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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

oraz wesołego “Alleluja” 
życzą  

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łukasik
Wójt Gminy Zdzisław Oleksiewicz  

Alleluja dziś śpiewamy, 
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel. 
Zdrowia, radości i powodzenia
To są najszczersze nasze życzenia

Wielkanoc pachnie wiosną...
to pora tak radosna
pełna pisanek kolorowych
i prezentów  zajączkowych.
Na stole bazie i cukrowy baranek 
i mnóstwo wody w dyngusowy poranek.

Na stole leżało jajko,
zwane świąteczną pisanką.
Wzory na nim malowane,
także mogą być drapane.
Kolorowe czy drapane -
jajko jest najlepsze z chrzanem.



Sylwester pod gwiazdami
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z zycia gminy

Moment, w którym przekazujemy pierwszy w tym roku, 
świąteczny numer „Wieści” jest bardzo ważny zarówno dla 
Rady Gminy jak i dla Wójta, albowiem wkroczyliśmy w ostatni 
rok kadencji i w kolejny rok budżetowy.

 Rozpoczęliśmy urzędowanie zdając sobie doskonale spra-
wę z konieczności wprowadzenia reform, mieliśmy świado-
mość, że oczekiwania społeczne są wysokie. Podejmując trud 
kierowania sprawami Gminy wiedzieliśmy, że niemal wszyst-
ko trzeba zmienić, należy uzdrowić finanse gminy, przede 
wszystkim poprzez reformę sieci szkół.  Potencjalne oszczęd-
ności z tego tytułu to 2-3 miliony złotych rocznie, było więc o 
co walczyć. Przyszłość gminy generalnie zależała od tej refor-
my. Te pieniądze należało zaoszczędzić i wydać na inwestycje, 
które będą służyć ogółowi mieszkańców. 

Reforma z trudem, ale powoli została przeprowadzona. 
Wszystkie dzieci ze zlikwidowanych i zredukowanych szkół 
mają zapewniony dowóz do szkół w Łopusznie, Gnieździ-
skach i Dobrzeszowie oraz nieporównanie lepsze warunki na-
uki w nowych placówkach. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, 
że część rodziców z kilku miejscowości zdecydowała się wy-
słać swoje dzieci na naukę do sąsiednich gmin, gdzie warun-
ki nauki są niekoniecznie lepsze od tych, jakie oferują szkoły 
obwodowe. Jest to jednak decyzja rodziców i konsekwencje, 
zarówno dobre i złe będą dotyczyć ich dzieci. Samorząd miał 
obowiązek zapewnić dowóz i warunki nauki w nowych miej-
scach, przynajmniej na poziomie dotychczasowym i z tego 
obowiązku wywiązał się z nawiązką. 

Przeprowadzone reformy i zmiana filozofii myślenia po-
kazały, że samorząd może inwestować. Stać go na budowę  
dróg, wodociągów, obiektów sportowych. Zrealizowano wie-
le inwestycji zmieniających infrastrukturę gminy, wybudowa-
no ponad 50km dróg asfaltowych,  wodociągi w Sarbicach, 
Krężołku i Przegrodach, kompleks boisk  ORLIK, na budowę 
których pozyskano 660 tys. PLN dofinansowania. Przebudo-
wano centrum Łopuszna przy wsparciu zewnętrznym ok. 450 
tys. PLN. Wykonano nową  elewację hali sportowej przy ZS w 
Łopusznie i SP w Dobrzeszowie. W ramach PROW zagospo-
darowano teren rekreacyjny w Lasocinie. Na terenie Ośrodka 
Sportowo-Wypoczynkowego zrobione zostały trybuny i plac 
zabaw dla dzieci, obie inwestycje zrealizowano ze środków 
pozyskanych z zewnątrz. W niektórych sołectwach zostało 
wykonane nowe oświetlenie, ciągłej modernizacji poddawa-
ne są przestarzałe linie oświetleniowe.

W ZS w Łopusznie realizowany jest projekt w ramach EFS 
„Przedszkole moich marzeń”, którego koszt wynosi ponad 566 
tys. PLN. Ponadto w SP w Dobrzeszowie i w Gnieździskach zor-
ganizowano punkty przedszkolne. Zwiększył się dostęp naj-
młodszych dzieci do bezpłatnej edukacji przedszkolnej.

W gminie ma siedzibę Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
„Nad Czarną i Pilicą”. Ze środków finansowych, jakie posiada 
Grupa zrealizowano kilka masowych imprez, takich jak „Bie-
siada Łopuszańska” czy Dożynki Gminne. W ostatnim miesią-
cu podzielono ok. 300 tys. na realizację małych projektów w 
gminie. Skorzystało z nich 18 beneficjentów. Około 100tys. z 
tej sumy przypadło na naszą gminę.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁOPUSZNO!
Lista dokonań jest długa, kwota wykorzystanych środków 

pozyskanych z zewnątrz też niebagatelna. Naturalnie, nie bra-
kuje krytyków tego, co zostało w ciągu ostatnich trzech lat 
zrobione, wywodzą się oni spośród tych, którzy przez lata kie-
rowali gminą. Kwestionują szerokość budowanych dróg, este-
tykę centrum Łopuszna, celowość gminnych inwestycji. Prze-
cież  mieli możliwość budować autostrady, publiczne toalety 
itp. obiekty, dlatego trudno odnosić się do tych słów krytyki.

Niezbitym faktem jest, że w porównaniu do roku 2005 wy-
datki budżetowe na inwestycje wzrosły o ok. 200%. Będzie-
my realizować wcześniej zaplanowane zadania bez presji wy-
nikającej z faktu zbliżających się wyborów. Będzie to dla Rady 
Gminy i Urzędu normalny rok pracy, a efekty tej pracy będą 
służyły wszystkim mieszkańcom. 

W tegorocznym budżecie przewidziana jest budowa kolej-
nych dróg na terenie całej gminy.

W trakcie realizacji jest wodociągowanie Antonielowa, 
na budowę którego pozyskano ok. 600tys. dofinansowania. 
Trwają prace modernizacyjne na terenie Ośrodka Sportowo 
Wypoczynkowego, również z wykorzystaniem ok. 0,5 mln 
PLN środków unijnych.  W pierwszej połowie roku będzie wy-
konana termomodernizacja budynku ZS im. Jana Pawła II w 
Łopusznie. W okresie wakacyjnym wymieniona zostanie w tej 
szkole instalacja centralnego ogrzewania. W ostatnich dniach 
samorząd otrzymał wsparcie finansowe na utworzenie szkol-
nego placu zabaw w Łopusznie i w Dobrzeszowie (w sumie 
178 450,00 PLN). W najbliższym czasie będą realizowane  ko-
lejne etapy rozbudowy Zespołu Szkół w Gnieździskach. W sa-
mym Łopusznie planowane jest  wybudowanie chodnika przy 
ul. Przedborskiej oraz ogólnodostępnego szaletu w sąsiedz-
twie budynku internatu. W trakcie porządkowania jest cmen-
tarz ewangelicki w Antonielowie i cmentarz żołnierzy niemie-
ckich poległych w latach 1914-15 położony w Jasieniu.

Od 2010 roku funkcjonuje fundusz sołecki. Każde sołe-
ctwo w gminie otrzymuje określoną pulę pieniędzy (jej wy-
sokość zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa), któ-
rą może przeznaczyć na realizację określonej inwestycji. Wie-
le sołectw postanowiło sfinansować posadowienie wiat przy-
stankowych. Te prośby zostały już spełnione. Na terenie gmi-
ny stanęło kilkanaście estetycznych obiektów. Część sołectw 
poprosiła o inwestycje oświetleniowe. Te zadania są w trakcie 
realizacji i będą zakończone bardzo szybko. Pozostałe prośby 
będą konsekwentnie realizowane przez cały rok 2010. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 
składamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzenia 
zdrowych, rodzinnych i pogodnych świąt.

 Przewodnicząca rady Gminy danuta Łukasik
 wójt Gminy Łopuszno zdzisław oleksiewicz
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Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejne sesje Rady Gminy odbyły się 29 grudnia 2009 roku 

i 28 stycznia 2010 roku.
29 grudnia 2009 roku odbyła się XXX sesja Rady Gminy w 

Łopusznie, na której radni podjęli trzy uchwały:
- większością głosów (10 głosów „za” i 1 głos „przeciw”) pod-

jęto uchwałę Nr XXX/183/2009 Rady Gminy w Łopusznie w 
sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku,

- jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XXX/184/2009 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gmi-
ny w Łopusznie na 2010 rok”,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XXX/185/2009 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2010 rok”.

W dniu 28 stycznia 2010 roku odbyła się XXXI sesja Rady 
Gminy w Łopusznie, na której radni podjęli 8 uchwał:
- większością głosów (12 głosów „za” i 2 wstrzymujących się 

od głosu) podjęto uchwałę Nr XXXI/186/2010 w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
oraz pełnej szczegółowości budżetu Gminy Łopuszno,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XXXI/187/2010 w sprawie określenia stawek dotacji przed-
miotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusz-
nie,

- większością głosów (13 głosów „za” i 1 wstrzymujący się od 
głosu) podjęto uchwałę Nr XXXI/188/2010 w sprawie okre-
ślenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżeto-
wego (Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w 
Łopusznie),

- większością głosów (12 głosów „za”, przy 2 wstrzymujących 
się od głosu) podjęto uchwałę Nr XXXI/189/2010 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii na 2010 rok,

- większością głosów (11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw-
ko” i 1 wstrzymujący się od głosu) podjęto uchwałę Nr 
XXXI/190/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ło-
puszno na 2010 rok (uchwałę wraz załącznikami zamieszcza-
my poniżej),

- większością głosów (11 głosów „za”, 1 głos „przeciw-
ko” i 1 wstrzymujący się od głosu) podjęto uchwałę Nr 
XXXI/191/2010 w sprawie regulaminu określającego wyso-
kość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczy-
cieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także 
wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego od 1 stycznia 
2010 roku”,

- większością głosów (11 głosów „za” przy 1 wstrzymującym 
się od głosu) podjęto uchwałę Nr XXXI/192/2010 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy 
dzierżawy nieruchomości gminnej na okres przekraczający 
3 lata,

- większością głosów (11 głosów „za” przy 2 wstrzymujących 
się od głosu) podjęto uchwałę Nr XXXI/193/2009 w sprawie 
rozpatrzenia wezwania Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Ru-
dzie Zajączkowskiej do usunięcia naruszenia prawa.

Na początku tej sesji Pan Wójt i Pani Przewodnicząca wrę-
czyli puchar dla Pana Michała Perza, który jako indywidualna 
osoba wydał najwięcej pieniędzy na zakupy w aukcji WOŚP.

 (m.B.)
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1,art.166a, art. 
184 ust. 1, pkt  7, 8, 10 lit. a i b, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze 
zm.) oraz związku z art. 211,art.212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9,10, 
ust. 2 pkt  1, 2, art . 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 
3 art 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 
1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

dochody budżetu gminy w wysokości  23 056 733  zł, 
z tego:

a) dochody bieżące 21 304 665 zł
b) dochody majątkowe 1 752 068  zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1. wydatki budżetu gminy w wysokości   29 691 449 zł, 
z tego:

a) wydatki bieżące   23 960 457 zł
b) wydatki majątkowe  5 730 992  zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 

latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wy-
datki inwestycyjne jednoroczne)

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wy-
sokości  2 924 671 zł

a)  wydatki bieżące 281 550 zł
b) wydatki majątkowe 2 643 121 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,4a i 4b.
§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości  6 634 716 zł, który zo-
stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie -6 634 716  zł,
2. Przychody budżetu w wysokości   8 394 935 zł, rozchody w 

wysokości 1 760 219 zł, zgodnie z zał nr 5.
§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości  201 071 zł,
2) celową w wysokości  1 000  zł ,z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe  w dziale 754 rozdziale 
75421  w kwocie 1 000  zł,

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębny-
mi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub fi-
nansową realizowaną na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącz-
nikiem nr 7

Uchwała Nr  XXXI/190/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  w Łopusznie na 2010 rok

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 87 000 zł z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w 
kwocie 166 735 zł na realizację zadań określonych w Gmin-
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Nar-
komanii. 

§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), 

dla: 
1) zakładów budżetowych: przychody – 1 916 251 zł, wy-

datki –  1 916 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachun-

ków dochodów własnych jednostek budżetowych: docho-
dy – 240 000 zł; wydatki -240 000 zł, zgodnie z załączni-
kiem nr 9.

§ 8
1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę  określa załącznik 

nr 10
2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 373 100 zł, 
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicz-

nych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wycho-
wawczych w wysokości  377 037 zł, 

 zgodnie z załącznikiem nr 11.
1. Dotacje celowe na łączną kwotę   -  742 000 zł, zgodnie za-

łącznikiem nr 12.
§ 9

1) Ustala się plan  dochodów  przysługujących  Gminie na 
podstawie  Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie  
28 000 zł, które przeznacza się na wydatki finansowane 
przez Gminę  na ochronę środowiska w kwocie 28 000  zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2
§ 10

Limity zobowiązań z tytułu  emisji papierów wartościo-
wych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie  

2 000 000zł
 w tym kredyty , pożyczki i papiery wartościowe zaciąga-

ne /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w 
umowie zawartej z podmiotem dysponującym fundusza-
mi strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europej-
skiej-  w kwocie 1 390 350 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie  
6 634 716  zł 

 w tym kredyty , pożyczki i papiery wartościowe zaciągane 
/emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umo-
wie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami 
strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej 
w kwocie 1 390 350   zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  za-
ciągniętych  kredytów i pożyczek - w kwocie 1 760 219 zł

 w tym kredyty , pożyczki i papiery wartościowe zaciągane 
/emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umo-
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 wie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami 
strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej  
w kwocie  231 079 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-  
w kwocie 1 534 322 zł

§ 11
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 

293 014 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 12

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów war-

tościowych na:
a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego de-

ficytu budżetu do wysokości   2 000 000 zł,
 w tym kredyty , pożyczki i papiery wartościowe zaciąga-

ne /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w 
umowie zawartej z podmiotem dysponującym fundu-
szami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Eu-
ropejskiej w kwocie 1 390 350 zł.

b/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
planowanego deficytu budżetu w wysokości  6 634 716   
zł,

 w tym kredyty , pożyczki i papiery wartościowe zaciąga-
ne /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w 
umowie zawartej z podmiotem dysponującym fundu-
szami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Eu-
ropejskie -w kwocie   1 390 350   zł.

c/  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz za-
ciągniętych pożyczek i kredytów -w kwocie  1 760 219   
zł,

 w tym kredyty , pożyczki i papiery wartościowe zaciąga-
ne /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w 
umowie zawartej z podmiotem dysponującym fundu-
szami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Eu-
ropejskiej w kwocie 231 079  zł.

d/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 
wartościowych wyprzedzające finansowanie działań fi-
nansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej - w kwocie  1 534 322  zł,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy in-

westycyjne, na programy i projekty realizowane ze środ-
ków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagra-
nicznych oraz na  zadania wynikające z kontraktów woje-
wódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4. 

b)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
(2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach dzia-
łów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach 
między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłącze-
niem zmian dotyczących  wieloletnich programach inwe-
stycyjnych,

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyj-
ne roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upraw-
nień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz 
w planach dochodów własnych tych jednostek, 

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakła-
dów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jed-
nostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący ob-
sługę budżetu gminy.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowią-

zującą od  1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik

zadania inwestycyjne roczne w 2010 r. w złotych

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka 
org. realizują-
ca zadanie lub 
koordynująca 
program

rok budże-
towy 2009 
(7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody 
własne jst

kredyty i po-
życzki

dotacje i 
środki po-
chodzą-
cez innych  
źr.*

środki wy-
mienione 
w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 
u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 O10 O1010 Budowa wodociągu Grabownica Rosochy 
oraz Wielebnów Zasłońce 500.000,00  500.000,00 UG Łopuszno

2 Dobudowa   oświetlenia drogowego na te-
renie gminy 100.000,00  

100.000,00 UG Łopuszno

3

Termoizolacja budynku Zespołu Szkół w Ło-
pusznie  wraz z zakończeniem prac przy C.O. 
w kotłowni oraz inst. grzewczej C.O.,wodn-
kan.i ciepłej wody oraz termoizolacja SP  w 
Dobrzeszowie wraz z uzup.stolarki okiennej 
i drzwiowej

899.871,00 299.871,00  600.000,00 UG Łopuszno

Razem  1.499.871,00  399.871,00  1.100.000,00  0,00
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wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz innych źródeł za-
granicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok w zlotych

L.p. Projekt
Okres rea-
lizacji za-
dania

Jednost-
ka org. 
reali-
zująca 
zadanie 
lub ko-
ordynu-
jąca pro-
gram

Dział Roz-
dział

Przewidywane nakłady i źródła 
finansowania Wydatki po-

niesione do 
31.12.2009 r.

