnym i niektórych salach. W całym budynku dokonano 
również wymiany podłóg, obecnie wszędzie są już kolorowe es-
tetyczne wykładziny PCV i kolorowe verticale w oknach. W wa-
kacje 2013 roku dokonano wymiany systemu centralnego ogrze-
wania, który funkcjonował od czasu oddania do użytku szkoły w 
styczniu 1973 roku. Przed szkołą jeszcze stoją kolejne wyzwania 
remontowe, budynek wymaga termoizolacji, teren trzeba ogro-
dzić, doprowadzić boisko przyszkolne do stanu używalności i 
ponownie wyremontować łazienki w starej części. Niewątpliwą 
potrzebą w środowisku i dostrzeganą jak najbardziej przez szko-

Jest dobrze, będzie jeszcze lepiej …

Nasza szkoła

Nowa kuchnia

łę jest rozszerzenie oddziałów przedszkolnych o dzieci 3 i 4 let-
nie. Nie da się tego dokonać za jednym podejściem, bo szkoła 
nie dysponuje takim budżetem, ale perspektywa jest obiecująca.

małgorzata Trela 
dyrektor zespołu Szkół w Gnieździskach

kanapka Bystrzaka
Podczas zabawy choinkowej w naszej szkole odbył się kon-

kurs na  najciekawszą kanapkę. Uczniowie klas I – III z pomocą ro-
dziców komponowali kanapki, w miejscu przygotowanym przez 
opiekunki SK PCK.  Dwa tygodnie wcześniej rodzice otrzymali za-
proszenia i informację z wyjaśnieniem zasad tych zmagań. Żywa, 
aktywna współpraca, zaangażowanie  i zapał dzieci towarzyszyły 
tej imprezie. Rodzice służyli swoim pociechom poradą i asysto-
wali im w trakcie wykonywania przez nich zadania. Dzięki cieka-
wym pomysłom i kreatywności uczniów z kolorowych, pełnych 
witamin produktów powstawały jadalne dzieła sztuki. Podane 
estetycznie na tacach, kusiły, aby ich skosztować. Kolorowe far-
tuchy i specjalnie przygotowane czapki sprawiły, że dzieci czuły 
się jak prawdziwi kucharze. 

Po zabawie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a następ-
nie poczęstowali swoimi „daniami” młodszych kolegów, czym 
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Udział uczniów Zespołu Szkół w Gnieździskach w Świętokrzy-
skim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim to pasmo 
nieustających sukcesów. Piąty rok z rzędu, odkąd tylko pojawili-
śmy się na deskach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, je-
steśmy w ścisłej czołówce szkół prezentujących znakomite umie-
jętności językowe i aktorskie. Przypomnijmy, iż w poprzednich la-

Szczęśliwi – o ile radość można nazwać szczęściem…
tach trzykrotnie zdobywaliśmy II miejsce, a w ubiegłym roku było 
to miejsce I. Ten rok również zakończyliśmy sukcesem, stając na 
III miejscu podium. 

14 marca, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się  w 
przedstawieniu w oparciu o klasykę Oscara Wilde pt.: The Hap-
py Prince (Szczęśliwy Książę) - sugestywnym w nastroju, pobu-

wzbudzili ogromny aplauz wśród  publiczności. Uwieńczeniem 
imprezy była wspólna fotografia.

Rodzice byli bardzo dumni ze swoich pociech. Miło było wi-
dzieć, jak dobrze czują się w szkole. Organizatorzy doceniają 
zaangażowanie i duży wkład pracy rodziców w organizowane 
przez szkołę przedsięwzięcie. 

marchewkowe pole
Dnia 29.01.2014 r. mury szkolne rozbrzmiały piosenką „Mar-

chewkowe pole” zespołu Lady Punk, gwarem i śmiechem dzieci, 
a na korytarzu pojawiły się  kolorowe plakaty promujące zdrowy 
styl życia wykonane przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem 
nauczycielki biologii – pani Anny Leśniak oraz oryginalne książki 
kucharskie autorstwa czwartoklasistów, zainspirowanych przez 
polonistkę – panią Mariannę Gawrońską. W takiej scenerii ucznio-
wie klasy VI zaprezentowali swój projekt „Marchewkowe pole”, a 
w nim zabawy i konkursy „z marchewką w tle”, w których mogli 
wziąć udział wszyscy uczniowie. Rzut woreczkiem w marchew-

kowy cel, zjadanie marchewki zawieszonej na nitce (odpowied-
nio uprzednio przygotowanej), drużynowe wyklejanie ogromnej 
marchewki na papierowej planszy, poszukiwanie skarbu ukryte-
go w gabinecie pani dyrektor Małgorzaty Treli (według zaszyfro-
wanych wskazówek) wzbudzały wśród licznej publiczności sal-
wy śmiechu i gromkie brawa. Wszystkim obecnym w tym dniu w 
szkole bardzo smakował marchewkowy poczęstunek.

Przygotowując te zajęcia, szóstoklasiści samodzielnie opra-
cowali scenariusz zawodów, redagowali i wykonali zaproszenia. 
Zorganizowali drużyny w taki sposób, aby integrować uczniów 
młodszych i starszych. Prowadząc zajęcia, dbali o serdeczną at-
mosferę, sprzyjającą rywalizacji i wspólnej zabawie. Nie można 
pominąć zasług wszystkich uczestników, którzy aktywnie odpo-
wiedzieli na skierowane do nich zaproszenie. Dzięki założonym w 
tym dniu strojom, wokoło królował kolor „marchewkowy”.

Mamy nadzieję, że nasze wspomnienia wprowadzą czytelni-
ków „Wieści” w dobry nastrój.

anna Leśniak, Grażyna Palacz
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dzającym wrażliwość, skłaniającym do zadumy utworze, o czym 
niech świadczy zacytowany fragment: (…) „ Kiedy miał ludzkie 
serce, nie wiedział, co to jest ból, współczucie, smutek. Żył w luksu-
sie, odizolowany wysokim murem od świata, szczęśliwy - jeśli ra-
dość oznacza szczęście. Gdy po śmierci stanął wysoko na cokole, 
oczami z szafirów oglądając całą nędzę swego miasta, jego serce z 
ołowiu musiało zapłakać widząc wiele nieszczęść. Postanawia mu 
pomóc jaskółka. Stopniowo obrywając kamienie i odrywając płytki 
złota, którymi obłożony jest pomnik, zanosi je biednym i potrzebu-
jącym, tym samym opóźniając swój odlot do ciepłych krajów. Gdy 
nadchodzi zima, z przepięknego, bogato zdobionego pomnika, zo-
staje już tylko ołowiana rzeźba, a jaskółka umiera, nieprzyzwyczajo-
na do mrozów. Serce księcia, widzącego to poświęcenie, pęka z głu-
chym odgłosem. Kiedy Bóg prosi jednego ze swych aniołów, by ten 
przyniósł mu dwie najcenniejsze rzeczy z tego miasta, anioł natural-
nie przynosi pomnik szczęśliwego księcia i martwego ptaka”.

