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Ogłoszona wielokrotnie
W internecie babiego lata
Idzie delikatnie
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Pastuszków wiejskich
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Z przyrodą coś się dzieje
Nadzwyczajnego
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ziemniaków
Uczta i radość
Śpiewy i tańce
Czynią zadość
Na powitalnej scenie
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Dni i noce
Na arenie
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wędrowne
Słychać gęganie dzikich gęsi
Krzyk żurawi
Klekoty bocianie
Czernią się w górze
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Wrzaski i piski roznoszą się daleko
Po złotej aurze
Polskiej jesieni
Syte niedźwiedzie legły na 
barłogach
W gawrach leśnej kniei
Susły
Świstaki i borsuki
Zagrzebały się w norach
Aż po uszy
Zażywając sennych rozkoszy
A świerszcze weszły w zakamarki
Wiejskich zagród
I cykaj ą jak zegarki
Za kominem chłopskich chałup
Słońce zaczerwieniło
Swoją tarczę promienistą
I oddaliło się nieco
Na południe
Ustępując miejsca pięknej Pani
Złotej jesieni
-Niech świeci ludziom
Blaskiem królewskich szat
Nadzieję budzi
Bogactwem darów zadziwia
Ludzi brata
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Spływa
Na wszystkich ludzi
Całego świata
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30-lecie działalności Zespołu Pieśni i Tańca w Gnieździskach

Gminny Konkurs Omnibus 2006 – SP Dobrzeszów
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Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejną Sesję Rada Gminy w Łopusznie odbyła w dniu 30 

sierpnia 2006 roku.
Po jednogłośnym wyborze sekretarza obrad Sesji, przyjęciu 

porządku obrad Sesji i przyjęciu protokółu z poprzedniej Sesji 
Rady Gminy radni wysłuchali:
- informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działalności mię-

dzy Sesjami oraz informacji o odbytych posiedzeniach przez 
Komisje Rady,

- informacji Wójta Gminy z pracy za okres między Sesjami.
Następnie radni składali interpelacje do Pana Wójta i Pana 

Przewodniczącego, którzy na niektóre interpelacje odpowie-
dzieli od rzau.

Potem Pan Wójt złożył radnym informacje:
- o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
- o dowożeniu uczniów do szkół w roku szkolnym2006/2007.

Pan Wójt odpowiadał także na pytania radnych dotyczące te-
matyki oświaty. Informacje Wójta uzupełnili dyrektorzy szkół.

Po przerwie Pani Skarbnik przedstawiła Wysokiej Radzie 
„Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za I półro-
cze 2006 r.” Po dyskusji na ten temat  radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę Nr XXXIV/174/2006 w sprawie dokonania zmian w bu-
dżecie gminy na 2006 r. Zmiany polegają na zwiększeniu planu 

dochodów budżetowych w dziale - transport i łączność o 25.000,-
zł. i w dziale - ochrona zdrowia o 34.746,-zł. oraz jednoczesnym 
zwiększeniu planu wydatków budżetowych w dziale - transport 
i łączność o 25.000,-zł. i w dziale - ochrona zdrowia o 34.746,-zł. 
Również jednogłośnie radni przyjęli uchwałę Nr XXXIV/175/2006 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na obszarze Gminy Łopuszno”.

W kolejnym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący 
przedstawił wnioski radnych dotyczące „Planu rozwoju lokalne-
go Gminy Łopuszno na lata 2007-2013”. Po dyskusji Pan Przewod-
niczący przekazał wnioski Panu Wójtowi w celu przygotowania 
projektu tego planu na kolejną Sesję.

W dalszej części Sesji radni większością głosów /l0 głosów 
„za”, 2 głosy „przeciw” i 1 wstrzymujący się od głosu/ przyjęli 
uchwałę Nr XXXIV/176/2006 Rady Gminy w Łopusznie zmieniają-
cą uchwałę w sprawie uchwalenia warunków pracy i płacy Wój-
ta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do 
dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wo-
bec Wójta.

Obrady Sesji zakończyły odpowiedzi na interpelacje radnych 
i „sprawy różne”.

/M.B./

 Dobiega końca kadencja 2002-2006. 27 października 2006 r. 
Rada Gminy przestanie funkcjonować. 12 listopada br. odbędą 
się wybory nowej Rady oraz wybory wójta. Jako Przewodniczą-
cy Rady Gminy w Łopusznie chciałbym Państwu przekazać kilka 
uwag na temat funkcjonowania Rady. Ogólnego podsumowania 
dokonam w następnych Wieściach Łopuszna.