Wydatki 
w roku 
budże-
towym 
2010

Planowane wydatki 
budżetowe na reali-
zację zadań progra-
mu w latach 2011 
- 20……

źródło kwota 2011 
rok

2012 
rok

po 
2012 
roku

1. Program:    POKL    2009-2011 UG 853 85395 Wartość zadania: 566166 139103 281550 145513
Priorytet:IX - środki z budżetu j.s.t.

Działanie:9.1 - środki z budżetu kra-
jowego 73024 18612 37670 16742

Projekt:Przedszkole mo-
ich marzeń

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych 493142 120491 243880 128771

Ogółem wydatki bie-
żące 566166 139103 281550 145513

- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu kra-
jowego 73024 18612 37670 16742

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych 493142 120491 243880 128771

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja 
§

Kwota 
2010 r.

Przychody ogółem: 8.394.935,00
1. Kredyty i pożyczki § 952 8.394.935,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903

Spłaty pożyczek udzielonych § 951
Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) § 931

8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Przelewy z rachunku lokat § 994

Rozchody ogółem: 1.760.219,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek § 992 1.529.140,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu UE

§ 963 231.079,00

Udzielone pożyczki § 991
Lokaty § 994
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji ko-
munalnych) § 982

Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r  w zlotych.

Lp. Wyszczególnienie Dział Roz-
dział

Stan 
środków 
obroto-
wych na 
początek 

roku

Przychody Wydatki
Stan środ-
ków ob-

rotowych 
na koniec 

roku

ogółem

w tym: dotacja z budżetu

ogółem

w tym: 
przedmiotowa

celowa 
na in-

westy-
cje

wpła-
ta do 
bu-
dże-

tu

wydat-
ki ma-
jątko-

we
kwota netto VAT

1 Zakłady budzetowe
w tym:
1.Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Łopusznie

600 - 
900

60016-
90095 1.625.651,00 645.000,00  - 1.625.651,00

2.Gminny Ośrodek Spor-
towo Wypoczynkowego 
w Łopusznie

290.600,00 145.300,00  - 290.600,00

Ogółem 1.916.251,00 790.300,00 0,00 1.916.251,00
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 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r. w złotych

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział
Stan środków ob-
rotowych na po-

czątek roku
Dochody Wydatki

Stan środków obro-
towych na koniec 

roku
1 Szkoła Podstawowa Dobrzeszów  40.000,00     40.000,00    
2 Zespół Szkół Gniezdziska  30.000,00     30.000,00    
3 Zespół Szkół  Łopuszno  170.000,00     170.000,00    

Ogółem  240.000,00     240.000,00    

dotacje przedmiotowe w 2010 r. w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie bieżące utrzymanie dróg 235.000
2 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie gospodarka odpadami 410.000

3 Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy 
w Łopusznie

działalność statutowa na podstawie skalku-
lowanych stawek jednostkowych dla GOSW 145.300

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ogółem 790.300

dotacje podmiotowe w 2010 r. w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 221.350
Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie 151.750

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Społeczne Gimnazjum nr 1 w Łopusznie 377.037

Ogółem 750.137

dotacje celowe w 2010 r. w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca 
dotację  Kwota dotacji 

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 Dotacja na termoizolację budynku Gminnego Os-
rodka Zdrowia  w Łopusznie

 Gminny Ośrodek 
Zdrowia  w Łopusznie 
/& 6220/

50.000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2
Uprawianie lekkoatletyki w biegach ,uczestni-
ctwo w zawodach sportowych oraz utrzymanie 
obiektów sportowych dla klubów  sportowych 

Wyłonione w drodze 
konkursu  280.000,00

3 Przebudowa dróg powiatowych Starostwo Po-
wiatowe w Kielcach

Starostwo Powiatowe 
w Kielcach/§ 6620 / 400.000,00

4 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gnieź-
dziska

OSP Gnieżdziska/§ 
6230 / 12.000,00

 Ogółem  280.000,00 zł  462.000,00 zł 

Ze względu na zbyt obszerną część uchwały w zakresie dochodów i wydatków  w tym miejscu nie publikujemy jej. Uchwała 
w całości  dostępna jest na naszej stronie internetowej: www.lopuszno.pl  w zakładce Rada Gminy – uchwały
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Inwestycje gminne w fotoobiektywie cz. VIII

Termoizolacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie (data wykonania: grudzień 2009 r., wykonawca: 
Firma Handlowo – Budowlana ATD)

Termoizolacja Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie (data wykonania: listopad 2009 r., wykonawca: PPHU „SKORPION”).

/J.B./
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z życia gminy

Pomysłów na spędzenie tej wyjątkowej i jedynej w roku 
nocy  jest wiele. Także Urząd Gminy w Łopusznie wraz  z Lo-
kalną Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą” zorganizowali dla 
mieszkańców gminy sylwestrową  imprezę plenerową.  

Zgodnie z planem rozpoczęła się ona o godzinie 22.00 na 
odnowionym rynku w Łopusznie. Przed północą Wójt Gminy 

19 grudnia 2009 roku Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną 
i Pilicą” ogłosiła pierwszy nabór wniosków w ramach konkur-
su „Małe Projekty”. Dokumenty można było składać w siedzi-
bie biura LDG, ul Konecka 12 w Łopusznie,  w terminie od 4 do 
29 stycznia 2010 roku. W tym okresie pracownicy biura LGD 
przeprowadzili szereg spotkań z beneficjentami w gminie Ło-
puszno, Krasocin, Fałków, Radoszyce, Słupia.

Zainteresowanie konkursem było duże, dzięki czemu wpłynę-
ło 18 wniosków na realizację takich zadań jak imprezy plenero-
we,  konkurs literacki czy wyposażenie świetlic środowiskowych.

Na posiedzeniu Rady LGD, które odbyło się 4 i 11 lutego 
wszystkie zgłoszone operacje uznane zostały za zgodne z  Lo-

Sylwester pod gwiazdami
pan Zdzisław Oleksiewicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
pani Danuta Łukasik złożyli noworoczne życzenia uczestni-
kom imprezy  sylwestrowej,  po czym wszyscy głośno odlicza-
li sekundy do rozpoczęcia  Nowego 2010 Roku. 

Tuż po północy  zespół muzyczny „Dwie Korony” porwał 
publiczność do zabawy, która zakończyła się po godzinie 2.00

małgorzata Barcicka

Wyniki konkursu na realizację „Małych Projektów”
kalną Strategią Rozwoju. Wtedy też przyznano operacjom 
punkty wg lokalnych kryteriów wyboru i na podstawie śred-
niej arytmetycznej punktów powstała lista rankingowa wnio-
sków, która dostępna jest na stronie internetowej 
www.nadczarnaipilica.pl .

Na kolejnym posiedzeniu Rady LGD „Nad Czarna i Pilicą”, 
które odbyło się 9 marca 2010r. wszystkie operacje zostały 
wybrane do dofinansowania, po czym przekazane do Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biura PROW. Trzeba 
dodać, że na ten nabór wniosków LGD miało do rozdyspono-
wania  294 703 zł.

małgorzata Barcicka

91 lat temu Polska wybiła się na niepodległość. Rok później 
powstała Szkoła Powszechna w Łopusznie. Przez 90 lat kształ-
tuje umysły i charaktery. Edukacyjną misję podjętą u zarania  
wolnej Rzeczpospolitej kontynuuje dzisiaj jako Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II, nauczając i wychowując kolejne pokolenia 
Polaków, mieszkańców naszej małej Ojczyzny. 

Społeczność szkoły od września przygotowuje się do 
uczczenia tego jubileuszu. Uczniowie biorą udział w konkur-
sach organizowanych z tej okazji,  poznają tradycje i histo-
rię szkoły. Opracowujemy kalendarium placówki, a także za-
mierzamy wydać broszurę dokumentującą jej dzieje, w któ-
rej oprócz rysu historycznego znajdzie się bogata galeria foto-
grafii  ukazująca życie szkoły, jej nauczycieli i uczniów. Dzięki 
życzliwości wielu absolwentów udało nam się pozyskać dużo  
starych zdjęć, których wartość faktograficzną trudno przece-
nić. Oprócz publikacji w wersji drukowanej, do każdej broszu-
ry zamierzamy dołączyć płytę CD. Zdjęcia te będzie można 
także obejrzeć na wystawie przygotowywanej z okazji jubile-
uszu. W broszurze oprócz historii szkoły przedstawione zosta-
ną dzieje przedszkola w Łopusznie.

Wydanie tej publikacji to kosztowne przedsięwzięcie, ale 
konieczne  w celu udokumentowania tego, co nieubłagalnie 
poddaje się działaniu czasu i powoli zaciera się w ludzkiej pa-
mięci. Jest naszym obowiązkiem ocalić od zapomnienia i prze-
kazać kolejnym pokoleniom uczniów pamiątki przeszłości.  

Uroczystość planujemy na 12 czerwca, dlatego prace nad 
przygotowaniem jubileuszu nabierają coraz większego tem-

Jubileusz naszej szkoły

pa. Cieszymy się, że świętować będziemy w odnowionym bu-
dynku, bo, jak zapewnia pan wójt, następną ważną inwestycją 
w szkole, zrealizowaną jeszcze w tym półroczu, będzie wyko-
nanie elewacji. 

Nie wyobrażamy sobie, że uroczystość ta może się od-
być bez udziału Państwa, mieszkańców gminy, absolwentów 
szkoły. Byliście jej uczniami, a teraz do szkoły chodzą wasze 
dzieci i wnuki. 

W związku z pięknym jubileuszem, który z całą pewnością 
stanie się wspaniałym świętem szkoły i lokalnego środowiska, 

Na pierwszym planie Józef Sobesto, wieloletni dyrektor Szkoly 
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie
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ośmielamy się prosić Państwa o finansowe wsparcie naszego 
przedsięwzięcia, mając pewność, że zwracamy się do Przyja-
ciół naszej szkoły, jej wdzięcznych absolwentów. Wszyscy, któ-
rzy pragną przekazać pieniądze na ten cel, prosimy o wpłaty 
na następujące konto: BS Łopuszno 16 8499 0008 0002 3432 
2000 0001.

Za zrozumienie naszej prośby - dziękujemy, życzymy rados-
nego świętowania Zmartwychwstania, a za pośrednictwem 
naszego Patrona - Jana Pawła II doświadczania dobra w każ-
dym dniu. 

 dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
zespołu Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie

Pani Kazimiera Kowal ze swoimi uczniami. Fotografię wykonano przed tzw. przybudówką

Klasa III, rok 1963, nauczycielka Barbara Klimczak, z kokardami Małgorzata Jarząbek
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11 marca Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie już po 
raz dziesiąty był organizatorem Gminnego Konkursu Orto-
graficznego. Z okazji jubileuszu zmagania z polską ortografią 
miały wyjątkowo uroczysty przebieg.

W  Konkursie wzięło udział 52 uczniów. Oprócz szkół z gmi-
ny Łopuszno przybyli także uczestnicy ze Szkoły Podstawo-
wej i z Gimnazjum w Mniowie. Powitał ich pan dyrektor. Ot-
wierając Konkurs przypomniał jego historię, nadmienił, że or-
ganizowana w naszej szkole impreza, odbywająca się corocz-
nie w marcu, jest jednym z wielu przedsięwzięć obchodzone-
go w naszym województwie Tygodnia Kultury Języka. 

W kategorii najmłodszej, uczniów klas II – III SP dyktando 
pisało 20 dzieci. Zwyciężyła karolina wojtaszczyk ze SP w 
Dobrzeszowie, filia w Sarbicach (nauczycielka – Małgorzata 
Najmrodzka), na drugim miejscu uplasowała się uczennica 
ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie malwina Lesiak, a na trze-
cim klaudia kałuża, również reprezentująca ZS w Łopusznie. 
Obie dziewczynki są uczennicami Elżbiety Żmudy. Komisja dla 
tej kategorii wiekowej pracowała w składzie: Jolanta Palacz, 
Anna Skrzypczyk, Bożena Klimczak, Małgorzata Krzysztofik, 
Mirosława Głowala

W drugiej kategorii, uczniów klas IV – VI SP triumfowała do-
minika kowalczyk z SP w Dobrzeszowie, jej koleżanka alek-
sandra Żmijewska zajęła drugie miejsce (do Konkursu przy-
gotowywała je Ewa Stępień), natomiast marta Głowala z ZS 
im. Jana Pawła II w Łopusznie, uczennica Agnieszki Palacz,  
była trzecia. O tytuł Mistrza Ortografii rywalizowało w tej gru-
pie wiekowej 19 uczniów. Dyktanda sprawdzały: Beata Iwa-
nek, Edyta Chrzanowska, Marianna Gawrońska, Ewa Stępień.

Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się uczniowie repre-
zentujący gospodarzy: mateusz wojda był pierwszy (polo-
nistka – Renata Polak), a maciej Polak, uczeń Marii Zasady, 
drugi. Trzecie miejsce zajęła uczennica z Gimnazjum w Mnio-
wie, katarzyna Lis, którą języka polskiego uczy Lucyna Tra-
czyńska. Zwycięzców wyłoniła komisja: Katarzyna Włodar-
czyk, Ewa Dudek, Agnieszka Witczak.

O „hożej Mulatce z Haiti”, czyli

X Gminny Konkurs Ortograficzny

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu

Laureatki w najmłodszej kategorii

Program artystyczny
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Organizatorzy od lat współpracują ze znanym  kieleckim 
polonistą – autorem zbiorów dyktand i poradników dla na-
uczycieli, Januszem Kowalem - który napisał dyktanda dla 
drugiej i trzeciej kategorii wiekowej. Oto fragment: „Czupurne 
panienki urzekła za to mądrość krótko przystrzyżonego Klau-
diusza. W mig kojarzył fakty, a ponadto umiał uargumento-
wać każdą kwestię, gdyż prawdopodobnie był geniuszem”.  
Dla najmłodszych tekst dyktanda o wujku Józku prowadzą-
cym w Chorzowie sklep zoologiczny, w którym kupić można 
pochodzące z Australii papużki faliste, przygotowała autorka 
niniejszego artykułu.

Podczas gdy komisje konkursowe sprawdzały dyktanda, 
uczestnikom oczekującym na wyniki zapewniono zajęcia in-
tegracyjne, zaproszono ich także na ciepły posiłek. 

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody od ich fundatora, 
wójta gminy Zdzisława Oleksiewicza podczas Gali Mistrzów 
Ortografii. Oprócz cennych wydawnictw słownikowych i en-
cyklopedycznych najlepszym w swoich kategoriach wręczo-
no także pamiątkowe puchary. Puchar od pana wójta powę-
drował także w ręce dyrektora ZS, Krzysztofa Kumańskiego, 
jako wyraz uznania dla organizatorów Konkursu. Pan wójt 
dziękował wszystkim nauczycielom przygotowującym ucz-
niów do Konkursu oraz zaangażowanym w jego przeprowa-

dzenie. Galę Mistrzów Ortografii uświetnił program artystycz-
ny w wykonaniu uczniów ze szkolnego koła teatralnego, któ-
rym opiekuje się Katarzyna Włodarczyk. 