Bogata scenografia, odpowiednio dobrane stroje, pełen 
kunszt aktorski i niezwykłe przejmująca muzyka, która wypełniła 
każdą minutę spektaklu przyczyniły się do tego, że znowu mogli-
śmy się cieszyć z zasłużonego sukcesu.   

Młodym aktorom dziękujemy za niezapomniane wraże-
nia i emocje. Za przygotowanie przepięknej dekoracji i strojów 
wdzięczni jesteśmy jak zawsze mamom naszych aktorów, a w 
szczególności paniom Agnieszce Pałys, Elżbiecie Hajduk, Ewie 
Chruściak oraz nauczycielce plastyki p. Agnieszce Jakubowskiej. 
Niewątpliwie ma być z czego dumna nauczycielka języka angiel-
skiego p. Małgorzata Szymkiewicz, która zadbała o to, by wszyst-
ko zagrało na szóstkę.

Fotografie wykonała pani Martyna Głębocka – pracownik 
ŚCDN w Kielcach.

współorganizator: aldona marzec

26 marca 2014 roku przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach wzięły po raz pierwszy 
udział w XIV Festiwalu Teatralnym pt.: NASZA KULTURA – SPOTKA-
NIA Z BAŚNIAMI I LEGENDAMI, który odbył się w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Piekoszowie. Do konkursu mogli przystąpić ucznio-
wie z terenu trzech gmin: Piekoszów, Łopuszno i Strawczyn.

Jury oceniało uczestników w czterech kategoriach wieko-
wych: przedszkola, szkoły podstawowe I – III, szkoły podstawowe 
IV-VI oraz gimnazja. Do rywalizacji stawiły się dzieci z 7 szkół: Pie-
koszowa, Górek Szczukowskich, Micigoździa, Oblęgorka, Jaworz-
ni, Łopuszna oraz Gnieździsk. Zgromadzoną licznie publiczność 
uczestnicy przenieśli do świata wiedźm, magii i czarów. Można 
było oczyma wyobraźni zwiedzić najbardziej polskie i drogie 
wszystkim Polakom miasto – Kraków. Nie zabrakło bajek, baśni 
oraz zabawnych scen kabaretowych.

Nasi mali, ale zdolni aktorzy w wielobarwnych krakowskich 
strojach, urodą, wdziękiem oraz warsztatem teatralnym urzekły 
widownię oraz jury. Mocy i głębi odczuwanym wrażeniom dodały 
zadziwiające możliwości tych małych trzpiotów. Długie recytacje, 
anielskie głosy oraz krakowskie tańce doceniła komisja, przyznając 
I miejsce 14-osobowej grupie chłopców i dziewczynek złożonej z 
przedszkolaków obydwu grup uczących się w Gnieździskach. Poza 
percepcją gry aktorskiej, istotne znaczenie miały walory plastycz-
ne całej inscenizacji. Serdeczne podziękowania składamy rodzi-

Pierwszy występ na scenie i… sukces!
com, którzy wspierali nas nauczycieli w przygotowaniu kostiumów 
i efektownych dekoracji. Poza tym towarzyszyli nam w tym dniu, 
znacznie usprawniając stronę organizacyjną środowego wyjazdu 
do Piekoszowa z nieliczną, choć bardzo energiczną grupą dzieci, 
za co są wdzięczne obydwie panie pracujące z grupą aktorów pani 
Karolina Mędrecka  i pani Magdalena Szymkiewicz.

magdalena Szymkiewicz
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zespół Szkół w Gnieździskach grał z woŚP już 14 raz!
Kwesta na rzecz WOŚP organizowana jest przez szkołę już 

od kilkunastu lat. Od IX do XV finału szkoła organizowała rów-
nież koncerty. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, 
nasi wolontariusze brali udział tylko w kweście pod kościołem 
parafialnym pw. Serca Jezusowego w Wiernej Rzece, którego 
proboszcz jest bardzo otwarty na współpracę z naszą szkołą. 
W tym roku wierni wrzucili do puszek okrągłą sumę 2 900,00 zł. 
Mimo dużego, przejmującego wiatru stali na placyku w długich 
kolejkach, aby dołożyć do wielkiej sprawy swój datek.

Spotkanie z policjantem
Od kilku już lat szkoła współpracuje z Komendą Główną Po-

licji w Kielcach, czego owocem są także coroczne spotkania 
uczniów klas młodszych szkoły podstawowej z policjantem 
uczącym w często zabawowy sposób zasad nie tylko ruchu 
drogowego, ale także zasad bezpieczeństwa w życiu codzien-
nym. W tym roku policjanci przeprowadzili także spotkania z 
uczniami klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum na 
temat profilaktyki zachowań drogowych i uzależnień. Dzieci na 
spotkaniu otrzymały odblaski, które na pewno poprawią ich wi-
doczność na drodze o zmroku czy podczas gorszej pogody.