Po przerwie wakacyjnej w dniu 30 sierpnia br. odbyła się sesja 
Rady, na której m.in. przedstawiono informację o przygotowaniu 
szkół do roku szkolnego 2006/2007. Szkoły w których dokonano 
drobnych remontów rozpoczęły rok szkolny. Z tej okazji składam 
serdeczne życzenia Gronu Pedagogicznemu, uczniom, pracow-
nikom administracji szkolnej. Z informacji na temat szkół wynika, 
że w gimnazjach w Łopusznie został wprowadzony drugi język 
obcy (niemiecki), natomiast w Gimnazjum w Gnieździskach na-
uczano go już w roku szkolnym 2005/2006.

Szanowni Państwo, gmina wiele dopłaca do oświaty, a jeszcze 
wprowadzony jest dodatkowy przedmiot. Jednak uważaliśmy, że 
to konieczne, bo młodzież kończąca nasze gimnazja miała gorszy 
start w szkołach średnich i musiała sama nadrabiać zaległości.

Jeżeli chodzi o finansowanie oświaty przez samorząd to dla ja-
sności przedstawiam (na str. 4) zestawienie kosztów – „Plan wy-
datków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych 
wg stanu na dzień 31 sierpnia 2006 r. (wyłączając inwestycje i do-
tacje celowe)”.

Jak wynika z zestawienia są to koszty bardzo duże, w większo-
ści wynikające z utrzymania szkół, koszty opału, energii, płace i 
pochodne, zdobywanie awansu zawodowego. Ale jeżeli Mini-
sterstwo Edukacji nałożyło obowiązek podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, to dobrze, bo kadra nauczycielska powinna być 
odpowiednio wykwalifikowana. Jeśli przyjrzeć się dokładnie ze-
stawieniu kosztów, to w Szkole Podstawowej w Łopusznie, gdzie 
uczniów w klasie jest powyżej 20, samorząd do subwencji oświa-

towej dokłada 800 tys. rocznie. Nawet jedna klasa, jest to pra-
cownia języka angielskiego, znajduje się w pomieszczeniach su-
teryn. Problem finansowania szkół to problem ogólnokrajowy, 
bowiem przekazywane subwencje są dużo niższe w stosunku 
do kosztów ponoszonych przez samorządy. W przyszłym roku 
będzie przekazana do użytku sala gimnastyczna w Gnieździ-
skach i wzrosną koszy utrzymania szkoły, natomiast samorząd 
nie otrzyma zwiększonej subwencji, a musi tę salę utrzymać, bo 
oświata jest zadaniem własnym gminy.

Jestem przekonany, że Ministerstwo Edukacji zmieni zasady 
finansowania oświaty, bo inaczej stanie się tak jak ze szpitalami, 
które są ogromnie zadłużone. Obecnie samorząd powinien dofi-
nansować oświatę, bo to problem nie tylko w naszej gminie. Tyl-
ko radny Oleksiewicz głosi, że zna pomysł na uzdrowienie sytu-
acji w oświacie. Niech więc zadziała, żeby nie dopłacać do szkół, 
a nie „mydlić” oczu społeczeństwu przez całą kadencję.

Od chwili przekazania oświaty samorządom przez Minister-
stwo Edukacji środków na jej utrzymanie zawsze brakowało i z 
roku na roku brakuje coraz więcej. Problem oświaty nigdy nie był 
i nie jest obojętny dla samorządu. W latach poprzednich projekt 
reformy oświaty w gminie przedstawiany był przez Zarząd i Radę 
Gminy, lecz nie był akceptowany przez społeczeństwo, bo był 
źle przedstawiany wśród mieszkańców gminy. Na pewno należy 
przeprowadzić reformę oświaty, lecz nie pochopnie, bez krzyw-
dy dla dzieci, rodziców, z pełnym zrozumieniem nauczycieli i ak-
ceptowaną przez społeczeństwo. W nielegalnie wydawanych 
przez radnego Oleksiewicza „Informacjach” czytam: „Usłyszałem 
w telewizji, że jakaś gmina gdzieś w Polsce nie jest w stanie utrzy-
mać 4 szkół podstawowych. My mamy w gminie 13 szkół.” Po-
twierdza się fakt, że utrzymanie szkół podstawowych to problem 
ogólnokrajowy, ale nasza Rada zawsze podchodziła do tego pro-
blemu z pełnym zrozumieniem i obecnie utrzymuje 13 szkół, 

Szanowni Państwo!
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Lp. Nazwa jednostki
Liczba 
dzieci