Dyrektor szkoły zaprosił wszystkich uczestników za rok na 
kolejny, XI już Gminny Konkurs Ortograficzny.

agnieszka Palacz

Laureaci w kategorii gimnazjów Najlepsi z ortografii w drugiej kategorii wiekowej

Puchar od wójta  dla organizatorów

Po raz trzeci Zespół Szkół w Łopusznie wziął udział w kon-
kursie na najlepiej zorganizowaną placówkę zimowego wypo-
czynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w ramach 
Konkursu o Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Po raz 
trzeci też zdobyliśmy wyróżnienie. O przedsięwzięciach reali-
zowanych w czasie ferii informujemy czytelników na łamach 
Wieści.  Organizowaliśmy przede wszystkim zajęcia sportowe 
– turniej gier i zabaw, piłki nożnej, tenisa stołowego. Adreso-
waliśmy je nie tylko do uczniów naszej szkoły; wiele imprez 
miało charakter gminny. Klub Szwendaczek zorganizował 
spotkanie z podróżnikiem, dyskotekę oraz wycieczkę do Kra-
kowa. Uczniowie brali udział w zabawie choinkowej, przed-
szkolaki świętowały Dzień Babci i Dziadka. Szkoła była ot-

Zimowa przygoda zakończona sukcesem

Delegacja szkoły z panią kurator Małgorzatą Muzoł
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warta codziennie, codzienne też zaglądali do niej uczniowie, 
brali udział w rozgrywkach sportowych, kibicowali kolegom, 
spędzali czas w pracowniach komputerowych, wyjeżdżali do 
kina. Oprócz zaplanowanych zajęć, niektóre przeprowadzano 
spontanicznie, jak np. turniej piłki nożnej nauczyciele – ucz-
niowie, wygrali oldboye oczywiście, ale z trudem, a  zabawa 
była przednia. Właśnie  podczas tego turnieju do szkoły przy-
była wizytacja z kuratorium zobaczyć, co się u nas dzieje. Byli 
zaskoczeni, że młodzież i nauczyciele tak wspaniale potrafią 
spędzać wspólnie czas.

Po zakończeniu ferii zredagowaliśmy sprawozdanie, boga-
to udokumentowane  zdjęciami i rysunkami dzieci, przygoto-
waliśmy prezentację multimedialną oraz zorganizowaliśmy 
wystawę , która uczyniła duże wrażenie na organizatorach 
konkursu.

Świętokrzyski Kuratorium przyznało nam wyróżnienie 
i gratulowało pomysłów na przeprowadzenie zajęć w czasie 
ferii zimowych.

a.p.

Niezwykłych wrażeń dostarczyła uczniom Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II wycieczka do Krakowa. Odbyła się 21 stycz-
nia w pierwszym tygodniu ferii. Przejazd wygodnym autoka-
rem zafundował wójt gminy, Zdzisław Oleksiewicz. W mroźny, 
ale pogodny poranek grupa licząca 48 osób pod opieką 4 na-
uczycieli wyruszyła  na zwiedzanie grodu Kraka. 

Celem wycieczki był Wawel. Pani przewodnik zaprosiła nas 
na królewskie komnaty. Wcześniej przeszliśmy przez specjal-
ną bramkę do wykrywania terrorystów i złodziei, co bardzo 
spodobało się naszym uczniom. A potem podziwialiśmy jed-
ną z najwspanialszych kolekcji arrasów w Europie, zabytkowe 
renesansowe meble, portale i sufity. Nasi uczniowie co rusz 
zaskakiwali panią przewodnik swoją wiedzą z zakresu sztuki 
i historii. 

Chłopcom bardzo podobało się w zbrojowni. Zwłaszcza 
bogata kolekcja białej broni uczyniła na nich wrażenie. Wi-
dzieliśmy także kompletne rycerskie zbroje, husarskie skrzyd-
ła,  najprawdziwszą kuszę, armaty i moździerze.  W skarbcu 
najdłużej zatrzymaliśmy się przy Szczerbcu, mieczu korona-
cyjnym królów polskich, poczynając od koronacji Władysława 
Łokietka. Legenda głosiła, że był własnością Bolesława Chro-
brego. 

Po zwiedzeniu zamku udaliśmy się do wawelskiej katedry, 
świadka wielu ważnych wydarzeń z historii Polski. W podzie-
miach katedry zatrzymywaliśmy się  przy nagrobkach kró-
lów i wielkich polskich  poetów: Mickiewicza i Słowackiego. 
A z podziemi poszliśmy na wieżę, gdzie wisi „Zygmunt” – naj-
wspanialszy z polskich dzwonów. Wszyscy obowiązkowo do-
tknęli serca dzwonu lewą ręką i pomyśleli przy tym życzenie, 
które, gwarantował nam z uśmiechem przewodnik,  na pew-
no się spełni. 

Ostatnim etapem wycieczki był Rynek Główny. W Sukien-
nicach uczniowie ochoczo tracili pieniądze na pamiątki, a pod 
ośnieżonym pomnikiem Mickiewicza zrobili sobie zdjęcie. W 
dobrych humorach, choć mróz się wzmagał, wróciliśmy do 
domów.  

agnieszka Palacz

Szwendaczki w grodzie Kraka

Na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu

Wieczorne zakupy w Sukiennicach
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23 stycznia, w  sobotnie popołudnie, zawitał do Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie pan Stanisław Szostak, 
były pracownik Biura Ochrony Rządu, który w ramach swoich 
zawodowych obowiązków odwiedził wszystkie kontynenty 
Ziemi z wyjątkiem Antarktydy.  Pan Szostak jest też zapalo-
nym fotografikiem, dlatego w jego życiu aparat fotograficzny, 
jak sam stwierdził,  „jest obok żony i córki nieodłącznym towa-
rzyszem życia”.  Podróżnik witany był przez 50 członków SKT 
Szwendaczek tym serdeczniej, że pochodzi z Łopuszna i jest 
absolwentem naszej szkoły.

W czasie spotkania mogliśmy obejrzeć przepiękne slajdy z 
najodleglejszych zakątków naszej planety i wysłuchać bardzo 
ciekawych opowieści. Najwięcej czasu pan Szostak przeznaczył 

Spotkanie z podróżnikiem
na omówienie swoich wypraw do obszarów polarnych, położo-
nych za północnym kołem podbiegunowym w Norwegii, Islan-
dii i na Spitzbergenie. Najbardziej zainteresowały nas zdjęcia ze 
szkoły na Spitzbergenie, gdzie w szatni obok kurtek uczniowie 
zostawiają na specjalnych stojakach… karabiny  będące ich za-
bezpieczeniem przed atakami niedźwiedzi polarnych w drodze 
do i ze szkoły. Bardzo ciekawe były też opowieści o gejzerach, 
białych nocach i zorzy polarnej nad Islandią.  Uczestnicy spot-
kania mogli też obejrzeć przywiezione przez pana Stanisława 
pamiątki z podróży, w tym fragmenty tufu wulkanicznego z Is-
landii. Spotkanie, zaplanowane początkowo na jedną godzinę, 
przeciągnęło się do prawie dwóch. Pan Szostak obiecał, że od-
wiedzi naszą szkołę jeszcze raz.

Szwendaczek

Pokaz slajdów z podróży Szwendaczki z panem Szostakiem

To tytuł wystawy zaprezentowanej przez członków Szkol-
nego Koła Turystycznego Szwendaczek z Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie na 46 Ogólnopolskiej Giełdzie Mi-
nerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Impreza od-
była się  6 i 7 marca w Kieleckim Centrum Kultury i przyciągnę-

Życie w kamieniach zaklęte…
ła tłumy zwiedzających. Organizatorem było Świętokrzyskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych. Wśród wystaw-
ców, których było ponad sto, pojawili się kolekcjonerzy mine-
rałów i skamieniałości z całej Polski oraz producenci biżute-
rii, wśród których prym wiódł Egipcjanin prezentujący ozdoby 
wykonane m.in. z muszli morskich ślimaków.

Laureaci Giełdy z władzami ŚTPNG Naszą wystawę odwiedził pan dr Piotr Szrek
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Uczniowie naszej szkoły: kinga Błaszczyk, Ula Ciułek, 
Patrycja Gołuch i Piotr Palacz pod opieką swojego nauczy-
ciela Romana Gada przedstawili bardzo bogatą kolekcję ska-
mieniałości, zawierającą wszystkie najważniejsze grupy ska-
mieniałych zwierząt. Na naszej wystawie znalazły się amonity, 
belemnity, ramienionogi, małże, ślimaki, koralowce i trylobi-
ty. Część z nich zebrana została podczas szwendaczkowych 
wycieczek paleontologicznych  w okolicach Łopuszna, część 
pochodziła ze zbiorów naszego opiekuna.

Największym zainteresowaniem cieszyły się unikatowe 
amonity odnalezione w starym, zapomnianym przez wszyst-
kich kamieniołomie położonym na Pańskiej Górze w Lasoci-
nie. Te wymarłe głowonogi pochodzą z jury – okresu geolo-
gicznego ery mezozoicznej sprzed około 165 mln lat. Cały te-
ren naszej gminy zalany był wtedy wodami morskimi, w któ-
rych oprócz amonitów żyły także belemnity. Najwięcej można 
ich znaleźć w nieczynnym kamieniołomie w Gnieździskach. 

Wśród zwiedzających naszą wystawę znalazł się także zna-
ny polski paleontolog, odkrywca tropów słynnego święto-
krzyskiego tetrapoda pan dr Piotr Szrek z Uniwersytetu War-
szawskiego. Pan Piotr dał się zaprosić do naszej szkoły na spot-
kanie ze Szwendaczkami. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, 
będziemy mogli się z nim spotkać już w kwietniu.

Wielkim przeżyciem były dla nas wywiady, których udziela-
liśmy dla TVP Kielce i lokalnych gazet. 

Komisja konkursowa złożona ze znanych kieleckich geolo-
gów pod przewodnictwem Prezesów  Świętokrzyskiego To-

Udzielamy wywiadu pani redaktor z Echa Dnia

warzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych pani Stanisławy 
Zbroi i pana Andrzeja Tracza doceniła naszą wystawę i trud, 
jaki włożyliśmy w jej przygotowanie. Oprócz wyróżnień, dy-
plomów i pięknego albumu paleontologicznego  wynajęto 
dla nas  autokar na wycieczkę geologiczną w Sudety. Kieleckie 
Giełdy Minerałów na stałe zapisały się w kalendarzu naszych 
szwendaczkowych imprez. Już mamy zaproszenie na następ-
ną, która odbędzie się w listopadzie. 

Urszula Ciułek, Patrycja Gołuch, kinga Błaszczyk 
członkowie SkT Szwendaczek

Szwendaczkowa wyprawa po srebro
 W drugą sobotę marca, choć pogoda nastrajała niezbyt 

entuzjastycznie, Szwendaczki, jak zwykle w świetnych hu-
morach, wyruszyły do Tarnowskich Gór.  W autokarze nie za-
brakło wspólnego śpiewania przy akompaniamencie gitary, a 
także rozmów i wielu okazji do śmiechu.

Po trzech godzi-
nach dotarliśmy na 
miejsce. Najpierw 
zwiedzaliśmy Zabyt-
kową Kopalnię Sre-
bra. Jej wyrobiska 
pochodzą z XVII -  XIX 
wieku. Obiekt ten  z 
inicjatywy Stowarzy-
szenia Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej 
został odrestaurowa-
ny i  oddany do użyt-
ku turystów w  1976 
roku. Na nadszybiu 
kopalni znajduje się 
małe muzeum po-
święcone historii gór-
nictwa. Ciekawe opo-
wiadanie przewodni-
ka wzbudziło nasze 

zainteresowanie  życiem gwarków, czyli dawnych górników.   
Z podziwem oglądaliśmy kolekcję dawnych narzędzi górni-
czych, modele maszyn służących do wydobywania rud srebra 
i ołowiu oraz eksponaty skał i pięknych minerałów z tutejszej 
kopalni.  Następnie zjechaliśmy windą górniczą na głębokość  
40 metrów do chodników między szybami „Anioł” i „Żmija”. 
W kaskach na głowach, byliśmy gotowi do odkrywania pod-
ziemnych tajemnic. Odcinek, który przemierzaliśmy wspólnie 
z przewodnikiem, miał prawie 2 kilometry. Jest to mały frag-
ment wyrobisk, które łącznie mają około 150 km długości. Wą-

W Sztolni Czarnego Pstrąga

Korytarz Zabytkowej Kopalni Srebra
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skie i niskie korytarze 
zmuszały nas do po-
konywania większości 
trasy w pozycji pochy-
lonej. Okazało się, że 
kaski górnicze ochro-
niły wiele głów przed 
guzami.  Zazdrościli-
śmy młodszym i niż-
szym  kolegom , któ-
rzy wyprostowani kro-
czyli chodnikami ko-
palni. W głębi  naszym 
oczom ukazały się za-
chowane w stanie nie-
naruszonym komory  
„Srebrna” i „Zawało-
wa”,  a tam wyrobiska 
chodnikowe oraz od-
tworzone miejsca pra-
cy i narzędzia gwar-

ków.  Można było również zobaczyć olbrzymie głazy dolomi-
tu oderwane siłą grawitacji ze stropu wyrobisk. Mogliśmy tu 
cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak przy skąpym świetle kagan-
ków, prawie w ciemnościach, używając prymitywnych narzę-
dzi, ciężko pracowali dawni 
gwarkowie.  

W drodze do zasypane-
go szybu „Szczęść Boże” mi-
nęliśmy  źródełko z cudow-
nie krystaliczną wodą, które 
wzbudziło zainteresowanie 
całej grupy. Jednak najwięk-
szą atrakcją  było przepłynię-
cie  łodziami zalanego chod-
nika do trzeciego szybu zwa-
nego „Żmiją”. Woda była bar-
dzo zimna, mimo to niektó-
rzy chłopcy tak rozkołysali ło-
dzie, że niedużo brakowało, a 
musielibyśmy do końca prze-
prawy płynąć wpław,  co by-
łoby niewątpliwie ciekawym 
doświadczeniem… Udało się 
nam jednak dotrzeć do koń-
ca bez szwanku.  Do podszy-
bia „Anioł”  prowadziły ka-
mienne posadzki wykonane 
przez dawnych  gwarków. 
Stąd windą górniczą  wyje-
chaliśmy na powierzchnię, 
gdzie w sklepiku przy kopal-
ni  każdy mógł kupić pamiątki  z Tarnowskich Gór.  

Następną atrakcją wycieczki była Sztolnia Czarnego Pstrą-
ga. Jest to chodnik odwadniający Kopalnię Srebra i Ołowiu. 
Szyby wentylacyjne „Ewa” i „Sylwester”, prowadzące do pod-
ziemi, położone są na terenie  pięknego parku, który mieli-
śmy okazję zobaczyć w scenerii zimowej.  „Czarnego Pstrąga”  

Pośród wąskich korytarzy kopalni

zwiedzaliśmy na łodziach. Chodnik o wysokości ok. 4m i sze-
rokości 1,5m zalany krystalicznie czystą wodą oświetlały rzad-
ko rozmieszczone  lampy elektryczne i  górnicze lampy karbi-
dowe. Ich światło odbite od powierzchni wody,  migocące na 
ścianach sprawiało niesamowite, wręcz  baśniowe wrażenie.  
Przewodnik przeprawiał nas z jednego do drugiego szybu 
wąskim chodnikiem,  pchając łodzie i snując opowieści.   Nie 
udało nam się niestety dostrzec żyjącego tu pstrąga, który z 
powodu ciemności jest podobno cały czarny. To właśnie od 
tej ryby ma pochodzić nazwa sztolni. Widzieliśmy za to nieto-
perze, które w podziemiach urządziły sobie sypialnię. Ucieszył 
nas ten widok, choć niektóre dziewczyny patrzyły na te „lata-
jące myszy” z przerażeniem.  Po zakończeniu spływu krętymi 
schodami w szybie „Sylwester” wyszliśmy na powierzchnię. 