Szałowe, kolorowe powitanie wiosny!
Wiosna, wiosna. Wiosna! Ach, to Ty! Uczniowie w szkole na 

pewno nie mają najmniejszej wątpliwości, że przyszła. Ten, 
kto jest znakomitym obserwatorem, wiosnę ujrzał , usłyszał i 
... poczuł. 21 marca, jak nakazuje kalendarz astronomiczny, po-
witaliśmy WIOSNĘ!!! Tego dnia dzień zrównał się z nocą, która 
od tej chwili (Hura!) będzie coraz krótsza.   W naszej szkole nie 
było jednak zwykłego powitania wiosny przez topienie Ma-
rzanny czy jakieś tam palenie chochoła, ale szkoła wypełniła 
się radosnym śmiechem i przecudnej urody bajecznymi i ko-
lorowymi strojami. Dziewczęta ubrały się w co tam miały, ale 
koniecznie z barwnymi kwiatami, a chłopcy po prostu mak-
symalnie przebojowo kolorowo. Podczas wesołej godziny po-
święconej zabawie, każda klasa zaprezentowała także swoje-
go przebierańca. Samorząd Uczniowski wcześniej przydzielił 
uczniom zadanie, aby przebrać najzabawniej swojego repre-
zentanta. Na wybiegu podczas prezentacji pojawiły się, ku za-
skoczeniu publiczności, nowe koleżanki w niepowtarzalnych 
kreacjach. Były świetne, że boki zrywać! Dopatrywaliśmy się 
w nich cech bliźniaczo podobnych do nich chłopców z róż-
nych klas, ale nie potrafiliśmy jednak odgadnąć ich prawdzi-
wej tożsamości, bo jak szybko się pojawiły tak i szybko znikły 
wśród owacji publiczności. Organizujący ten dzień Samorząd 
Uczniowski zadbał także o nagrodzenie najbardziej zaangażo-
wanych w zabawę osób.

ewa dudek 

Z życia Zespołu Szkół w Gnieździskach

Kolejki do kwestujących wolontariuszy ustawiały się po każdej mszy

Nasi dzielni wolontariusze

Kolorowy Dzień Wiosny
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W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie zapraszanie babć 
i dziadków na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka jest  
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To 

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
szczególny dzień, w którym wnuczęta mogą wyrazić miłość, 
szacunek i przywiązanie do swoich ukochanych dziadków. To 
oni właśnie, poświęcali nam swój czas, kiedy rodzice pracowa-
li, to oni przytulali nas, rozpieszczali, wybaczali psoty, figle i 
zawsze byli najtrudniejszych chwilach. 

W pięknie udekorowanej sali dzieci przedstawiły różno-
rodny program artystyczny. Wnukowie zaprezentowali wier-
sze, pełne humoru  inscenizacje przeplecione piosenkami i 
tańcami. Młodsi uczniowie zatańczyli krakowiaka w bogato 
zdobionych strojach ludowych i wystawili bajkę pt .Czerwo-
ny Kapturek, zaś starsze koleżanki przygotowały skompliko-
wane układy choreograficzne i śpiewały piosenki z repertuaru 
Sylwii Grzeszczak i Anny Wyszkoni. Następnie dzieci obdaro-
wały swoich ukochanych gości upominkami przygotowanymi 
własnoręcznie, a były to serduszka z podstawkami i cudowne 
kwiatki z życzeniami. Potem rozpoczęła się druga część spo-
tkania przepełniona refleksjami i wspomnieniami przy kawie, 
herbacie i  słodkimi ciasteczkami.

aldona Sobierajska

O sukcesach uczniów  
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie

Miło nam poinformować czytelników Wieści Łopuszna, że 
wśród laureatów Xi konkursu Humanistycznego znalazła 
się uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w dobrze-
szowie, klaudia nowak. Każdy etap tegorocznego konkursu 
był niezwykle trudny. Wymagał wiedzy z zakresu języka pol-
skiego, historii, plastyki (w tym szczegółowej znajomości opi-
sów wskazanych przez organizatorów dzieł sztuki), edukacji 
czytelniczej, medialnej i regionalnej. Przygotowywana do kon-
kursu przez panią Ewę Stępień Klaudia doskonale sobie radzi-
ła z zadaniami na każdym etapie i 28 marca odebrała dyplom i 
medal z rąk Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Jest to równo-
znaczne z tym, że nie będzie pisała kwietniowego sprawdzia-
nu, uzyskując z niego maksymalną liczbę punktów. Klaudia dała 
się poznać wszystkim nauczycielom jako ogromnie zdyscypli-
nowana, pełna zapału do nauki i pilności uczennica. Tytuł lau-
reata uzupełniła jeszcze tytułem wicemistrza ortografii zdoby- Klaudia Nowak - laureatka Konkursu Humanistycznego
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tym w organizowanym przez Zespół Szkół w Łopusznie Gmin-
nym Konkursie Ortograficznym. Pierwsze miejsce zajęła także 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, o czym poni-
żej. Wbrew pozorom Klaudia nie spędza całych dni nad książka-
mi. „Uwielbiam jeździć na rolkach i na rowerze – mówi. – Dużą 
przyjemność sprawia mi także jeżdżenie na nartach. Osobą, 
którą bardzo podziwiam jest Justyna Kowalczyk. Imponuje mi 
jej siła woli i to, że nigdy się nie poddaje.”

Jako duży sukces odebraliśmy także tytuł finalistki Xi kon-
kursu Humanistycznego zdobyty przez uczennicę klasy 
piątej – darię Piersiak. O tym, jak bardzo utalentowana jest 
to dziewczynka, niech świadczy także to, że jest ona tego-
rocznym (i ubiegłorocznym) mistrzem ortografii gminy 
Łopuszno. Trzecie miejsce w kategorii klas iV – Vi w Gmin-
nym konkursie ortograficznym zdobyła również uczenni-
ca naszej szkoły – weronika kowalczyk z klasy Vi. w ka-
tegorii klas ii – iii pierwsze miejsce zdobyła młodsza ko-
leżanka dziewczynek, trzecioklasistka ola karpacz, którą 
do konkursu przygotowywała pani aldona Sobierajska. 

Tak więc uczniowie naszej szkoły zajęli w konkursie or-
tograficznym w kategorii klas iV – Vi trzy pierwsze miej-
sca, a w kategorii klas ii – iii miejsce pierwsze. 

Jeśli ktoś zna Dobrzeszów, wie, że niewielką jego częścią 
jest tzw. Podgóra – część wsi przylegająca do podnóża Góry 
Dobrzeszowskiej. Tutejszy mikroklimat musi szczególnie 
sprzyjać rozwojowi zdolności humanistycznych. Tutaj właśnie 
mieszkają Klaudia Nowak, Weronika Kowalczyk i Ola Karpacz, 
a także mistrzowie i wicemistrzowie konkursów ortograficz-
nych minionych lat. Tu mieszkają starsze koleżanki Klaudii, 
które w latach ubiegłych zdobywały tytuły finalistki i laureatki 
Konkursów Humanistycznych. Może w takim razie warto wy-
brać się na rajd w malownicze okolice Góry Dobrzeszowskiej?