Wysokość sub-
wencji na 1 

ucznia

Kwota
ogółem wyni-
kająca z sub-

wencji

Plan
wydatków

Różnica -kwota do-
łożona przez UG 

Łopuszno

1. SP Antonielów 4 4.582,57 18.330,28 113.580,- -95.249,72
2. SP Lasocin 38 4.582,57 174.137,66 291.535,- -117.397,34
3. SP Fanisławice 42 4.582,57 192.467,94 324.115,- -131.647,06
4. SP Dobrzeszów 66 4.582,57 302.449,62 407.833,- -105.383,38
5. SP Józefina 29 4.582,57 132.894,53 339.548,- -206.653,47
6. SP Grabownica 76 4.582,57 348.275,32 460.907,- -112.631,68
7. SP Snochowice 42 4.582,57 192.467,94 341.914,- -149.446,06
8. SP Sarbice 71 4.582,57 325.362,47 595.477,- -270.114,53
9. SP Piotrowiec 50 4.582,57 229.128,50 327.214,- -98.085,50
10. SP Gnieździska 162 4.582,57 742.376,34 861.021,- -118.644,66
11. SP Łopuszno 271 4.582,57 1.241.876,47 2.067.705,- -825.828,53
12. Gimn. Nr 1 Łopuszno 142 4.582,57 650.724,94 627.769,- +22.955,94
13. Gimn. Nr 2 Łopuszno 236 4.582,57 1.081.486,52 782.521,- +298.965,52
14. Gimn. Gnieździska 135 4.582,57 618.640,47 438.866,- +179.774,47
15. ZOEASz i pozostała działalność - - - 206.875,- -206.875,00

Razem 6.250.619,00 8.186.880,- 1.936.261,00

Sporządziła: J. Petrus
a rozwój gminy nie musi odbywać się kosztem oświaty, bo pie-
niądze na inwestycje mogą pochodzić z różnych źródeł. Czy nie 
należałoby pokazywać w środkach masowego przekazu pozy-
tywnego stosunku Rady do problemów oświaty, a nie odwrot-
nie, jak to się obecnie czyni?

W „Informacjach”, nielegalnie wydawanych przez radnego 
Oleksiewicza, wraca często problem mojego procesu sądowe-
go, niektórych pracowników UG, byłych i obecnych radnych. 
Sąd oceni, na ile jesteśmy winni, czy w ogóle winni, ale to sprawa 
Sądu. Dla niektórych jest to „pożywka” wykorzystywana w pod-
ły sposób, ale te osoby niech sobie przypomną, czy wcześniej nie 
miały problemu z wymiarem sprawiedliwości.

Jedno jest pewne. Inwestycje, które powstały tj. wodociągi, 
kanalizacja, budowa dróg i chodników i wiele innych dzięki tym 
pracownikom i radnym, służą i będą służyć społeczeństwu gmi-
ny. Radny Oleksiewicz pisząc, że „Informacje” są legalne, mówi 
nieprawdę, gdyż w postanowieniu prokuratury z 22.06.2006 r. 
umarzającej śledztwo jest zapis, cytuję: „Takie wydawnictwo 
- zgodnie z unormowaniami ustawy Prawo prasowe powinno 
być rejestrowane. Nadto w każdym egzemplarzu powinny być 
zamieszczone stosowne informacje o siedzibie redakcji, miejscu 

druku, nazwisko redaktora naczelnego. Informacje tych wymo-
gów nie spełniały dlatego Zdzisławowi Oleksiewiczowi posta-
wiony został zarzut popełnienia przestępstwa z art. 45 i 49 usta-
wy Prawo prasowe”. Kto kogo więc winien przeprosić - my radne-
go Oleksiewicza, czy odwrotnie? Złożone zostało odwołanie do 
Prokuratury Okręgowej w Kielcach od postanowienia Prokuratu-
ry Rejonowej we Włoszczowie.

Drodzy mieszkańcy, w dniu 10 września 2006 r. odbyły się Do-
żynki Gminne. Szkoda, że tylko gminne, a nie dekanacko-gmin-
ne. Sołectwa zaprezentowały 9 wieńców dożynkowych z miej-
scowości: Gnieździska, Snochowice, Jedle, Jasień, Piotrowiec, 
Marianów Duży, Marianów Mały, Eustachów i Podewsie. Serdecz-
nie dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy tym którzy uświet-
nili obchody Gminnych Dożynek. Wieniec z Gnieździsk zajął I 
miejsce na Dożynkach Powiatowych w Tokarni oraz I miejsce w 
Łopusznie. Wieniec dożynkowy i zespół ludowy z Gnieździsk re-
prezentował powiat kielecki na Dożynkach Wojewódzkich w Sta-
rachowicach, a starostą dożynek był radny Wiesław Mazur z Sar-
bic i za tę promocję gminy serdecznie wszystkim dziękuję.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Witold Ptak

Gminne Dożynki 2006 odbyły się w słoneczny dzień 10 
września. Po Mszy Św. Dożynkowej w Kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego uformował się korowód dożynkowy, 
który zmierzał na Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy.