Ponownie wróciliśmy na parking przy zabytkowej kopalni 
i udaliśmy się do Skansenu Maszyn Parowych, w którym zgro-
madzono maszyny wykorzystywane dawniej w kopalniach 
jako urządzenia wyciągowe, pompy wodne i transportery. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak lokomo-
tywy parowe. Na placu w środku skansenu, pomiędzy zabyt-
kami techniki parowej,  pracownicy muzeum rozpalili dla nas 
grilla. Każdy zmęczony po dniu pełnym atrakcji z chęcią jadł 
pieczone kiełbaski  serwowane przez pana Piwowarczyka. Nie 
przeszkadzało nam nawet to, że niektóre z nich były bardzo 
mocno upieczone. 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich Szwendaczków

Tak dobiegła końca nasza wycieczka. Do domu wracaliśmy 
w świetnych nastrojach, śpiewając  razem z opiekunami pio-
senki turystyczne. Bogatsi o nowe doświadczenia i pełni wra-
żeń na pewno będziemy mile wspominali tę wycieczkę.

Sylwia Podstawka 
SkT Szwendaczek
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Kiedy we wrześniu piątka uczniów naszej szkoły pod opie-
ką polonistki pani ewy Stępień zaczęła przygotowywać się 
do szkolnego etapu Konkursu Humanistycznego, nie wiedzie-
liśmy, że ułoży się on tak pomyślnie dla nas. Do drugiego eta-
pu konkursu przeszli wszyscy uczniowie, w tym jedna uczen-
nica klasy piątej. Tuż przed zimowymi feriami dowiedzieliśmy 
się, że finalistką konkursu została jedna z naszych uczennic. 
W jedną z najbardziej deszczowych sobót tego roku – to jest 
27 lutego - w murach pięknej szkoły na kieleckim osiedlu Śli-
chowice napisała ona wypracowanie, które potwierdziło, że 
to niezwykle utalentowana osoba. 

Na początku marca dowiedzieliśmy się, że dominika ko-
walczyk – bo to o niej mowa – została laureatką konkursu 
Humanistycznego. Oznacza to, że Dominika jest zwolniona z 
pisania kwietniowego sprawdzianu zewnętrznego (otrzymu-
jąc maksymalną liczbę punktów), a na jej świadectwie pojawią 
się co najmniej trzy oceny celujące (zapewne będzie ich jednak 
więcej!). Każdy, kto przygotowywał się do konkursu, zwłaszcza, 
kiedy zmieniono jego formułę, wie, ile wiadomości należy przy-
swoić, ile umiejętności nabyć, wydoskonalić, doprowadzić do 
perfekcji. To żmudna praca, która wymaga systematyczności i 
samozaparcia. Ale w końcu finis vincit omnia! Warto było!

To największy z dotychczasowych sukcesów szóstoklasistki. 
Innych nie brak – w ubiegłym roku w pięknym stylu zdobyła 

Uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie  
laureatką Konkursu Humanistycznego

w gminnym konkursie tytuł Mistrza Ortografii. Pomimo tego 
pozostała dziewczynką bardzo skromną i znajdującą czas na 
spotkania ze znajomymi, pielęgnowanie swoich zaintereso-
wań. Prężnie działa w szkolnych organizacjach. Obecnie jest 
fanką bestselleru ostatniego sezonu, to jest Zmierzchu. Odwo-
łując się do Ani z Zielonego Wzgórza, którą to książkę wybrała 
Dominika w finale konkursu, życzmy jej „radości pracy, szla-
chetnych aspiracji i wiernych przyjaźni”.

agnieszka adydan

Każdego popołudnia dzieci, wracając ze szkoły, chodziły ba-
wić się do ogrodu Olbrzyma. Był to śliczny, duży ogród, w którym 
rosła miękka, zielona trawa. Kwitnące kwiaty wyglądały w niej 
jak gwiazdy. I rosło tam wiele drzew, które na wiosnę obsypywały 
się delikatnymi, biało-różowymi kwiatami. Ptaki tak ślicznie śpie-
wały na drzewach, że dzieci często przerywały zabawę, aby się 
im przysłuchiwać. Były tam szczęśliwe.

Jednak pewnego dnia powrócił Olbrzym, właściciel ogrodu i 
zobaczył dzieci bawiące się w ogrodzie.

– Co wy tu robicie? - zawołał groźnie, a dzieci cofnęły się prze-
rażone.

– Mój ogród jest moim ogrodem - mówił dalej - i nie chcę, aby 
ktokolwiek się w nim bawił oprócz mnie.

Potem wzniósł wielki mur naokoło całego ogrodu i postawił 
tablicę z napisem :” Wejście wzbronione”.

Zamilkły ptaki, drzewa przestały kwitnąć, pojawił się śnieg i 
mróz. Zima, która objęła w panowanie cały ogród, nie pozwala-
ła zagościć tam wiośnie, ani innym porom roku. Samolubny Ol-
brzym, coraz bardziej spragniony ciepła zaczął jednak rozumieć, 
że to wszystko to jego wina i postanowił się zmienić (...).

To fragment bajki O. Willde’a The Selfish Gigant (Samo-
lubny Olbrzym), którą nasi uczniowie zaprezentowali 9 mar-
ca na IV Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrzyków w języku an-
gielskim organizowanym przez wydawnictwo MM Publica-
tions Polska, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczy-

Olbrzymi sukces za sprawą Samolubnego Olbrzyma

cieli oraz Wojewódzki Dom Kultury, zdobywając zaszczytne 
ii miejsce w kategorii szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 10 placówek z województwa 
świętokrzyskiego. Poziom przedstawień był bardzo wyrów-
nany, każdy zespół zaprezentował się jak potrafił najlepiej, tak 
więc walka była zacięta. Choć był to pierwszy udział tej grupy

Przed występem ... trema
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naszych uczniów w tego typu przeglądzie, zarówno na kon-
kursie wojewódzkim, jak i na prawdziwej scenie teatralnej, to 
zaprezentowali oni prawdziwy kunszt aktorski i przezwycię-
żając tremę znaleźli się w ścisłej czołówce. Ponadto dziecia-
ki popisały się doskonałą wymową języka angielskiego oraz 
świetną interpretacją sztuki, co oczywiście zostało docenione 
przez jury.

Scenariusz opracowała pani małgorzata Szymkiewicz, 
nauczyciel języka angielskiego, która wraz z panią aldoną 
marzec czuwała nad odpowiednim przygotowaniem dzieci 
oraz całokształtem przedsięwzięcia. 

Strach przed właścicielem ogroduW pęknym ogrodzie Olbrzyma

Nasi wspaniali aktorzy to uczniowie w składzie: Adrian 
Adamek, Zuzanna Szymkiewicz, Katarzyna Hajduk, Przemy-
sław Hajduk, Bartłomiej Giemza – klasa IV, Marysia Szymkie-
wicz, Dominik Smardzewski, Marlena Wróblewska, Wiktoria 
Szymkiewicz, Klaudia Chowaniak, Bartosz Dudek, Dominika 
Gorzelak, Joanna Mularczyk, Weronika Banaśkiewicz, Kaludia 
Gołuch, Oliwia Bakalarska, Maja Krawczyńska, Karolina Gągo-
rowska – klasa III oraz ekipa techniczna w składzie: Kamil Kro-
pisz, Maciej Różycki i Marcin Gągorowski. 

Całej grupie teatralnej i rodzicom przygotowującym stroje  
serdecznie dziękujemy.

aldona marzec

Ciepło, przytulnie, tajemniczo, nastrój jakby trochę z innego 
świata, radośnie, podniośle, uroczyście... Nie ma zgiełku i hała-
su, migających obrazów, pośpiechu... Czy to możliwe, by właś-
nie w ten świąteczny czas zatrzymać się, wyhamować w odpo-
wiednim momencie, by nie stać nad żłóbkiem z zadyszką.

Na dobry początek marzenia trochę inne niż te związane ze 
swoimi zachciankami i potrzebami. Może ucieszyć zabieganą 

Wyhamować w odpowiednim momencie

mamę, zmęczonego tatę, może sprawić niespodziankę babci 
i dziadkowi, a może podarować własny czas i zainteresowanie 
osobie starszej, samotnej?

Harcerzom i harcerkom z 3 DH „Wędrowcy” nie trzeba tłu-
maczyć, czym jest służba i pomoc drugiemu człowiekowi. Dla-
tego też nasza drużyna wraz z Samorządem Uczniowskim Ze-

Powitanie zgromadzonych gości przez księdza z Parafii NSJ  
w Wiernej Rzece

Każdy uczestnik spotkania wigilijnego otrzymał świąteczny 
stroik

XVIII FINAŁ  
WIELKIEJ ORKIESTRY SWIĄTECZNEJ POMOCY



XVIII FINAŁ  
WIELKIEJ ORKIESTRY SWIĄTECZNEJ POMOCY

Orkiestra Jurka Owsiaka ma wielu przyjaciół w Łopusznie

Prezes BS  Elżbieta Węgrzyn właśnie kupiła kolejny obraz



Licytacja koszulki KoronyWicemarszałek Zdzisław Wrzałka kupuje biżuterią dla żony

Piękne i Krzysztof Kis

Rodzina Soboniów - zwycięzcy licytacji

Pan Grzegorz Puchała kupuje obraz



Apetyt na domowe wypieki dopisywał

Loteria fantowa była dużą frajdą dla dzieci i prowadzących

Michał Perz - najhojniejszy indywidualny ofiarodawca

Nauczyciele ZS kupili pieczone prosię

Obraz Damiana Bąka kupił syn prezesa Defro

Pan Krzysztof Soboń odbiera puchar  
dla najhojniejszego przedsiębiorcy

Pokaz tresury psów policyjnych

Stoisko kulinarne ZS Ponadgimnazjalnych nr 5



Gwiazdy, wójt i dyrektor ZS

Mażoretki i orkiestra - uczta dla oczu i uszu

Pokaz taneczny szkoły tańca Point



Wieści Łopuszna 21Wieści Łopuszna 21

KUltURa i oświata 

Pani Cz. Wilk przypomniała zapomnianą kolędę, którą przed laty 
często w okresie świątecznym podśpiewywała

społu Szkół w Gnieździskach w przedświąteczną niedzielę 20 
XII 2009 r. zorganizowała spotkanie opłatkowe dla osób star-
szych i samotnych. 

Inauguracji dokonał ks. Dariusz Pyczek - wikary i kateche-
ta parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego 
w Wiernej Rzece.

Przy ciepłej herbacie i cieście upieczonym przez uczniów i 
ich mamy, w fantastycznej atmosferze licznie zebrani goście 
spędzali niedzielne popołudnie. Wspólne kolędowanie i opo-
wieści o obrzędach, zwyczajach i tradycjach bożonarodzenio-
wych to wspaniała lekcja polskości przekazywana młodzieży. 
W wielu oczach zakręciła się łza, gdy słowa wierszy mówiły 
o wyjątkowości świąt Bożego Narodzenia, o rodzinie i o sa-
motności.

Uczniowie naszej szkoły podstawowej zaprezentowa-
li wzruszające przedstawienie pt. „O przechodzącym Jezu-
sie”, zwracające uwagę współczesnym, zabieganym ludziom 
na szczególną wartość świąt i na zanikające najwyższej wagi 
wartości.

Na koniec uczestnicy tej wyjątkowej wieczerzy otrzymali 
drobne upominki i nadszedł niestety czas pożegnania. Wszy-

scy rozstawali się z nadzieją, że za rok znów znajdą się młodzi 
ludzie chcący zwrócić się na chwilę w stronę starszego poko-
lenia i poświęcić im tak niewiele czasu a tak wiele serca.

nauczyciele zS w Gnieździskach

wieczerza wigilijna
21 grudnia w Sarbicach, w filii Szkoły Podstawowej w Do-

brzeszowie odbyła się bożonarodzeniowa uroczystość. Na 
początku w świątecznej atmosferze w imieniu uczniów, grona 
pedagogicznego oraz rodziców kierownik filii pani Małgorza-
ta Najmrodzka powitała przybyłych gości: pana wójta Gmi-
ny zdzisława oleksiewicza, Przewodniczącą rady Gminy 
danutę Łukasik, panią dyrektor alicję kuropatwę i pana 
radnego Czesława Bujaka. 

Po przywitaniu gości rozpoczęła się część artystyczna. 
Dzieci przebrane w biblijne stroje pięknie przedstawiły w ja-
sełkach historię narodzin Jezusa. Po zakończeniu części arty-
stycznej ks. ryszard Stylski, proboszcz tutejszej parafii od-
czytał fragment Ewangelii opisującej historię narodzin Chry-
stusa, a następnie zgromadzeni - jak nakazuje tradycja – poła-
mali się opłatkiem.  

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zasiedli przy wigi-
lijnym stole, spożywali przygotowane potrawy przy śpiewie 
kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Gnieździska.

W szkole filialnej w Sarbicach nie można się nudzić

dzień Babci i dziadka
14 stycznia 2010 r. została zorganizowana akademia z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość tę uświetnili swoją obec-
nością pani dyrektor szkoły alicja kuropatwa oraz babcie 
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i dziadkowie naszych wychowanków, którzy licz-
nie przybyli, aby sprawić radość swoim wnuczę-
tom. Część artystyczną stanowiły wiersze i pio-
senki, scenka „Piekł dziadek babkę” oraz taniec 
śląski „Trojak”. Dzieci obdarowały babcie i dziad-
ków upominkami własnoręcznie wykonanymi. 
Występ artystyczny bardzo się wszystkim podo-
bał. Babcie i dziadkowie nie kryli wzruszenia i po-
dziwu dla umiejętności swoich wnucząt. Pani dy-
rektor Alicja Kuropatwa pogratulowała uczniom 
występu oraz złożyła wszystkim gościom życze-
nia z okazji ich święta. Na zakończenie tej miłej 
uroczystości odbył się poczęstunek.

8 marca
W związku z przypadającym 8 marca Między-

narodowym Dniem Kobiet na uroczystej akade-
mii w filii szkoły w Sarbicach spotkały się panie te 
najstarsze i najmłodsze, byłe pracownice i uczen-
nice szkoły. Obejrzały program artystyczny przy-
gotowany przez najmłodszych uczniów.

Przybyłe powitała pani małgorzata naj-
mrodzka – kierownik filii. Mali artyści z wielkim 
zaangażowaniem i powagą prezentowali swo-
je umiejętności artystyczne, wokalne i taneczne 
przed żeńską publicznością. Były też życzenia i 
kwiaty. 

Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w do-
brzeszowie alicja kuropatwa przekazała kwia-
ty na ręce przewodniczącej rady rodziców 
pani elżbiety karykowskiej i złożyła życzenia 
dla obecnych i nieobecnych pań. Wraz z panią 
dyrektor przybyła grupa dziewcząt ze SP w Do-
brzeszowie z krótkim programem artystycznym. 
Na zakończenie uroczystości dyrektor Alicja Kuro-
patwa podziękowała małym artystom za występ, 
nauczycielom za przygotowanie uroczystości. 

Obecni zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek.

aneta Barańska

Wraz z nadejściem świąt Wielkiej Nocy – czasu odrodzenia, światła i spełnionych nadziei -  
mam zaszczyt i przyjemność życzyć Państwu, by nadchodzące dni przyniosły dobro i spokój,  
a światło Zmartwychwstania rozświetliło myśli i otworzyło serca!

Szczęśliwych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy 

Piotr Żołądek 
wicewojewoda Świętokrzyski

wiceprezes zarządu wojewódzkiego PSL
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Pragniemy poinformować, 
że w czasie przeprowadza-
nych porządków w budynku 
zlikwidowanej Szkoły Podsta-
wowej w Snochowicach człon-
kinie tutejszego Koła Gospo-
dyń Wiejskich znalazły kroni-
kę szkolną z lat 1925 – 1946 
(z przerwą w okresie wojen-
nym) zawierającą zapisy z ży-
cia szkoły. 