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrze-
szowieodnieśli sukces w eliminacjach do ogólnopolskiego 
Turnieju wiedzy  Pożarniczej. Wykazali duże zaangażowa-
nie, włożyli dużo pracy i własnego czasu w przygotowania do 
konkursu. Turniej ten nie należy do łatwych, ponieważ obej-
muje on wiedzę dotyczącą m.in. rodzajów sprzętu gaśnicze-
go, udzielania pierwszej pomocy, historii Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, przepisów przeciwpo-
żarowych itp. Ciężka praca się opłaciła i zakończyła sukcesem. 
Uczennica klaudia nowak zajęła i miejsce i bę-
dzie reprezentować naszą gminę na szczeblu po-
wiatowym, uczeń krystian Szymkiewicz zajął ii 
miejsce, a klaudia Stańczyk – iii miejsce. Uczniom 
gratulujemy wiedzy, a za Klaudię będziemy trzymać kciuki. Do 
konkursu przygotowywała uczniów pani Danuta Młynarska. 

e. Stępień, d. młynarska

Zwycięzcy gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej

Zwyciężczynie Gminnego Konkursu Ortograficznego
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Akademia z okazji Dnia Kobiet była kolejną uroczystością 
w  Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie na którą licznie przy-
były mamy, babcie i ciocie, aby podziwiać występy swoich po-
ciech. na wstępie pani dyrektor alicja kuropatwa powita-
ła przybyłych gości, pana radnego zbigniewa zimeckie-
go i przedstawiciela Urzędu Gminy Łopuszno redaktora 
naczelnego ‘’wieści  Łopuszna’’ pana michała nygę, ale 
przede wszystkim przybyłe panie, którym złożyła najser-
deczniejsze życzenia.

Na początku akademii wystąpiła grupa taneczna dziew-
cząt z klas IV – VI w układzie tanecznym do utworu „Gangnam 
style”. Następnie dzieci z przedszkola i klas I – III wyśpiewały i 
wyrecytowały życzenia dla wszystkich kobietek i kobiet. Bar-
dzo ładnie zaprezentowali się chłopcy z klasy VI, którzy z dużą 
swobodą i wdziękiem udowodnili, że świat bez kobiet byłby 
szary i ponury. 

Kobiety i kobietki
Po zakończeniu uroczystości pan Zimecki i pan Nyga złożyli 

paniom najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.Wszyst-
kie panie zostały obdarowane kwiatami własnoręcznie wyko-
nanymi przez uczniów.

danuta młynarska

Początek roku ka-
lendarzowego to 
okazja, by w sposób 
wyjątkowy wnuczę-
ta mogły podzięko-
wać Babciom i Dziad-
kom za ich ciepło, 
cierpliwość a przede 
wszystkim -  miłość. W 
dobie Internetu i tele-
fonu, to te na żywo 
przekazywane przez 
wnuczęta życzenia, są 
najpiękniejszym pre-
zentem. Dlatego też 
nie mogło zabraknąć 
w szkole takiej oka-
zji. Tradycyjnie dzień 
Babci i dziadka był 

Z życia szkoły w Sarbicach

Dzień Babci i Dziadka - występy uczniów Gdzie kucharek sześć.....
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bardzo uroczysty, a malującą się na twarzach dzieci radość i 
zniecierpliwienie przed występem była widoczna.

Przybyłych gości, ciepłymi słowami i życzeniami, powita-
ła pani kierownik agnieszka adydan. Gdy nadszedł czas na 
występy wnucząt, widać było w oczach każdej babci i dziad-
ka wzruszenie i dumę. W podzięce za trud, opiekę i miłość 
uczniowie klas 0 – III oraz przedszkolaki odświętnie ubrane z 
pełna powagą i gracją recytowali, śpiewali i tańczyli. Prezen-
towane scenki humorystyczne, wywoływały szczery i rado-
sny śmiech gości. Po odśpiewaniu 100 lat wnuczęta osobiście 
uściskały swoje babcie wręczając im własnoręcznie wykona-
ne prezenty. Na zakończenie pani kierownik skierowała słowa 
uznania do dzieci, za piękny występ oraz do wychowawczyń 
klas 0 – III pań małgorzaty krzysztofik i małgorzaty naj-
mrodzkiej oraz pań dominiki Świadek i anny Sochy – wy-
chowawczyń przedszkolaków.

Kolejną okazją do spotkania był obchodzony w szkole, 10 
marca międzynarodowy dzień kobiet. Ten dzień jest też 
wyjątkowy również dla panów, podkreśliła podczas powita-
nia pani kierownik, przypadał bowiem w dniu  akademii także 
Dzień Mężczyzny.

Dzień Babci i Dziadka - scenka w wykonaniu Izy i MarcelaDzień Babci i Dziadka - kochane wnuczęta

Zaprezentowany przez przedszkolaków, a następnie 
uczniów filii montaż słowno – muzyczno – taneczny, przygo-
towany przez panią anetę Barańską, wzbudził szczery za-
chwyt wśród przybyłych gości, wśród których była między 
innymi pani dyrektor alicja kuropatwa. Gromkimi brawami 
został nagrodzony także perfekcyjnie przygotowany występ 
przedszkolaków do piosenki „Ona tańczy dla mnie”. Część ar-
tystyczną zakończyły życzenia dla wszystkich pań i koleżanek 
składane przez chłopców z klas 0 – III. Wszystkie panie zosta-
ły obdarowane kwiatami, a mali artyści słodkim upominkiem.  
Życzenia do przybyłych gości skierowała także pani dyrektor, 
pani kierownik oraz ksiądz proboszcz Jack Celuch. 

Swój wyjątkowy talent wokalny na wszystkich akademiach 
prezentuje uczennica klasy III, izabela dzwonek. Ma ona nie 
tylko uzdolnienia muzyczne, ale także bardzo dobrze zna za-
sady polskiej pisowni. Udowodniła to zdobywając ii miejsce 
w kategorii klas młodszych na Gminnym Konkursie Ortogra-
ficznym organizowanym w Łopusznie.

aneta Barańska  
małgorzata krzysztofik 

małgorzata najmrodzka

Dzień Kobiet - małe damy Ola i Kinga Dzień Kobiet - Ona tańczy dla mnie - przedkszkolaki z filii
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Gminna Biblioteka publiczna w ramach TYGODNIA KULTURY 
JĘZYKA POLSKIEGO zaproponowała najmłodszym czytelnikom 
spotkanie z panią Agnieszką Frączek – autorką kilkudziesięciu 
prac z dziedziny językoznawstwa i poezji dziecięcej.