Kronika w szczegółach opi-
suje uroczystości okolicznoś-
ciowe, przedstawia ówczes-
nych dyrektorów i nauczycie-
li, jest z pewnością bogatym 
źródłem historycznym nie tyl-
ko dla mieszkańców Snocho-
wic, ale również wszystkich 
mieszkańców gminy.

Jeżeli ktokolwiek z czytel-
ników Wieści Łopuszna jest 
zainteresowany udostępnie-
niem kroniki w formie elek-
tronicznej, prosimy o przesła-
nie takiej prośby na skrzynkę 
e-mail: jbaranski@lopuszno.
com.pl

redakcja

„Kronika szkolna” ze Snochowic

Z przyjemnością informujemy, że 8 grudnia 2009 r. podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości w Wojewódzkim Domu Kultury w 
Kielcach pan Marek Miśta, właściciel firmy „MARCO POLO” USŁUGI Transportowe–Przewóz Osób, odebrał wyróżnienie w XI Edy-
cji Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii mikroprzedsiębiorstw usługowych. 

Serdecznie gratulujemy!
redakCJa

Wyróżnienie dla MARCO POLO
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zabawa noworoczna
„Miło szaleć, kiedy czas ku temu” – wyznanie mistrza z Czar-

nolasu do żadnego z okresów tak nie pasuje jak do karnawału. 
I chyba żaden czas nie jest tak intensywnie przeżywany, jak te 
parę tygodni wciśniętych między święto Trzech Króli i Środę 
Popielcową. Wiedzą o tym starsi, odkrywają tę fantastyczną 
prawdę młodsi. O tym, jak wspaniała może być zabawa, prze-
konali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie i jej 
Filii w Sarbicach, którzy 6 lutego bawili się hucznie na zabawie 
noworocznej. Chciałoby się napisać, że bawili się hucznie i do 
upadłego (w końcu siedem godzin to niemało czasu!), ale siły 
maluchów odnawiają się jak Feniks z popiołów.

Bawiącym się przygrywał zespół muzyczny. Dzieci zaś mo-
gły sprawdzić się i zdobyć nagrody w licznych konkursach. A 
było w czym wybierać! Utalentowani artystycznie już w domu 
przygotowali maski i stroje karnawałowe, by olśnić nimi szkol-
ną brać i wymagające jury. Inni liczyli na swój spryt w konkur-
sach sprawnościowych. Jaką taktykę obrać, by jak najprędzej 
wgryźć się w wiszące na wstążce jabłko? Z kim wystartować 
w konkursie, w którym zwycięzcą zostaje ten, kto najszybciej 
zmieni partnera w mumię dzięki rolce papieru toaletowego? 
Jak mocno trzeba wygiąć się w tył, by przejść pod coraz ni-

żej zawieszaną 
poprzeczką? Jak 
donieść do mety 
książkę na głowie, 
balon na książce, 
żeby po drodze to 
nie one zostały w 
tyle, lecz konku-
renci? Nie zabra-
kło wyścigów w 
workach i tańca na 
linie. Przegranych 
nie było! Oprócz 
nagród głównych 
każdy dostawał 
nagrody pociesze-
nia! Ufundowali je 

Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
sponsorzy pozyskani przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w 
Dobrzeszowie.  

Był również konkurs sprawdzający wiedzę o gminie Łopusz-
no, do którego nagrody ufundował wójt gminy Łopuszno 
– pan zdzisław oleksiewicz. Wreszcie – jak na prawdziwy 
bal przystało – wybrano króla i królową balu. Zostali nimi 
Martyna Wojda z kl. III i Jakub Kaczmarczyk z klasy I, którzy 
oczarowali jury swoimi strojami oraz zabawą godną korono-
wanych głów podczas całej imprezy. nagrody wręczyli dy-
rektor Szkoły Podstawowej w dobrzeszowie pani alicja 
kuropatwa oraz pan zbigniew zimecki, który był ich fun-
datorem. Wszystkie przybyłe na zabawę dzieci wzięły udział 
w poczęstunku – sponsorem słodyczy, jakie rozdane zostały 
dzieciom było kieleckie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „Magnat”.

„Niech żyje bal!” – zawołajmy za Agnieszką Osiecką. Bal, 
dzięki któremu tyle miłych wspomnień pozostanie w naszej 
pamięci!

obchody dnia Babci i dziadka
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie zawsze była dumna z 

tego, że na szkolne uroczystości przybywało wielu gości. Na 
tegorocznej akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka dyrektor 
szkoły pani alicja kuropatwa miała przyjemność powitać 
wyjątkowo wiele osób. mieszkańcy dobrzeszowa, nowka, 
Podewsia i Piotrowca bardzo licznie odpowiedzieli na zapro-
szenie grona pedagogicznego i swoich wnucząt. Sama uro-
czystość – przygotowana tym razem przez panie Agniesz-
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kę adydan i aldonę Sobierajską – olśniła wszystkich boga-
ctwem i różnorodnością repertuaru. 

Odkąd zostało założone przy naszej szkole przez „Fundację 
z Uśmiechem” przedszkole, mało kto wytrzymuje rywalizację 
o przykucie uwagi, liczbę zrobionych zdjęć czy głośność okla-
sków z maluchami. Tak było i tym razem! Równie ciepło przy-
jęte zostały dzieci z zerówki, pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści. 
Starsi uczniowie przygotowali na tę okazję kilka przedstawień 
oraz układy taneczne przeplatane utworami wokalnymi. 

Entuzjazm, z jakim dzieci występują, ich zaangażowanie, z 
wielką dbałością przygotowana scenografia i drobne upomin-
ki dla przybyłych gości – to wszystko przemawia za tym, że 
akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka była bardzo poważnie 
potraktowana przez uczniów.  Starannie przygotowali się do 
występów. Dlatego w wielu oczach zakręciły się łzy wzrusze-
nia. Po uroczystości wszyscy przybyli goście zostali zaprosze-
ni na poczęstunek, gdzie jeszcze komplementowali występy 
młodych artystów.

obchody dnia kobiet
Obchodzić Dzień Kobiet czy nie obchodzić? – oto jest pyta-

nie, co najmniej równie zajmujące jak Hamletowskie „to be or 
not to be”. Po akademii, jaką przygotowała w Szkole Podsta-
wowej w Dobrzeszowie pani agnieszka adydan, odpowiedź 
może być tylko jedna – oczywiście, że obchodzić. Dlaczego? Z 
wielu powodów.

Po pierwsze, pani dyrektor alicja kuropatwa miała za-
szczyt powitać na uroczystości wiele kobiet na czele z prze-
wodniczącą rady Gminy panią danutą Łukasik oraz pa-
nie Prezes i wiceprezes „Fundacji z Uśmiechem”. Przywi-
tała również obecnego na uroczystości miejscowego radne-
go pana zbigniewa zimeckiego, który złożył wszystkim pa-
niom serdeczne życzenia, a na ręce pani dyrektor – kwiaty. 
Panie pół żartem, pół serio stwierdziły, że ich kilkugodzinna 
nieobecność w domu w tym szczególnym dniu zmusi przed-
stawicieli płci nieco brzydszej do pełniejszego zaangażowa-
nia się w uświetnienie 8 marca. 

Po drugie, zawsze warto popatrzeć na swoje pociechy, któ-
re tak mocno się starają rewelacyjnie wypaść podczas przed-
stawień – przepięknie recytują, wspaniale śpiewają, doskona-
le tańczą. Tym bardziej, że pierwsze skrzypce, przynajmniej 
wśród starszych uczniów, grali chłopcy, którzy nie zawsze 
równie chętnie występują. Po trzecie – przygotowania do ce-
lebrowania święta nie ograniczyły się wyłącznie do występów 
na akademii. Wszystkie dzieci przygotowały dla swoich mam, 
babć, sióstr, nauczycielek przepiękne kwiaty z bibuły. Po 
czwarte, wszystkie dziewczynki ze starszych klas zostały ob-
darowane przez swoich kolegów upominkami, począwszy od 
słodyczy, a na kubkach o zabawnym kształcie kończąc. Po pią-
te zaś, uczennice naszej szkoły wystąpiły także na obchodach 

Święta Kobiet w filii naszej 
szkoły w Sarbicach.

Bardzo miły prezent z 
okazji Dnia Kobiet otrzy-
mała przewodnicząca 
Rady Gminy, pani Danu-
ta Łukasik. W zorganizo-
wanym przez „Echo Dnia” 
konkursie „Kobieta przed-
siębiorcza” zajęła III miej-
sce w powiecie kieleckim 
ziemskim. 

Akademia z okazji Dnia 
Kobiet była więc nie tylko 
świętem wszystkich pań, 
ale była również świętem 
chętnych do pracy na rzecz 
innych osób. Parafrazując 
śpiewaną przez uczennice 
piosenkę Jerzego Połom-

skiego, z dziewczętami nie taka skomplikowana sprawa, by 
nigdy się nie wiedziało, czy dobrze jest, czy może źle. Drob-
ne, ale częste gesty sympatii zapewnią wszystkim panom ich 
sympatię. Na zakończenie pani agnieszka Lamczyk, prze-
wodnicząca rady rodziców złożyła życzenia wszystkim 
obecnych paniom. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim kobietom, które to piękne 
święto zechciały spędzić w murach naszej szkoły, obejrzeć 
przygotowaną specjalnie dla nich akademię i porozmawiać 
przy kawie i ciastku.

ewa Stępień
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27 stycznia 2010r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie odbył się Turniej Gier i Zabaw.  Został on zorganizowa-
ny podczas ferii zimowych we współpracy z UKS „WIR”, które-
go opiekunem i trenerem jest pani Barbara Chuda. Głównym   
celem organizatorów było zapewnienie dzieciom możliwości 
spędzenia czasu wolnego w sposób ciekawy i bezpieczny.  

 Do udziału w zabawie zaproszone były szkoły z całej gmi-
ny.  Do rozgrywek stanęły drużyny z Sarbic, Dobrzeszowa, 
Grabownicy, Gnieździsk i Łopuszna. Uroczystego otwarcia 
Turnieju dokonał  pan dyrektor,  Krzysztof  Kumański.

Zawody rozegrano w dwóch kategoriach: klasy I – III i IV – 
VI. Zespół składał się z 3 dziewcząt i 3 chłopców. W każdej ka-
tegorii wiekowej  przeprowadzono  3 konkurencje.   Dla ucz-
niów z Sarbic, Grabownicy i Dobrzeszowa ze względu na małą 
liczbę  dzieci  w szkole opracowany został oddzielny regula-
min i byli oni klasyfikowani osobno.  

Drużyny rywalizowały ze sobą w zabawach takich jak: 
„Sztafeta zwinnościowa”, „Wyścig spętanych”, „Unihokejowy 
slalom” , „Toczenie piłki koszykowej w tunelu” itp.

Zawodnicy niesieni dopingiem swoich kolegów zaprezen-
towali wysoki poziom umiejętności sportowych, a przy tym 
doskonale się bawili. Oprócz dobrej zabawy uczestnicy Tur-
nieju  mieli zapewniony także gorący posiłek.

Po zakończeniu sportowych zmagań uczniowie otrzymali 
puchary, medale i koszulki, których fundatorem był pan wójt,  
Zdzisław Oleksiewicz.
klasyfikacja końcowa:
klasy i-iii
I miejsce  -  Łopuszno, II miejsce -  Gnieździska
klasy iV-Vi
I miejsce -  Gnieździska, II miejsce -  Łopuszno
klasy  i-iii (małe szkoły) 
I miejsce -  Sarbice, II miejsce -  Grabownica, III miejsce -  Do-
brzeszów.

małgorzata Gwóźdź

Gry i zabawy

Uczestnicy Turnieju Gier i Zabaw w komplecie

Pani Barbara Chuda wręcza puchary zwycięzcom

Emilka i Adaś z Vb w wyścigu spętanych
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Z inicjatywy pana Janusza Krawczyńskiego oraz 15 człon-
ków założycieli powstał w Łopusznie Klub Karate. 16 lipca 
2009r. starosta kielecki postanowił wpisać do ewidencji klu-
bów sportowych pod poz. nr 96 Ludowy Klub Karate Ky-
okushin Budokai oraz jego Zarząd w składzie: prezes – Janusz 
Krawczyński, wiceprezes – Wojciech Gula, sekretarz – Anna 
Olga Adamiec, skarbnik – Anna Bogusława Jędraszek – Kuć-
ma, członek – Jerzy Marian Adamiec.

Prezes Klubu pan Janusz Krawczyński trenuje sztuki wal-
ki od 28 lat. Jako zawodnik startował w Mistrzostwach Polski 
(drużynowy mistrz Polski), w Mistrzostwach Europy (10 miej-
sce) i w Turniejach Międzynarodowych.

Posiada następujące uprawnienia:
• wykształcenie wyższe (nauczyciel w-f),
• 2 Dan (stopień mistrzowski) w karate,
• sędzia międzynarodowy,
• instruktor sportu w karate,
• instruktor rekreacji ruchowej o specjalności judo i samo-

obrona,
• dyplomowany masażysta,
• kierownik obozów i kolonii dzieci i młodzieży,
• kierownik wycieczek dzieci i młodzieży.
Klub proponuje:
• zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
•  treningi uwzględniające ćwiczenia korygujące  wady posta-

wy i poprawiające koordynację ruchową,
• naukę  podstawowych zasad samoobrony w warunkach 

bezpośredniego zagrożenia,

Klub Karate w Łopusznie
• dla chętnych 

m o ż l i w o ś ć 
udziału w tur-
niejach karate,

• m o ż l i w o ś ć 
udziału w semi-
nariach szkole-
niowych z do-
świadczonymi 
i cenionymi w 
Polsce i na świe-
cie mistrzami 
karate.

Zarząd Klubu 
składa podzięko-
wania pani Irenie 
Marcisz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w 
Łopusznie za poparcie inicjatywy założycielskiej i możliwość 
rejestracji Klubu na terenie szkoły.

Mimo iż Klub działa od lipca 2009 r.,  to już odnosi sukcesy 
sportowe. 12 grudnia 2009 r. zawodnicy Klubu startowali w 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Choszcznie. 

Skład ekipy:
1. Aneta Myszkowska – Kumite (walki),
2. Patryk Gawęda – Kumite,
3. Albert Kowalczyk – Kumite,
4. Karol Wilk – Kumite,
5. Paweł Gawęda – Kata (układy formalne),
6. Radosław Binkowski – Kata,
7. Kamil Myszkowski – Kata,
8. Bartłomiej Stera – Kata.

Wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze, a Aneta Mysz-
kowska zdobyła tytuł Wicemistrzyni Polski Juniorów w kat 
55kg. 

Zarząd Klubu składa podziękowania osobom, dzięki któ-
rym wyjazd mógł dojść do skutku tj. panom: Ryszardowi 
Krawczyńskiemu, Hubertowi Kitlińskiemu, Sebastianowi Ko-
walczykowi.

Mamy też nadzieję, że władze gminy nie pozostawią Klubu 
bez pomocy.

zapraszamy na treningi – informacje pod nr tel. 
0 696 486 320 poniedziałek, środa godz. 17.00 – 18.30

anna adamiec

29 grudnia 2009 roku w Hotelu Kongresowym w Kielcach 
odbyło się doroczne podsumowanie roku sportowego w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Marszałek Województwa za-
prosił wyróżniających się na arenie krajowej świętokrzyskich 
sportowców, trenerów i zwycięskie samorządy. Spośród za-
wodników wyróżniona została m.in. Liliana wódkowska i jej 
trenerka Barbara Chuda. Wśród miast prezydenckich zwycię-
żyły Kielce, miast-gmin –Suchedniów, a wśród gmin po raz 

Łopuszno najlepsze!
szósty z rzędu najlepsza okazała się gmina Łopuszno, dla 
której okazjonalny puchar odebrał wójt, pan Zdzisław Olek-
siewicz. 

Największy wkład w zwycięstwo naszej gminy wniosły: Li-
liana wódkowska- 34 pkt. oraz mariola Ślusarczyk -23pkt. 
Ponadto punkty zdobywały jeszcze: nina kaleta -4, katarzy-
na Gliścińska - 3, olga kozieł -2 oraz dawid Soboń - l.

redakcja
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W czasie ferii odbył się turniej piłki nożnej dla uczniów Ze-
społu Szkół. W zawodach wzięli udział również nauczyciele na-
szej szkoły. Do rozgrywek zgłosiło się siedem drużyn, które po-
dzielone zostały na dwie grupy. Dwa pierwsze zespoły z każdej 
grupy awansowały do turnieju finałowego.

19 stycznia swoje mecze rozegrała grupa „A”. Miejsca pre-
miowane awansem do finału zajęły zespoły Kultywatora Pio-
trowiec i Wolves  - drużyna Wilków. 

Grupa „B” swoje mecze rozegrała 21 stycznia. Z tej grupy 
awans uzyskali Nauczyciele i KGW Lasocin. W tym samym dniu 
odbyły się finały. Czwarte miejsce zajęła zespól Wolves – druży-
na Wilków, trzecie KGW Lasocin, drugie Kultywatora Piotrowiec, 
a pierwsze Nauczyciele.

Rozgrywki dostarczyły wielu emocji, a poziom spotkań i za-
prezentowanych umiejętności był wysoki. Cele turnieju czyli 
popularyzacja piłki nożnej i organizacja czasu wolnego zostały 
w pełni zrealizowane. Świadczy o tym liczba uczestników bio-
rących udział w turnieju – 48 oraz liczna rzesza kibiców obser-
wująca zmagania drużyn.

Młodość contra doświadczenie

Turniej uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół

Nagrody dla wszystkich zespołów były takie same. Każdy 
uczestnik otrzymał batonik energetyczny ufundowany przez 
jednego z zawodników ... pana Krzysztofa Kumańskiego – dy-
rektora Zespołu Szkół.

Piotr wilk

Drużyna z Lasocina  oraz zespół nauczycieli przed meczem

W sobotę 13 marca w Końskich odbyły się   Mistrzostwa   Ma-
kroregionu Centralnego w Biegach Przełajowych. Młodzicy 
walczyli o punkty dla klubów, gmin i obu województw, a junio-
rzy młodsi o udział w Mistrzostwach Polski, które odbędą się 27 
marca  w Chorzowie. Rywalizację województw wygrało łódzkie 
-111 pkt., a świętokrzyskie uzyskało 57 pkt.

Bardzo dobrą formę na mistrzostwa wypracowały młodzicz-
ki UKS WiR Łopuszno, którym tylko l punktu zabrakło do zwy-
cięstwa drużynowego. Wygrała ekipa biegaczy AZS Łódź, trze-
cie miejsce zajął „ Start” Łódź, a czwarte MOS Sieradz.

Indywidualnie swój bieg na 2500m wygrała Kasia Gliściń-
ska, a czwarta była Ania Paczkowska. W biegu na 1500m drugie 
miejsce zajęła Olga Kozieł.

Bardzo dobrze zaprezentowały się w biegu poza konkursem 
uczennice Szkoły Podstawowej w Łopusznie: Natalia Nyga  za-
jęła czwarte miejsce, a Marta Paczkowska trzynaste. Dopiero 
zaczynają bieganie, były zdecydowanie najmłodsze wśród ry-
walek, a pobiegły bardzo mądrze taktycznie.

Również ambitnie pobiegli chłopcy z UKS Lider w Łopusznie 
trenujący pod okiem  Piotra Wilka. W biegu na 2000m 22 miej-
sce zajął Karol Czupryński, 23 był Łukasz Tomaszewski,  nato-
miast na 3000m 7 był Karol Łapot, a 11 Grzegorz Karbownik.

Po zawodach Kasia Gliścińska, Olga Kozieł, Ania Paczkowska i 
Dawid Soboń (junior młodszy) otrzymali powołanie na obóz ka-
dry wojewódzkiej biegaczy do Wisły (odbędzie się on w dniach 
od 1 do 11 kwietnia b.r.).  

Sobotnie zawody kolejny raz pokazały,  iż z klubów nasze-
go województwa w biegach przełajowych tylko UKS WiR jest w 
stanie skutecznie rywalizować z koalicją łódzkich klubów.

Zawody stały na zróżnicowanym poziomie, gdyż u wielu za-
wodników widać było brak odpowiedniego przygotowania ze 
względu na tegoroczną zimę.

Józef  Chudy

Przełaje czas zacząć

Kasia Gliścińska i Olga Kozieł

Reprezentacja UKS WiR na zawodach markoregionu
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Tradycyjnie w pierwszy wtorek ferii 
zimowych 19 stycznia 2010 r. w Zespo-
le Szkół w Gnieździskach odbył się Tur-
niej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrek-
tora Szkoły. Jak co roku wzięła w nim 
udział liczna grupa dziewcząt i chłopców 
ze szkół gminy Łopuszno oraz zaproszo-
nych gości z gminy Słupia Konecka oraz 
Piekoszów.

Rozgrywki odbywały się w sportowej 
atmosferze, a poziom gry, szczególnie 
w finałach, był bardzo wysoki. Zawodom 
towarzyszył doping sympatyków po-
szczególnych szkół. Turniej rozgrywany 
był w dwóch kategoriach: szkół podsta-
wowych i gimnazjum, systemem pucha-
rowym do „dwóch przegranych”. 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej i ze-
społowej:

XVI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły w Gnieździskach
Szkoła podstawowa - chłopcy

1. Komisarczyk Konrad (Wólka)
2. Mazur Tomasz (Wólka )
3. Pająk Michał (Jaworznia)
4. Arwaj Maciej (Pilczyca)

drużynowo i miejsce w kategorii 
dziewcząt i chłopców zajęła Szkoła 
Podstawowa w wólce.

Impreza zakończyła się wręcze-
niem przez  panią  dyrektor Małgorza-
tę Trelę pucharów dla drużyn za zaję-
cie I miejsca oraz indywidualnie dla 
zawodników medali za pierwsze trzy 
miejsca oraz dyplomów. Na pożegna-
nie pani dyrektor, dziękując uczest-
nikom za udział w turnieju, zaprosiła 
wszystkich na kolejną edycję rozgry-
wek w przyszłym roku.

magdalena zimna,  
wiesław klimczak

Chłopcy ze szkoły podstawowej z dyplomami

Najlepsi gimnazjaliści Wręczanie pucharu najlepszej tenisistce w kategorii 
gimnazjalistek

Zwycięskie dziewczęta ze szkoły podstawowej

Gimnazjum - dziewczęta
1. Jakubowska Jowita (Gnieździska)
2. Mariańczyk Weronika (Pilczyca)
3. Pszczoła Justyna (Jaworznia)
4. Krzeszowska Kinga (Gnieździska)

Gimnazjum -  chłopcy
1. Kołodziej Piotr (Jaworznia)
2. Terelak Dawid (Jaworznia)
3. Groszek Kamil ( Łopuszno)
4. Maroń Konrad (Gnieździska)

drużynowo i miejsce w kategorii 
dziewcząt zajęło Gimnazjum w Gnieź-
dziskach, a w kategorii chłopców Gim-
nazjum w Jaworzni.

Szkoła podstawowa - dziewczęta
1. Pałka Dorota (Wólka)
2. Bagińska Angelika (Jaworznia)
3. Sztandera Daria (Wólka)
4. Sarbiak Izabela (Górki Szczukowskie)
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 22 stycznia odbył się III Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Roz-
grywki przeprowadzono w dwóch kategoriach: dziewcząt 
i chłopców gimnazjum. Uczniowie Gimnazjum z Łopuszna 
zmierzyli się z rówieśnikami z Zespołu Szkół im. Stefana Że-
romskiego w Gnieździskach.

Chłopcy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. 
Osobno rozgrywali mecze uczniowie klas pierwszych, drugich 
i trzecich. Zgodnie z regulaminem o zwycięstwie  szkoły decy-
dowała suma punktów zdobytych przez wszystkie zespoły.

 W kategorii klas pierwszych i trzecich zdecydowanie wy-
grały drużyny chłopców z Gimnazjum w Łopusznie. Porażką 
Łopuszna zakończył się mecz klas drugich. Warto nadmienić, 
że spotkanie to było bardzo emocjonujące, a zaprezentowane 
umiejętności techniczne wysokie.

Wśród dziewcząt rozegrano tylko jeden mecz, który zdecy-
dowanie wygrały zawodniczki z Łopuszna.

Osportowej karierze marzą

Turniej o Puchar Dyrektora  
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Gimnazjalistki z Gnieździsk

 20 stycznia 2010r.w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Rodziców. Turniej, podobnie jak w roku 
ubiegłym, przebiegał w kategorii OPEN. Koordynatorem za-
wodów był p. Karol Soboń, wspierał go p. Piotr Wilk. 

W Turnieju uczestniczyło 30 zawodników oraz 9 zawodni-
czek, wzięli w nim także udział nauczyciele Zespołu Szkół. Pu-
chary dla zwycięzców ufundował przewodniczący rady 
rodziców, pan mariusz karendał.

Wśród chłopców najlepszy okazał się Jarosław Głowacki, 
uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, 
drugie miejsce zajął karol Soboń,  nauczyciel wych. fiz. w ZS 

Zacięta walka o Puchar Przewodniczącego Rady Rodziców

Najlepsi wśród płci męskiej z fundatorem pucharów - panem 
Mariuszem Karendałem

Ze zwycięstwa w turnieju tenisa cieszą się dziewczęta

im. Jana Pawła II w Łopusznie, trzecie wojciech najmrodzki,  
uczeń ZSP nr 5 w Łopusznie.

Wśród dziewcząt bezkonkurencyjna była katarzyna Cy-
gan, również z ZSP nr 5 w Łopusznie, Kasia już po raz drugi 
zdobyła zwycięski puchar. Na drugim miejscu uplasowała się 
anna kotwica, uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie, trzecie miejsce przypadło Jowi-
cie Jakubowskiej z Gimnazjum w ZS im. S. Żeromskiego w 
Gnieździskach.

karol Soboń
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Dziewczęta z Gimnazjum w Łopusznie

Gimnazjaliści z Łopuszna

Zawodnicy z Gnieździsk

Zawody zakończyły się zwycięstwem uczniów Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II. Nagrody w postaci okazałych pucha-
rów z rąk dyrektora, p. Krzysztofa Kumańskiego, odebrali ka-
pitanowie obu drużyn.

Dyrektor złożył słowa podziękowania opiekunom drużyn 
p. Piotrowi Wilkowi, którego wspierał p.  Dariusz Supernat 
oraz nauczycielom wychowania fizycznego w Gnieździskach 
p. Wiesławowi Klimczakowi i p. Magdzie Zimnej.

Rywalizacja obu szkół przebiegała w przyjaznej atmosferze 
i przy żywiołowym dopingu licznie zgromadzonych kibiców. 
Ogółem w zawodach wzięło udział ok. 60 dziewcząt i chłopców. 
Każdy uczestnik Turnieju miał zapewniony gorący posiłek.

Piotr wilk

Kapitan gości cieszy się z pucharu

Mecze były zacięte
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26 stycznia 2010r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie odbył się VI Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Łopuszno. W zawodach wzięły udział drużyny chłop-
ców ze Szkół Podstawowych w Gnieździskach, Dobrzeszowie 
i Łopusznie.

Zwyciężyła drużyna gospodarzy, która pokonała Gnieździ-
ska 4:3, a Dobrzeszów 10:0.

Klasyfikacja końcowa:
i miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie,
ii miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej  w Gnieździskach,
iii miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.

Na zakończenie Turnieju wójt gminy, pan Zdzisław Olek-
siewicz – fundator nagród – wręczył pamiątkowe puchary, 
dyplomy oraz statuetkę dla najlepszego strzelca. Został nim 
Paweł Chruściak ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie. Król 
Strzelców aż 11 razy umieścił piłkę w bramce przeciwnika.

Organizatorzy Turnieju zaprosili wszystkich uczestników 
rozgrywek na ciepły posiłek.  

Tomasz mazur

O Puchar Wójta

Drużyny chłopców z opiekunami i panem wójtem

Pan wójt wręczał pamiątkowe puchary

Statuetka dla Króla StrzelcówZwycięska drużyna z Łopuszna
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Ubiegłoroczny rekord pobity!
zebraliśmy 42256,70zł.!
wynik aukcji – 30640zł.!

Po raz kolejny nauczyciele, uczniowie i rodzice zorganizo-
wali orkiestrowe granie w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. 
To olbrzymie przedsięwzięcie, a w jego przygotowanie przez 
wiele tygodni  zaangażowana jest społeczność Zespołu Szkół. 
„Mózgiem” wszystkich działań jest pan dyrektor, który staje 
się szefem sztabu i na którego barkach spoczywa ogromna 
odpowiedzialność za powodzenie imprezy. Zawsze towarzy-
szy nam lęk, czy się uda, czy pogoda nie spłata figla, czy nie 
wyłączą światła – te ostatnie obawy w tym roku nie okazały 
się, niestety,  bezpodstawne -  czy przyjadą gwiazdy i czy nie 
zawiodą nas sympatycy łopuszańskiej Orkiestry. Jak się oka-
zuje, na obecność Państwa liczyć możemy zawsze. W  żadnej 
gminie w Polsce nie ma tak fantastycznej, wspaniałej i hojnej 
orkiestrowej publiczności. Wiem, że mają Państwo świado-
mość uczestnictwa w czymś wyjątkowym, co łączy wszystkich 
Polaków, ale jednocześnie daje poczucie bliskości i wspólnoty 
w naszej małej Ojczyźnie. Szkoła, której jestem nauczycielem,  
jest dumna, że właśnie dzięki niej mają Państwo okazję prze-
żywania niepowtarzalnych, dobrych emocji. 

Cieszymy się, że z roku na rok powiększa się grono łopu-
szańskich orkiestrowiczów, coraz więcej ludzi chce dzielić się 
z nami tym, co posiada: swoim talentem, czasem, pięknymi 
przedmiotami i pieniędzmi. Cieszymy się, że możemy gościć 
Państwa w naszej szkole.

Do poprowadzenia koncertu zaprosiliśmy kieleckiego wo-
kalistę krzysztofa kisiałę - kisa, który przyjechał wraz z ze-
społem rockowym Tk 09. Artysta zaprezentował się w półgo-
dzinnym recitalu, a ostre brzmienie zespołu podgrzało i tak 
już gorącą atmosferę koncertu.  

Od lat stałym bywalcem Orkiestry w Łopusznie jest orkie-
stra dęta oSP pod batutą michała Leśnika. W takt  popular-
nych  melodii granych przez miejscowych wirtuozów saksofo-
nów, trąbek i klarnetów zatańczyły mażoretki, na co dzień tre-
nowane przez małgorzatę Soboń z GOK- u. Równie duże za-
interesowanie wzbudziły formacje taneczne ze studia Point. 
Układy choreograficzne do muzyki hause i hip hop przygoto-
wał młody, obiecujący instruktor mariusz kumański.  Zapro-
szenie do Łopuszna przyjęły również dwa zespoły kabareto-
we z Kielc: „Bruzda” i „Czwarta Fala”.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji z Kielc: sierżant szta-
bowy mateusz Bielicz oraz starszy sierżant krzysztof Pawlik 
zaprezentowali pokaz umiejętności psa służbowego Brutusa. 
Uczyli także, jak zachować się w razie ataku psa.   

Podczas koncertu uczniowie kwestowali z puszkami. W za-
mian za datek – orkiestrowe serduszko. Po otwarciu puszek 
okazało się, że uzbierano 3435,05zł. 

Najmłodsi bawili się przy loterii fantowej. Zbiórka fantów 
trwała przez cały grudzień. Dzieci z radością przynosiły na lo-
terię maskotki, książeczki i płyty. Dużo maskotek pozyskano 
także od właścicieli miejscowych sklepów. Podczas loterii ze-
brano 1654zł.