Pani Agnieszka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Warszawskiego, germanistką i leksykografem. Jest redaktorem 
naukowym Wielkiego Słownika Niemiecko – Polskiego wyróżnio-
nego przez magazyn literacki tytułem Książki Roku 2010. Zdobyła 
również wyróżnienie IBBY Dziecięcy Bestseller Roku.

W dniu 11 marca b.r. z wizytą do biblioteki przybyli uczniowie 
klas II i III SP w Łopusznie wraz z opiekunkami. W trakcie spotkania 
pani Agnieszka opowiedziała dzieciom jak się pisze książki, skąd 
czerpie pomysły i ile osób jest zaangażowanych w przygotowanie 
książki do druku. Zapoznała dzieci z własną twórczością, a trzeba 
zaznaczyć, że jest z zamiłowania autorką wierszy i opowiadań dla 
najmłodszych propagujących poprawną polszczyznę. W utworach 
opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi 
(„Byk jak byk. Rzecz nie całkiem poważna o całkiem poważnych 
błędach językowych”).

Młodzi czytelnicy przekonali się, że nauka poprawnej pol-
szczyzny nie musi być nudna, a poprzez lekturę wierszy pani 
Agnieszki nawet świetną zabawą.

„Chwastów pnącza”
Kosiarz kosiarkę włącza

I Wrr! Ściga chwastów pnącza
Włącza? A nie włancza może?

Absolutnie nie! Broń Boże! 
Skąd bym wzięła rym do pnącza,

Gdyby nie to, że się włącza”.
Pani Agnieszka jest też autorką książeczki „Jedna literka, a 

zmiana wielka”. Przedstawia w niej homonimy, czyli wyrazy, któ-
re brzmią identycznie a różnią się pisownią i znaczeniem, jak 
„smok” i „ smog” czy „kot” i „kod”.

Z humorem o poprawnej polszczyźnie!

Pani Agnieszka Frączek

Podczas spotkania autorka odkrywała wiele tajników języka 
polskiego. Przekazywała wiedzę o frazeologizmach i wyrazach 
wieloznacznych oraz o tym, jak ważne jest, by używać ich zgod-
nie z zasadami gramatyki i ortografii.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach językowych. Było 
wiele śmiechu podczas lektury  wierszy, które są spontaniczne, 
trafne, radosne („Banialuki do zabawy i nauki”, „Dranie w tra-
nie, czyli wiersze trudne niesłychanie”, „Kotostrofy czyli o kotach 
strofy”) i pomagają w nauce poprawnej pisowni lepiej, niż suche 
regułki. Autorka popularyzuje w nich wiedzę o współczesnej, po-
prawnej polszczyźnie.

Zapraszamy do lektury książek pani Agnieszki Frączek czytel-
ników w każdym wieku.

małgorzata Gawęda

Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie zaprasza do udziału 
w VI edycji Konkursu Literackiego o „ złote Pióro”. Dla zwycięz-
ców przewidujemy cenne nagrody rzeczowe. 

regulamin konkursu: 
organizatorzy

- Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie
- Patronat nad konkursem sprawuje Urząd Gminy 

Cel
Celem konkursu jest inspirowanie zainteresowań literackich, 

poszukiwanie nowych talentów twórczości literackiej, zachęce-
nie do czytania i poznawania literatury, możliwość zaprezento-
wania swojej pracy.

Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież 

oraz osoby dorosłe. Proponujemy następujące formy literackie 
do wyboru:
- wiersze
- opowiadania

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczal-
nym terminie do 20 maja 2014 roku jednego lub dwóch samodziel-
nie napisanych utworów literackich, nigdzie niepublikowanych i 
nienagradzanych w innych konkursach na adres:

Złote Pióro

Gminna Biblioteka Publiczna
26-070 Łopuszno

ul. Włoszczowska 3
3. Tematyka prezentowanych utworów dowolna, jednak orga-

nizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.
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„Kiedy otwierasz książkę, wkraczasz jakby do teatru, naj-
pierw jest kurtyna, odsuwasz ją i przedstawienie się zaczyna” 
– słowa pochodzą z książki „Atramentowe serce” Cornelii Funke 
autorki książek dla dzieci i młodzieży. Właśnie dzięki umiejętno-
ści czytania otwiera się przed czytelnikiem świat wiedzy, emo-
cji i wyobraźni.

30 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się 
uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu „Czytelnik Roku 
2013”. Spośród osób korzystających ze zbiorów naszej bibliote-
ki wyłoniono grupę czytelników, którzy w roku 2013 przeczytali 
najwięcej książek.

Wśród najmłodszych (do lat 13) tytuł „Czytelnik  roku 
2013” został przyznany następująco:
I miejsce – Aleksandra Pięta oraz Zuzanna Pięta
II miejsce – Julia Chruściak
III miejsce – Aleksandra Dziedzic

W drugiej grupie nagrodzonych (młodzież 13-18 lat):
I miejsce – Klaudia Ogonowska
II miejsce – Karolina Bujak
III miejsce – Malwina Lesiak

Wśród dorosłych czytelników:
I miejsce  otrzymała p. Iwona Kondela
II miejsce  p. Aneta Wojtyś
III miejsce  p. Barbara Wąsek

Po wręczeniu przez Wójta Gminy nagród i dyplomów odby-
ło się spotkanie autorskie z Anną Błachucką – poetką, autorką 

Czytelnik Roku 2013

liryków i utworów satyrycznych. Autorka opowiedziała o po-
czątkach swojej pisarskiej drogi, następnie zaprezentowała kil-
ka swoich wierszy. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmos-
ferze. 

Jednocześnie informujemy że „Konkurs Czytelnik Roku 2014” 
jest już otwarty. Zapraszamy do udziału,  życzymy miłej lektury 
oraz wspaniałych wyników w bieżącym roku.

z.w.

Laureaci konkursu

KUltURa i oświata 

4. Prace powinny być zapisane na nośniku cyfrowym oraz wy-
drukowane. Dopuszcza się prace napisane ręcznie.

5. W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przy-
znaną nagrodę.

6. Do utworu należy dołączyć kartkę, zawierającą następujące 
informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, adres zamiesz-
kania, telefon, nazwa i adres szkoły oraz klasa.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają 
sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych tekstów.

8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmie organi-
zator w porozumieniu z jurorami.

9. Autorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do pu-
blicznego ich odczytania podczas wręczania nagród.

Nagrody
10. Nadesłane prace będzie oceniać jury powołane przez or-

ganizatora.
11. Laureaci każdej kategorii otrzymują nagrody oraz wyróż-

nienia ufundowane przez
organizatora i patrona.
12. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 

w  czerwcu 2014 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni 
osobnym pismem.

13. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w 
kwartalniku „Wieści Łopuszna” oraz na stronie internetowej GBP 
w Łopusznie.

Z okazji Dnia Kobiet odbył się mini maraton Zumby. Zajęcia 
te przeprowadziła instruktorka Zumby Anna Półtorak z Kielc.

W tym wydarzeniu wzięło udział 30 pań, które doskonale 
dawały sobie radę w przygotowanych układach, a przy tym 
świetnie się bawiły.

Dla uczestniczek „Clubu Fitness” został także zorganizowa-
ny poczęstunek. Panie w sympatycznym gronie spędziły świą-
teczne popołudnie. Były życzenia oraz symboliczny kwiatek 
dla każdej z Pań.

Sławomir  Stelmaszczyk

Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Sportowo 
-Wypoczynkowym w Łopusznie
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Ferie zimowe zorganizowane w Gminnym Ośrodku Sporto-
wo – Wypoczynkowym w Łopusznie przebiegały we wspania-
łej atmosferze. Organizatorzy podzielili dzieci na dwa turnu-
sy 35 osobowe. Dzieci aktywnie spędziły czas biorąc udział w 
zabawach ruchowych, warsztatach tanecznych, muzycznych, 
plastycznych. 

Przeprowadzono również zajęcia kulinarne, w czasie któ-
rych dzieci samodzielnie przygotowywały ciasteczka i roga-
liki. Na uroczystą degustację zaproszono wójta gminy pana 
Zdzisława Oleksiewicza. Codziennie w czasie zajęć feryjnych 
dzieci otrzymywały i chętnie zajadały „gorącą zupkę”.

W czasie zajęć odbyły się  też różne konkursy sprawnościo-
we oraz konkursy na najładniejszą kartkę z ferii oraz kartkę wa-
lentynkową. W ramach zajęć sprawnościowych dzieci ćwiczy-
ły na urządzeniach w sali Fitness. Największym zainteresowa-
niem cieszyła się bieżnia elektryczna i wioślarz. 

W pierwszym tygodniu ferii zorganizowano wycieczkę do 
lasu. Dużą atrakcją było  przeciąganie liny, zawody saneczkar-
skie, robienie orzełków na śniegu i bitwa na śnieżki. 

Na zakończenie każdego turnusu organizowano bal z kon-
kursami i słodkim poczęstunkiem. „Bal Przebierańców” w  
pierwszym tygodniu ferii  i „Bal Walentynkowy” w drugim ty-
godniu.

Na koniec turnusu każdy z uczestników otrzymał pamiątko-
wy dyplom za aktywny udział w feriach zimowych. Wszystkie 
zajęcia przeprowadzili pracownicy GOSW - Justyna Marszalik 
i Sławomir Stelmaszczyk. 

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Sportowo 
-Wypoczynkowym w Łopusznie

Kwalifikacja wojskowa na terytorium powiatu kieleckiego roz-
poczęła się na początku lutego i będzie trwała do końca kwietnia 
2014 r. w dniach 18 i 19 marca stawiło się przed komisją lekar-
ską prawie 60 mężczyzn z terenu naszej gminy. 

Do kwalifikacji wojskowej w tym roku zostali wezwani męż-
czyźni urodzeni w 1995 roku oraz w latach wcześniejszych, któ-
rzy albo nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby, albo wcześniej zostali uznani przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolnych do służby.   

W trakcie kwalifikacji wojskowej wszystkim stawiającym się 
osobom została założona ewidencja wojskowa oraz wydane ksią-
żeczki wojskowe. Określona została również kategoria zdrowia. 
Komisja lekarska oceniając stan zdrowia mężczyzn, ponad 90% 
z nich przyznała kategorię - A (zdolny do czynnej służby wojsko-
wej w czasie pokoju i wojny). Nieliczni otrzymali kategorię D (nie-
zdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju) lub E (trwa-
le i całkowicie  niezdolny do czynnej służby wojskowej zarówno 
w czasie pokoju jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny).

Szymon Jarzyna

Kwalifikacja wojskowa 2014
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JUBILEUSZOWA EDYCJA TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  
O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W GNIEŹDZISKACH

Już po raz dwudziesty w Zespole Szkół w Gnieździskach, 
tradycyjnie w pierwszy wtorek ferii, został zorganizowany 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły.W spor-
towych zmaganiach 4 lutego bieżącego roku wzięli udział 
uczniowie ze szkół naszej oraz  sąsiednich gmin. Rywaliza-
cja przebiegała w dwóch kategoriach: szkół podstawowych 
i gimnazjów. Łącznie w turnieju wzięło udział 37 zawodniczek 
i zawodników ze szkół: Górek Szczukowskich, Jaworzni, Ło-
puszna, Mnina, Pilczycy, Wólki i Gnieździsk. Jak zawsze rywali-
zacja odbywała się w sportowej atmosferze, a zawodnicy pre-
zentowali wysoki poziom umiejętności.

rywalizacja uczniów szkół podstawowych zakończyła 
się następująco:

Dziewczęta:
I miejsce –Natalia Kubuś (Górki Szczukowskie)
II miejsce – Patrycja Walasek (Porzecze)
III miejsce – Ewelina Skrobisz (Mnin)

Chłopcy:
I miejsce – Wiktor Gonciarz (Porzecze)
II miejsce – Michał Bit (Wólka)
III miejsce – Mateusz Młynarski (Mnin)

rezultaty rywalizacji gimnazjalistów:
Dziewczęta:

I miejsce – Sylwia Kamińska (Łopuszno)
II miejsce – Wioletta Malaga (Gnieździska)
III miejsce –Wiktora Robak (Gnieździska)

Chłopcy:
I miejsce – Karol Bartkowski (Łopuszno)
II miejsce – Bartosz Wiater (Gnieździska)
III miejsce – Przemysław Hajduk (Gnieździska)

W klasyfikacji indywidualnej za miejsca od I do IV uczest-
nicy otrzymali dyplomy, natomiast w klasyfikacji drużyno-
wej – puchary. Zdobyli je: w kategorii szkół podstawowych: 
dziewczęta z Górek Szczukowskich i chłopcy z Porzecza.W ka-
tegorii gimnazjów puchary trafiły do rąk dziewcząt i chłopców 
z Gnieździsk.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz Wesołego Alleluja
życzy

Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Dla wszystkich uczestników szkolna stołówka przygotowa-
ła gorący posiłek. Pani Dyrektor Małgorzata Trela serdecznie 
podziękowała zawodnikom za udział w imprezie i zaprosiła na 
turniej w przyszłym roku.

wiesław klimczak

samorządowe pismo lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno

Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Marian Bednarski, Barbara Pawelczyk, Szymon Jarzyna.
skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Wiktor Nowakowski, os. na stoku 51j, Kielce. 
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Kolejny sezon Feniksa
Feniks Łopuszno kończy kolejny sezon w amatorskiej lidze 

badmintona. Do tej pory zespół swoje mecze rozgrywał w hali 
sportowej w Suchedniowie, Ćmińsku i Morawicy. W ostatnią 
niedzielę marca nasza drużyna wystąpiła w roli gospodarza 
kolejnych rozgrywek. 

Dotychczasowymi rywalami Feniksa były drużyny 
z  Zagnańska, Ostojowa, Kielc, Ćmińska,  Morawicy i Bus-
ka. Zawodnicy z Łopuszna mają jeszcze do rozegrania mecz 
z Połańcem. 

,,Nasi” pokonali ekipy z Zagnańska, Morawicy i Buska. Ulegli 
kolegom z Ćmińska, Ostojowa i Kielc. Walka z kieleckimi bad-
mintonistami była naprawdę zacięta i być może w przyszłym 
roku….. 

Na chwilę obecną Feniks Łopuszno znajduje się w środku 
tabeli, zajmując 5 miejsce. To, w porównaniu z poprzednim 
sezonem, awans o 2 oczka. Wynika z tego, że nasi zawodnicy 
wciąż się rozwijają i nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. 

Przygodę z badmintonem na amatorskim poziomie można 
zacząć w każdym wieku. Ten sport to nie tylko ruch i poprawa 
kondycji, ale przede wszystkim wiele pozytywnej energii, któ-
rej każdemu życzymy :) 

drużyna

W górnym rzędzie od lewej: Kamil Cegieła, Szymon Jarzyna, 
Małgorzata Gwóźdź, Wioletta Supernat, Marek Gwóźdź, Jarosław 
Gołuch, Krzysztof Kumański.
W dolnym rzędzie od lewej: Mariusz Karendał, Monika 
Kumańska, Katarzyna Kumańska, Karol Soboń.

Jak co roku wielu  mieszkańców Łopuszna i okolic drugą 
niedzielę stycznia spędza na kolejnych Finałach Orkiestry Jur-
ka Owsiaka organizowanych przez Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie. Nie żałują serca i grosza na wsparcie kolejnych 
przedsięwzięć fundacji. W tym roku celem WOŚP było zebranie 
środków na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej me-
dycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Orkiestrowe granie rozpoczął zespół Quatro. Koncert popro-
wadził jego lider Marcin Będkowski. Solistki: Justyna Szymkie-
wicz oraz Karolina Sobczyk wykonały znane piosenki z repertu-
aru polskich i zagranicznych gwiazd. Jak zwykle wystąpiła Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie pod batutą 
kapelmistrza, pana Michała Leśnika. 

O godz. 17.00 rozpoczęła się licytacja z udziałem znanego kie-
leckiego artysty Bronisława Opałki, czyli popularnej Genowefy 
Pigwy. Pani Genowefa przywitała się z mieszkańcami Łopusz-
na piosenką przygotowana specjalnie na tę okazję. A potem na-
stąpiła aukcja. Poprowadziła ją Anna Jarczak, wokalistka zespołu 
HIT w towarzystwie najpiękniejszych dziewcząt regionu:  Pauliny 
Spery - Miss Polonii Ziemi Świętokrzyskiej 2011 i Magdy Brojew-
skiej – Miss Polonii Ziemi Świętokrzyskiej 2010. 

Bohaterem licytacji okazał się pan michał   Perz, podobnie jak 
w roku ubiegłym był niepokonany i to w jego ręce powędrował 
puchar dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy. Pan 
Michał kupił między innymi pieczonego prosiaka od firmy WIR  
za 1500zł oraz obraz Damian Bąka za 700zł. Łącznie zasilił konto 
Orkiestry sumą 2250zł. W kategorii zakładów pracy i firm najpięk-
niej licytował pan Czesław kolasa, właściciel firmy transporto-
wej. Wydał na orkiestrowe gadżety     950zł. Kupił między inny-

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie  22. FINAŁ

mi: tort ofiarowany przez firmę Migoń za 350zł, kalendarz z dedy-
kacją od wicepremiera Janusza Piechocińskiego za 300zł., album 
„Świętokrzyskie” z maskotką Baby Jagi od marszałka Adama Ja-
rubasa za 250zł. 

Na fundację Owsiaka nie żałował grosza także pan Paweł 
Wnuk, zakupił pamiątki za 800zł., między innymi kosz pełen sło-
dyczy za 450zł. ofiarowany przez przewodniczącą Rady Gminy 
Łopuszno, panią Danutę Łukasik. Również 800 zł. wydał na licyta-
cji pan Aleksander Kozak, właściciel piekarni. Kupił między inny-
mi za 150zł zdjęcie Łopuszna z 1934 roku podarowane przez wój-
ta gminy, Zdzisława Oleksiewicza  oraz obraz olejny Piotra Pawel-
czyka ofiarowany przez Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczyn-
kowy w Łopusznie za 300zł. Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusz-
nie wydali na aukcji 950zł. Kupili kosz wędlin pana  Kazimierza 
Płyty za  650zł oraz karnet na pizzę od pizzerii Roma za 300zł. Hoj-
na okazała się również pani Aneta Kryszczak, kupując orkiestro-
we pamiątki za 600zł., w tym za 250zł. szalik kibica Korony Kielce 
podarowany przez prezesa klubu Tomasza Chojnowskiego.

Jak zwykle pięknie licytowały szkoły. Gospodarze imprezy wy-
dali na różne pamiątki kwotę 2050zł, kupili między intnymi obraz 
ofiarowany przez panią kurator Małgorzatę Muzoł za 450zł. Szko-
ła Podstawowa w Dobrzeszowie zostawiła w orkiestrowej kasie 
570 zł., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 5 - 390zł, szkoła fi-
lialna w Lasocinie 350zł., szkoła filialna w Grabownicy 300zł. 