Najważniejszą częścią koncertu była aukcja. Wśród ponad 
stu przedmiotów do licytacji znalazły się między innymi: obra-
zy,  kompletny strój kolarski ofiarowany przez Zbigniewa Piąt-
ka, koszulka Pawła Brożka,  flakon od wojewody Bożentyny 
Pałki – Koruby,  ormiański koniak od właściciela firmy „WiR”, 
Witolda Szprocha w niezwykle oryginalnej butelce w kształcie 
szabli, żywy kogut, pół kopy świeżych jaj i pieczone prosię.

Aukcję  poprowadziły gwiazdy telewizyjnego serialu „Ple-
bania”: Izabela Dąbrowska (serialowa żona Kazika, pracuje w 
Urzędzie Gminy jako sprzątaczka, niedawno zdała maturę), 
marek Frąckowiak (wójt Tulczyna), agnieszka wielgosz ( w 
„Plebanii”  była lekarką, obecnie gra policjantkę w „Złotopol-
skich”) oraz Bartosz martyna, aktor teatru „Pod Górką”. Akto-
rom dzielni sekundowały dwie piękne dziewczyny z naszego 
regionu: II Wicemiss adrianna milcarz  oraz Miss Lata Urszu-
la kmiecik. 

Pragniemy podkreślić, że wszyscy artyści, którzy przy-
byli do Łopuszna, zrobili to całkowicie bezinteresow-
nie. nie dostali za to żadnego wynagrodzenia. Byłoby to 
sprzeczne z ideą orkiestry. w tym dniu wszyscy dzielimy 
się tym, co mamy. „Gwiazdy pracują za zupełną darmo-
chę”   - jak powiedziałby Jurek owsiak. Ze strony organiza-
torów zapewniono artystom jedynie transport, ciepły posiłek 
i kosz wędlin na drogę od firmy „WiR”. Za przywiezienie  i od-
wiezienie gwiazd dziękujemy panom: markowi miście, mar-
cinowi Prędocie, Grzegorzowi Gadowi i Sebastianowi ko-
walczykowi. 

Wynik licytacji zadziwił wszystkich. Organizatorów, akto-
rów i chyba samych uczestników aukcji. Udało się podwo-
ić sumę z ubiegłego roku. Uzyskano fantastyczną kwotę 
30640zł.!

Gwiazdy „Plebanii” w zawrotnym tempie  prowadziły licy-
tację. Rej wodził Marek Frąckowiak, a uczestników aukcji ogar-
nęło prawdziwe szaleństwo zakupów. Największe wzięcie 
miały obrazy. Widać w Łopusznie koneserów sztuki nie bra-
kuje. Podobnie jak sportowych kibiców i  smakoszy, bo dużą 
popularnością cieszyły się także gadżety sportowe oraz wyro-
by kulinarne. 

Największym bohaterem licytacji okazała się firma trans-
portowa krzysztofa Sobonia z Łopuszna. W pięknym stylu 
wywalczyła puchar dla najhojniejszego zakładu pracy, ufun-
dowany przez organizatorów. Państwo Soboniowie kupi-
li między innymi: drewnianą rzeźbę ofiarowaną przez wice-
marszałka zdzisława wrzałkę za 450 zł., piłkę z autografami 
piłkarzy Korony Kielce od prezesa klubu Tadeusza dudka za 
700zł., udziec pieczony i zestaw wędlin od Lidii i andrzeja 
Stępniów z Pijanowa za 900zł. W sumie wydali … 4600zł.!

XVIII Finał WOŚP  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
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Wspaniale licytowała także prezes BS w Łopusznie, el-
żbieta węgrzyn. Wzbogaciła galerię banku o dwa obrazy 
olejne: Agnieszki Sztandery ofiarowany na aukcję przez Gmin-
ny ośrodek kultury za 800zł.,  a także obraz  Piotra Pawelczy-
ka – dar Gminnego ośrodka Sportowo- wypoczynkowe-
go w Łopusznie, który pani prezes kupiła za jedyne… 1650zł. 
Do banku powędrowała także złota  moneta WOŚP, która uzy-
skała cenę 1050zł. Tym samym Bank Spółdzielczy w Łopusznie 
znalazł się na drugim miejscu wśród ofiarodawców, zasilając 
orkiestrowe konto kwotą 3500zł. 

Na trzecim miejscu aukcyjnego rankingu uplasowała się fir-
ma rodzinna wódkowskich, którzy w Łopusznie prowadzą 
sieć sklepów. Wydali na orkiestrowe gadżety 3000zł. Kupi-
li między innymi: długopis „Monte Christo” – dar Starostwa 
Powiatowego za 450 zł. , obraz olejny aleksandry nygi za 
750zł., obraz uczennicy ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie wio-
lety wiśniewskiej za 500zł. 

2100zł. po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci! Sprze-
dano! Obraz damiana Bąka kupił przedstawiciel firmy de-
fro z rudy Strawczyńskiej! To najwyższa cena, jaką uzyskał  
przedmiot wystawiony na licytacji.   

Wśród indywidualnych ofiarodawców najhojniejszy okazał 
się michał Perz i w jego ręce powędrował drugi puchar. Zasi-
lił dochód z licytacji o kwotę 1640zł. Najwięcej pieniędzy, bo 
aż 1250zł.  wydał na obraz Czesława Góralskiego ofiarowany 
przez przewodniczącą RG danutę Łukasik.  

apteki rodzinne z kielc zostawiły w orkiestrowej kasie 
1600zł. Zakupiły obraz uczniów Zespołu Szkół daniela Cisz-
ka i dawida wojdy za 900zł. oraz obraz Piotra Pawelczyka 
za 700zł.

Podczas aukcji doskonale bawili się renata i Tomasz mi-
chalscy ze Strawczyna, którzy kupili złoty medal za zdobycie 
Mistrzostwa Polski 2009 przez piłkarzy Vive Targi Kielce za 850 
zł.; w sumie wydali 1150zł. Medal ofiarował na aukcję witold 
Szproch. 

1110zł wydali na aukcji augustyna i robert kumańscy. 
Kupili między innymi pieczoną kaczkę z firmy wir za 400zł  
oraz obraz uczennicy Zespołu Szkół Sandry kruszewskiej za 
600zł.

Ochotę na tort swojej teściowej Genowefy kosińskiej miał 
Tomasz kumański. Kupił go za 850zł.

Pracownicy Urzędu Gminy na czele z wójtem zdzisławem 
oleksiewiczem wydali 710zł. na wyroby kulinarne. Mieli ape-
tyt na pasztet przygotowany przez koło Gospodyń wiej-
skich z Lasocina, kaczkę z firmy wir oraz tort z cukierni mi-
goń. Pan wójt kupił jeszcze zestaw, długopis i ołówek ofiaro-
wany przez prezesa BS w Kielcach Stanisława matejkiewi-
cza za 200zł.

Przewodnicząca RG danuta Łukasik wylicytowała obraz 
olejny podarowany przez Justynę i mariusz Petrusów za 
550zł. oraz album od marszałka adama Jarubasa za 150zł, 
który podarowała organizatorom.

Wicemarszałek zdzisław wrzałka sprawił piękny prezent 
żonie – kupił zestaw srebrnej biżuterii podarowany przez ma-
rię krajewską za 400zł.

Pracownicy Zespołu Szkół – organizatorzy imprezy - wydali 
na orkiestrowe gadżety 2250zł. Kupili miedzy innymi pieczo-
nego prosiaka od firmy wir, wyroby wędliniarskie Barbary i 
kazimierza Płyty, strój kolarski kadry narodowej od zbyszka 
Piątka, tort od klasy Vib. 

Podczas koncertu nieprzerwanie trwała sprzedaż słodkich 
wypieków, przygotowanych przez rodziców uczniów. Stoiska 
z kulinariami przygotowały także Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Snochowic i z Lasocina. Można było spróbować między inny-
mi barszczu czerwonego z krokietami oraz chleba ze smalcem 
. Technikum Technologii Żywności z ZS Ponadgimnazjalnych 
nr 5 zapraszało do degustacji swoich smakołyków,  szkolna 
kuchnia serwowała zgłodniałym orkiestrowiczom  bigos, flaki 
i biały barszcz. Dużym powodzeniem cieszyły się pączki z na-
dzieniem toffi z miejscowej piekarni Aleksandra Kozaka. Cał-
kowity dochód z orkiestrowego bufetu wyniósł 2617,65zł.  
Szkolny sklepik „zarobił” dla Orkiestry 300zł. 

Tradycyjnie Finał w Łopusznie skończyła zabawa taneczna. 
Amatorów tańca nie brakowało i bilety w cenie dziesięciu zło-
tych sprzedawały się jak świeże bułeczki. Za konsoletą stał dJ 
Janusz wsół. Bawiono się w gorących, karnawałowych ryt-
mach aż do północy i uzbierano 3510zł. 

na konto Fundacji Jurka owsiaka  
wpłacono 42256,70zł !  

To o ponad 10 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku!
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali policjanci, firma 

ochroniarska oraz miejscowi strażacy. 
koncert w Łopusznie mógł  się odbyć dzięki stale po-

większającemu się gronu przyjaciół orkiestry Jurka ow-
siaka. Sztab organizacyjny XViii Finału w zespole Szkół  
im. Jana Pawła ii w Łopusznie serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zor-
ganizowania imprezy oraz przede wszystkim tym, którzy 
ofiarowali swoje  pieniądze  na leczenie dzieci chorych na 
nowotwory. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy 
do pana witolda Szprocha oraz do strażaków z oSP w Ło-
pusznie.

Emocje związane z XVIII Finałem już ucichły. Organizatorzy 
dawno odespali nieprzespaną noc. Nie przebrzmiała radość 
ze wspólnego, niebywałego sukcesu naszej szkoły i Państwa. 
Wielkie dzięki za wielkie serca. Zapraszamy w przyszłym roku. 
Co zobaczymy, co będziemy licytować, jak będziemy grać jest 
jeszcze dla wszystkich niewiadomą. Po oszałamiającej kwo-
cie wpłaconej na konto Fundacji w tym roku, nie ukrywamy, 
że największym wyzwaniem dla nas, będzie zbliżyć się do tej 
sumy. Starożytny filozof napisał: Musisz żyć dla innych, jeśli 
chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. 10 stycznia udowodnili Pań-
stwo, że prawda ta nie jest Wam obca.

agnieszka Palacz
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Lp. Źródło dochodu
17 Finał
2009 r.

wartość w zł.

18 Finał
10 stycznia 2010r.

wartość w zł.
1. Licytacja 14.495,00 30.640,00
2. Puszki WOŚP 5.032,71 3.435,05
3. Bilety wstępu na zabawę taneczną 4.716,30 3.510,00
4. Loteria fantowa 1.734,35 1.654,00
5. Sprzedaż ciast i sałatek przygotowanych przez rodziców naszych uczniów 1.122,97 1.051,00
6. Kuchnia szkolna 620,00 550,00
7. Sprzedaż wyrobów kulinarnych – Technikum Technologii Żywności w ZSP nr 5 w Łopusznie 400,07 622,65
8. Bilety wstępu na dyskotekę 485,00 -
9. Pani Kazimiera Palacz - sklepik szkolny 300,00 300,00
10. Sprzedaż ciast  - Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach 154,00 268,00
11. Sprzedaż ciast  - Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie - 126,00
11. Szkoła Filialna w Grabownicy 100,00 -
12. Szkoła Filialna w Lasocinie - 100,00

Razem: 29.160,40 42.256,70

wYniki aUkCJi XViii FinaŁU woŚP  w zespole Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie
Lp. Nabywca Pamiątki - ofiarodawcy Suma w zł.

1. Firma Transportowa „Soboń”
Łopuszno

Rzeźba drewniana - dar marszałka województwa świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałki 450
Maskotka Policyjna „Koziołek” – dar
Komendanta Wojewódzkiego Policji Świętokrzyskiej Mirosława Schosslera 300

Piłka nożna z autografami piłkarzy Korony Kielce - dar prezesa klubu Tadeusza Dudka 700
Żywy królik – dar Krzysztofa Matuszczyka 
z Lasocina 200

Ormiański trunek w szabli – dar prezesa Firmy „WiR” Łopuszno Witolda Szprocha 350 
Udziec pieczony + zestaw wędlin – dar Lidii       i Andrzeja Stępień z Pijanowa 900
Poroże sarny – dar Sławomira Staszczyka 
z Lasocina 150

Poroże sarny – dar Sławomira Staszczyka 
z Lasocina 100

Ozdobny wózek kuty – dar Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Nowa” Zdzisława Pala-
cza 700

Skóra z dzika – dar Sławomira Staszczyka 
z Lasocina 750

razem 4600

2.
Elżbieta Węgrzyn- Prezes 
Banku Spółdzielczego w Ło-
pusznie 

Złota moneta WOŚP – dar WOŚP 1050
Obraz olejny „Przydrożna kapliczka” Piotra Pawelczyka – dar kierownika GOSW Małgo-
rzaty Jarząbek 1650

Obraz olejny „Kościół w Łopusznie” Agnieszki Sztandera - dar kierownika GOK Barbary 
Pawelczyk 800

razem 3500

3. 

Firma „Wódkowski”Łopuszno

Zofia i Grzegorz Puchała 

Długopis „Monte Christo” –  podarowało Starostwo Powiatowe 450 
Obraz olejny „Storczyki” Aleksandry Nygi – 
dar autorki 750

Chleb wiejski WOŚP – dar piekarni Aleksander Kozak 50
Oryginalna koszulka piłkarza Korony Kielce Hernaniego – dar Hernaniego za pośredni-
ctwem działacza GLKS Zryw Łopuszno 100

Justyna i Mariusz Petrus 
Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 250
Obraz „Kościół w zieleni” wykonany techniką własną przez uczennicę kl. V a 
Szkoły Podstawowej Wioletę Wiśniewską 500

Roman Wódkowski

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 100
Widok „Wiatrak na górce” – dar Mirosława Klimczaka z Wielebnowa 450
Złota moneta WOŚP – dar WOŚP 350
RAZEM 3000

4.

Nauczyciele i pracownicy ad-
ministracji i obsługi Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie 

Maskotka „Baba Jaga Świętokrzyska” – dar marszałka województwa świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa  250

Pieczony prosiak - dar prezesa Firmy „WiR” Łopuszno Witolda Szprocha 900
Tort „Serce WOŚP” – dar rodziców i uczniów kl.VI b Szkoły Podstawowej w Łopusznie 500
Kalendarz i 2 płyty Krzysztofa Kisiały „KIS”    – dar wokalisty 100
Wyroby wędliniarskie – dar Barbary i Kazimierza Płyta z Gatnik k/ Końskich 200
Komplet kolarski kadry narodowej – dar Zbigniewa Piątka 290
razem 2240

5.
Robert Dziubeła – prezes fir-
my „DEFRO”
Ruda Strawczyńska 

Obraz olejny „Jednorożec w blasku księżyca” Damiana Bąka „Dymka” – dar autora 2100

razem 2100
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6. Michał Perz 
Łopuszno

Obraz „Niebieska zaduma” wykonany techniką własną przez uczniów kl. III C 
Gimnazjum Mateusza Stolarczyka i Adriana Stępnika 150

Płyta CD „Dżem + Przystanek Woodstock” – dar Rady Rodziców 30
Piwonia – dar Koła Gospodyń Wiejskich         w Snochowicach 100
Pejzaż wiejski Czesława Góralskiego – dar przewodniczącej Rady Gminy Danuty Łukasik 1250
Zestaw długopis z ołówkiem w etui  – dar prezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach Sta-
nisława Matejkiewicza 30

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 40
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 40
razem 1640

7. Apteki Rodzinne Kielce

Obraz „Kościół nocą” wykonany techniką własną przez uczniów kl. II A 
Gimnazjum Daniela Ciszka i Dawida Wojdę 900

Obraz „Irysy” Piotra Pawelczyka – dar autora 700
razem 1600

8. Renata i Tomasz Michalscy
Strawczyn

Złoty medal za zdobycie Mistrzostwa Polski 2009 przez piłkarzy ręcznych Vive Targi Kiel-
ce – dar prezesa klubu Bertusa Servaasa  850

Płyta CD „Jana Gajzlera ziemia uroczna czyli Akwarelki Świętokrzyskie” – podarowana 
przez Starostwo Powiatowe 50

Książka „Przekładaniec i inne potrawy Powiatu Kieleckiego” – podarowana przez Staro-
stwo Powiatowe 50

Kalendarz ze zdjęciem trójwymiarowym Korony Kielce – dar prezesa kluba Tadeusza 
Dudka 50

Płyta CD „Świętokrzyskie jakie cudne…” –  dar prezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach 
Stanisława Matejkiewicza 50

Płyta Krzysztofa Kisiały „KIS”- dar wokalisty 100
razem 1150

9.
Augustyna i Robert Kumań-
scy 
Kielce

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 110
Pieczona kaczka - dar prezesa Firmy „WiR” Łopuszno Witolda Szprocha 400
Obraz „Kościół o poranku” wykonany techniką własną przez uczennicę kl. V a 
Szkoły Podstawowej Sandrę Kruszewską 600

razem 1110

10.

Wójt Gminy Łopuszno Zdzi-
sław Oleksiewicz  
wraz z pracownikami Urzędu  
Gminy

Zestaw długopis z ołówkiem w etui  – dar prezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach Sta-
nisława Matejkiewicza 200

Pasztet z królika wykonany przez Janinę Cygan – dar Koła Gospodyń Wiejskich                         
w Lasocinie 60

Pieczona kaczka - dar prezesa Firmy „WiR” Łopuszno Witolda Szprocha 300
Orkiestrowy tort – dar cukierni Cezary Migoń   z Włoszczowy 350
razem 910

11. Agnieszka i Tomasz Kumań-
scy Kielce 

Tort - dar cukierni Genowefy Kosińskiej z Kielc 850
razem 850

12. Przewodniczaca Rady Gminy 
- Danuta Łukasik

Album „Święty Krzyż” - – dar marszałka woj.  świętokrzyskiego Adama Jarubasa  150
Obraz olejny „Krajobraz” – dar Justyny i Mariusza Petrus 550
razem 700

13. Szkoła Podstawowa 
w Dobrzeszowie 

Piłka nożna z autografami piłkarzy Lecha Poznań – dar klubu 350
Wyroby wędliniarskie – dar Barbary i Kazimierza Płyta z Gatnik k/ Końskich 250
razem 600

14. Aneta i Michał Kryszczak 
Łopuszno

Oryginalna koszulka z autografami Korony Kielce - dar prezesa klubu Tadeusza Dudka 350
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 100
Moneta srebrna „40 Rocznica Marca’68” – dar Zofii i Grzegorza Puchała 100
razem 550

15. Izabela Jedynak 
Łopuszno

Obraz olejny „Łopuszński Rynek” - – dar Zofii   i Grzegorza Puchała 500
razem 500

16. Paweł Ogonowski
Marianów

Obraz olejny ”Jesienny krajobraz” Zofii Klimczak Kumańskiej – dar autorki 450
razem 450

17.
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Zdzisław 
Wrzałka

Komplet biżuterii (zegarek + bransoleta) – dar Marii Krajewskiej z Lasocina 400

razem 400

18. Ilona Picheta
Łopuszno

Kaganek ręcznie wykonany – dar Zygmunta Zbroszczyka z Promnika 100
Serweta szydełkowa wykonana i podarowana przez Bogumiłę Węgłowską z Łopuszna 300
razem 400

19. Anna i Paweł Paszowscy
Łopuszno 

Obraz „Złota impresja” wykonany techniką własną przez uczniów kl. III C Gimnazjum Ka-
tarzyny Stępień i Klaudii Kraskiewicz 350 

razem 350

20. Eliza i Ludwik Kumańscy
Morawica 

Kosz kwiatów wykonany przez Aleksandrę Nygę – dar „Babskich czwartków” 150
Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 50
Kalendarz i 2 płyty Krzysztofa Kisiały „KIS”    – dar wokalisty 50
razem 250

21. Szkoła Filialna w Grabownicy Tort orkiestrowy – dar rodziców i uczniów Szkoły Filialnej w Grabownicy 250
razem 250

22. Jarosław Cygan
Lasocin

Obraz „Kapliczka wśród drzew” wykonany techniką własną przez ucz. kl. V a Szkoły Pod-
stawowej Agnieszkę Wiśniewską 250

razem 250
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23. Marzena i Sławomir Staszczyk 
 Lasocin

Wazon (Wrześniak Glassworks) – dar wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałka -  Ko-
ruba 100

Oryginalna koszulka meczowa z autografami piłkarzy Wisły Kraków  - dar  klubu Wisła 
Kraków 150

razem 250

24. Adam Palacz 
Łopuszno

Żywy kogut – dar Eleonory Wertka z Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina 250
razem 250

25. Michał Kumański
Łopuszno

Koszulka Korony Kielce z pierwszego meczu rozegranego na boisku „Orlik 2012” pomię-
dzy „Korona” Kielce a „Zrywem” Łopuszno – dar Wójta Gminy Łopuszno Zdzisława Olek-
siewicza  

100

Oryginalna koszulka reprezentacji Polski Pawła Brożka z meczu Polska – Belgia 
– dar Grzegorza Janiszewskiego 150

razem 250

26. Joanna Nyga – Miśta 
Snochowice 

Skóra z dzika - dar Sławomira Staszczyka z Lasocina 200
Piłka nożna – dar dyrektora PZU Kielce Wojciecha Zawiszy 30
razem 230

27. Andrzej Stępień
Pijanów

Popiersie czterech prezydentów wykute w skale Black Hilis w stanie Dakota – dar Pawła 
Kalety ze Stanów Zjednoczonych 200

razem 200

28. Bożena Sochacka 
Wielebnów

Maki na szkle – dar członka zarządu Powiatu Kieleckiego Ryszarda Barwinka 150
Piłka siatkowa – dar marszałka województwa świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałki 50
razem 200

29. Renata Kumańska 
Łopuszno

Obraz „Abstrakcja” wykonany techniką własną przez uczennice kl. III C Gimnazjum Ju-
stynę Klimczak i Ilonę Skrobisz 200

razem 200

30. Roman Gad
Łopuszno

Plecaczek dla Szwendaczka – podarowany przez Starostwo Powiatowe 150
razem 150

31. Mariusz Karendał 
Łopuszno

Kalendarz Korony Kielce - dar prezesa klubu Tadeusza Dudka 150
razem 150

32. Kazimierz Kumański
Łopuszno

Wyroby wędliniarskie – dar Barbary i Kazimierza Płyta z Gatnik k/ Końskich 150
razem 150

33. Jacek Bosak
Oblęgór

Pamięć USB 1 G - podarowana przez Starostwo Powiatowe 50
Płyta CD „Dżem + Przystanek Woodstock” – dar Rady Rodziców 50
razem 100

34. Anna Dudek
Łopuszno

Płyta Krzysztofa Kisiały „KIS”    – dar wokalisty 100
razem 100

35. Grzegorz Kozak
Łopuszno

Dyplomatka czarna – dar Leszka Michalskiego 100
razem 100

36. Mariusz Sztandera Szalik Vive Targi Kielce - dar prezesa klubu Bertusa Servaasa 100
razem 100

37. Patryk Nowacki 
Dobrzeszów

Wazon  – dar starosty Mariana Ferdka 50
Portfel - dar prezesa Banku Spółdzielczego w Kielcach Stanisława Matejkiewicza 50
razem 100

38. Mariusz Kumański
Łopuszno

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 50
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 50
razem 100

39. Jacek Palacz 
Grabownica 

Koszulka z autografami piłkarzy ręcznych Vive Targi Kielce – dar prezesa klubu Bertusa 
Servaasa  100

razem 100

40. Karolina Krajewska
Lasocin

Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 50
Herbata Lipton z kubkiem – dar firmy „DRIMPOL” M.D. Rykowscy 40
razem 90

41. Gawęda Eliza 
Łopuszno

Koszyk pełen świeżych jaj – dar Urszuli Błońskiej z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie 30
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 50
razem 80

42. Jolanta Kozieł
Wielebnów 

Serwetka szydełkowa wykonana i podarowana przez Joannę Bałasińską z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Lasocinie 60

razem 60

43. Krzysztof Smolarczyk 
Józefina

Pierogi z kapustą i mięsem przygotowane przez uczniów Technikum Technologii  Żyw-
ności 50

razem 50

44. Ryszard Kmiecik 
Radlin gm. Górno

Rogaliki nadziewane przygotowane przez uczniów Technikum Technologii  Żywności 50
razem 50

45. Agnieszka Palacz
Wielebnów 

Koszulka z logo Powiat Kielecki –  podarowana przez Starostwo Powiatowe 50
razem 50

46. Katarzyna Kumańska 
Wielebnów

Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 50
razem 50

47. Wanda Nowak
Łopuszno

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 50
razem 50

48. Krzysztof Zimny
Łopuszno

Długopis z logo Powiat Kielecki –  podarowany przez Starostwo Powiatowe 30
razem 30

ogółem 30.640,00
zestawienia opracowała: Jolanta kozieł
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KUltURa i oświata 

Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska” działa od ponad 30 lat. 
Wielokrotnie występował w  Turniejach Gmin: Łopuszno – 
Strawczyn w czerwcu 1973 r. Łopuszno-Mniów w roku 1979. 
Była to „Panorama’35” z okazji 35-lecia Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej. Kolejne Turnieje Gmin to: Łopuszno- Małogoszcz 
w 1983r. i Łopuszno - Mniów w 1984 r.  W repertuarze zespołu 
ważnym programem były prezentowane wówczas wielokrot-
nie „Ocepiny” i „Zaloty”, między innymi na Dymarkach  Świę-
tokrzyskich.

25 sierpnia 1996 r. na dożynkach gminnych w Łopusznie, 
po dłuższej przerwie zespół zaprezentował się ponownie, tym 
razem jako zespół śpiewaczy. Następne lata to okres systema-
tycznej pracy zespołu, częstych występów i udziału w róż-
nych przeglądach w kategorii zespołów  śpiewaczych. Szer-
szej publiczności członkowie zespołu zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne i instrumentalne na Giełdzie Rolnej zor-
ganizowanej z okazji dożynek w Kielcach  14 września 1997 r. 
W 2000r. zespół wystąpił w Ciekotach, gdzie uzyskał nomina-
cję do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.

Od listopada 2000 roku, na  prośbę Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łopusznie, zespół wspierali opieką instruktorską pra-
cownicy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: pan Ja-
nusz Chmielewski – choreograf i pan Jerzy Gumuła – muzyk. 
Od tej pory zespół osiągał coraz lepsze wyniki. 

W 2001 r. członkowie zespołu zaprezentowali się w Mię-
dzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem. W czerw-
cu  tego samego roku pan Roman Szymkiewicz  reprezentu-
jący zespół „Gnieździska” otrzymał Nagrodę Główną na Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przed-
borzu. W 2002 r. zespół zaproszono na Ogólnopolski Konkurs 
Piosenki Turystyczno – Ekologicznej do Przedborza,  gdzie 
otrzymał Nagrodę Specjalną Towarzystwa im. Marii Konopni-
ckiej. Kolejne nagrody w Przedborzu to wyróżnienie  w Tur-
nieju Poezji Śpiewanej Konkursu „Cztery Pory Roku w utwo-
rach Marii Konopnickiej  - jesień”, wyróżnienie dla pani Jadwi-
gi Szymkiewicz w Ogólnopolskim  Konkursie na Przyśpiewkę 
i Piosenkę Ludową  oraz wyróżnienie dla pana Stanisława  Pę-
kalskiego za wykonanie utworów na harmonijce ustnej.

Ważną datą w historii zespołu był rok 2003. Od tej pory 
artyści występują jako Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska”. 
W IV Powiatowym  Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 

w  Sładkowie Małym  w 2003 r.  zdobyli II miejsce, rok póź-
niej w Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem 
zdobyli również II miejsce, a w 2005 r. w Busku zespół zdobył 
I miejsce w kategorii zespołów pieśni  i tańca.

W czerwcu 2006 r. w Daleszycach, na Powiatowym Przeglą-
dzie Kapel  i Solistów  Instrumentalistów, pan Eugeniusz Kar-
bownik, skrzypek zespołu otrzymał I nagrodę.

W ostatnich latach zespół był często zapraszany na dożynki 
do takich miejscowości jak: Tokarnia, Chmielnik, Krasocin, Ra-
ków. W 2004 r. zespół brał udział w dożynkach wojewódzkich 
we Włoszczowie i w tym samym roku reprezentował gminę 
Łopuszno  na Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespo-
łów Tanecznych w Rzeszowie.

Zespół bierze również udział w ważniejszych uroczystoś-
ciach kościelnych, od kilku lat w finałach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy organizowanych przez Zespół Szkół w 
Gnieździskach i imprezach środowiskowych w Gnieździskach, 
organizowanych przez tutejszą szkołę.

W sierpniu 2009 r. zespół reprezentował Ziemię Święto-
krzyską w Zwoleniu na I Spotkaniach Ludowych Kultur Euro-
pejskich na Ziemi Jana Kochanowskiego.

W październiku 2009r.  otrzymał II nagrodę w XXV Ogólno-
polskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcia-
nie, organizatorem którego był Wojewódzki Dom Kultury 
w Rzeszowie.

3 grudnia Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska” otrzymał I Na-
grodę i tytuł SKALBMIRA 2009 w kategorii MUZYKA w I Ogól-
nopolskim Festiwalu Kultury Małych Miast w Skalbmierzu.

Poza tym zespół w 2009 roku uczestniczył w wielu wy-
darzeniach gminnych i powiatowych. Brał również udział 
w Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Tanecz-
nych i rękodzieła Ludowego w Kielcach w listopadzie, miał na-
grania w Radiu Kielce. Zespół napisał także projekt w ramach 
Programu Integracji Społecznej(PPWOW). Projekt zatytułowa-
ny „Warsztaty folklorystyczne” zrealizowano w miesiącach let-
nich. W ramach pozyskanych środków zakupiono część stro-
jów ludowych, zorganizowano wycieczkę do Lichenia i zrea-
lizowano warsztaty folklorystyczne, prowadzone przez spe-
cjalistów z WDK w Kielcach. Efektem tych warsztatów były 
z pewnością sukcesy odniesione przez zespół w ostatnich 
miesiącach 2009 roku.

Barbara Pawelczyk
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Z historii Zespołu  Pieśni i Tańca „Gnieździska”



droga krzyżowa ulicami Łopuszna



„O cierpieniu nie chcemy nawet myśleć ani wspominać. – Jakie 
to straszne – mówimy – zmieńmy temat.

Tymczasem do Drogi Krzyżowej Jezusa garniemy się gorliwie. 
Przychodzimy na nie jak do źródła, które leczy. Idąc z Jezusem 
drogą, umacniamy słabą dusze, słabe serce. Rozumiemy, że cier-
pienie nie zawsze jest nieszczęściem, ale może być wzruszającą 
wiernością, posłuszeństwem Bogu i wzruszającą miłością, współ-
cierpieniem z cierpiącymi ludźmi.” Ks. Jan Twardowski

Już po raz trzeci podczas rekolekcji wielkopostnych, 19 marca 
mieliśmy okazję przeżywać niezwykłe nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej,  odprawiane na ulicach Łopuszna. Uczestniczyły w nim praw-
dziwe tłumy wiernych nie tylko z naszej parafii. Szliśmy przez Ry-
nek, ulicą Przedborską, Szkolną, Kielecką, Strażacką. Krzyż nieśli 
strażacy. Podczas czternastu stacji słuchaliśmy nauk, które głosił 
ks. rekolekcjonista  Nikos Skuras. 

a.p.