Na orkiestrowe granie do Łopuszna obiecał przyjechać An-
drzej Mularczyk, aktor odgrywający rolę policjanta Tomka w se-
rialu M jak miłość. Niestety, choroba uniemożliwiła to. Artysta 
przekazał jednak na licytację obiecaną pamiątkę, książkę z auto-
grafami gwiazd grających w serialu. Przywiózł ją z Warszawy spe-
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cjalny kurier tuż przed aukcją. Książkę wylicytowała pani Barbara 
Chuda za 120 zł.

Ogromnie zaangażowana w przygotowanie imprezy była jak 
co roku młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Ło-
pusznie, którą kieruje dyrektor Irena Marcisz, oraz Stowarzysze-
nie Geniusz działające przy tej placówce. Uczniowie obsługiwa-
li stoiska z przyrządzonymi przez siebie potrawami i napojami. 
Młodzi adepci fryzjerstwa i kosmetologii proponowali wykona-
nie modnej fryzury i makijażu. Uczniowie z pałacu (to siedziba 
szkoły) zarobili w ten sposób dla Orkiestry Jurka Owsiaka 556zł. 
Poza tym pani dyrektor szkoły aktywnie uczestniczyła w licytacji. 
Kupiła między innymi za 100zł. karpie w galarecie ofiarowane na 
aukcję przez pana Czesława Kolasę, najhojniejszego podczas li-
cytacji właściciela firmy.

Pióro wieczne ofiarowane przez panią wojewodę Bożentynę 
Pałkę – Korubę „poszło” za 300zł. Jego właścicielem został pan 
Ludwik Kumański. „Widok na Święty Krzyż”  z Pracowni Rzeźby 
Artystycznej „Arkaszka” podarowane przez posła Jana Cedzyń-
skiego kupili pracownicy Zespołu Szkół w Łopusznie za 400zł. 
Pan poseł, obecny na koncercie, wylicytował orkiestrową koszul-
kę za 100zł.

Pan wójt kupił na aukcji obraz swojej córki  Magdaleny za 150zł. 
oraz za taką samą sumę  rękodzieło wykonane przez Barbarę Fras.

W Łopusznie pięknie licytowały panie dentystki. Pani Izabe-
la Jedynak kupiła obraz Beaty Jasikowskiej „Zima” podarowany 
przez przewodniczącą Rady Gminy Danutę Łukasik za 400zł. Pani 
Anna Maszkiewicz, która prowadzi gabinet dentystyczny w szko-
le, orkiestrową koszulkę dziecięcą za 500zł. 

Piłkę ręczną z autografami piłkarzy VIVE Targi  Kielce od staro-
sty Zdzisława Wrzałki   kupił pan Zbigniew Tkacz za 420zł. 

Pan poseł Zbigniew Pacelt podarował na licytację okoliczno-
ściową apaszkę, książkę oraz oryginalną koszulkę reprezentacji 
Polski z olimpiady w Londynie. Pamiątki poszły za 350zł. Z kolei 
filiżankę z porcelany z zieloną herbatą od członka Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka kupili nauczyciele z 
SP w Dobrzeszowie za 200zł. Piękną sportową pamiątkę, pas mi-
strza Europy w boksie zdobyty przez absolwenta szkoły Toma-
sza Kota kupił Hubert Dziubeła za 400zł. Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zakupili za 340zł. tort podarowany 
przez piekarnię Aleksandra Kozaka. Pani poseł Renata Janik po-

darowała na licytację wizytownik z bursztynem Marszałka Sejmu 
Ewy Kopacz. Wylicytował go (telefonicznie !) pan poseł Lucjan 
Pietrzczyk  za 200zł.

Pióro i długopis podarowany przez posła pana Marka Gosa ku-
piła za 300zł. przewodnicząca rady Gminy Danuta Łukasik.

W sumie za 97 orkiestrowych pamiątek wystawionych do licy-
tacji uzyskano kwotę 19620zł. Dochód z puszek, z którymi kwe-
stowali uczniowie, wyniósł 3088,60zł.

Podczas koncertu w Łopusznie można świetnie się bawić. 
Dla najmłodszych w holu na parterze grał zespól Hit, proponu-
jąc dzieciom wspaniałe zabawy i konkursy. Wszyscy uczestnicy 
otrzymywali nagrody. Działała loteria fantowa, która zarobiła dla 
Orkiestry 1542,30zł. Jak zwykle oblegane były stoiska z ciastami 
i  kulinariami przygotowane przez nauczycieli i uczniów ZS im. 
Jana Pawła II. Działała szkolna stołówka, serwując pyszne domo-
we dania.

Po zakończeniu licytacji od godziny 20.00 aż do północy 
organizatorzy zaprosili na zabawę taneczną. Zagrał zespół Seqword. 

Kolejny koncert w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie zakończył się sukcesem. Wynik orkiestrowego grania to 
30324,60zł., czyli o 129,41zł. więcej niż w roku ubiegłym. 

Impreza w Łopusznie to przedsięwzięcie, w które zaangażo-
wani są wszyscy pracownicy szkoły. Szef sztabu, pan dyrektor 
Krzysztof Kumański zawsze to podkreśla. Bez wysiłku nauczycieli, 
uczniów i rodziców, a także wszystkich pracowników obsługi co-
roczny sukces koncertu nie byłby możliwy. Dla pracowników Ze-
społu Szkół niedziela, kiedy odbywa się kolejny finał, jest dniem 
pracy, który dla wielu kończy się długo po północy. 

Jednak sami pracownicy szkoły to za mało. Współodpowie-
dzialnym za przygotowanie koncertu czuje się pan wójt, na pomoc 
którego sztab zawsze może liczyć, a także przewodnicząca Rady 
Gminy Danuta Łukasik. Od lat w przygotowaniu imprezy  pomaga-
ją  strażacy z OSP Łopuszno, firma ochroniarska, orkiestra strażac-
ka, Zakład Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstwo WIR. 

Sztab Organizacyjny serdecznie dziękuje za pomoc w zorga-
nizowaniu imprezy oraz za piękną obecność wszystkich Państwa 
na koncercie.  Kolejny raz przekonaliśmy się, że jesteście Państwo 
wrażliwi na potrzeby innych, a ta wrażliwość wspaniale przekłada 
się na Waszą hojność. 

a.p.