Jak stary obyczaj każe na zakończenie żniw należy podzięko-
wać za płody rolne i podzielić się chlebem upieczonym z nowej 
mąki. Tradycji stało się zadość, gdyż na uroczystość dożynkową 
zjechali rolnicy, młodzież i dzieci z gminy Łopuszno. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz i lokalnych instytucji. Warto dodać, że na 
zaproszenie Wójta Gminy Łopuszno przybyli poseł Ziemi Świę-

Słoneczne Dożynki Gminne w Łopusznie
tokrzyskiej Henryk Milcarz, Wicestarosta Kielecki Krystyna Kacz-
marska, Starosta Kielecki Zbigniew Banaśkiewicz, przedstawiciel 
Wojewody Świętokrzyskiego i inni.

Starostami dożynek byli: Pani Wanda Podstawka z m. Przegro-
dy oraz Pan Wiesław Głowala z m. Sarbice Pierwsze.

Pani Wanda Podstawka wraz z mężem prowadzi szesnasto-
hektarowe gospodarstwo rolne o kierunku mlecznym. Gospo-
darstwo rozwija się, osiąga wysokie plony i wydajność mleka. 
Jest zadbane, bezpieczne i ukwiecone, wyróżnia się w okolicy. 
Dlatego też zgłoszone do udziału w konkursie „Piękna i Bez-
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rącym udział w części artystycznej i gościom smakowały bigos 
i gulasz produkcji „WIR” z Łopuszna 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie do póź-
nych godzin nocnych rozbrzmiewał muzyką, śpiewami i tańcami.

Uroczystość uświetniła strażacka orkiestra dęta, wystąpił 
z programem ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Gnieździsk z obrzę-
dem dożynkowym, także licznie i pięknie zaprezentowały się ze-
społy szkolne i GOK z Łopuszna.

Korowody dożynkowe z niecierpliwością oczekiwały na roz-
strzygnięcie konkursu wieńców dożynkowych. Pierwsze miejsce 
komisja konkursowa przyznała dla okazałego wieńca z Gnieź-
dzisk, który zajął także pierwsze miejsce w Tokarni, gdzie repre-
zentował gminę Łopuszno na dożynkach powiatowych. Dwa 
drugie miejsca otrzymały wieńce ze Snochowic i Jedla, pozosta-
łe również zostały wyróżnione, bo wszystkie wieńce były piękne. 
Jak tradycja każe starostowie częstowali chlebem z tegoroczne-
go zboża upieczonym przez piekarnie z Łopuszna. Z możliwości 
zaprezentowania swoich dzieł skorzystali plastycy, uczestnicy 
XXV Pleneru Plastycznego, wystawiając swoje obrazy, p. Piotr Pik 
z Lasocina zachęcał do kupna swoich wyrobów z drewna oraz 
kluby 4 H z Grabownicy i Snochowic.

Dożynkom towarzyszył mecz piłki nożnej oraz zawody stra-
żackie .

Mieszkańcy gminy tłumnie przybyli na dożynki. Wyrózniały się  
kobiety w zapaskach i kolorowych koralach, dźwięczały swojskie 
nutki, no i rubaszne dowcipne teksty piosenek.

W tym roku część artystyczna była wyjątkowo atrakcyjna, 
a do końca swoje honorowe role pełnili starostowie dożynek 
Pani Wanda Podstawka i Pan Wiesław Głowala.

Chcę na koniec bardzo podziękować za włączenie się i zaanga-
żowanie w uroczystości dożynkowe wszystkim wymienionym fir-
mom, zespołom artystycznym oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Szczególnie dziękuję mieszkańcom gminy za liczny udział.
Łopuszno, dnia 26.09.2006r.

mgr inż. Zofia Serafin
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

pieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku’’ zajęło II miejsce w po-
wiecie, a III miejsce w regionie i województwie „ Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne’’.

Gospodarstwo rolne Starosty Dożynek jest 25 hektarowe, 
także o kierunku mlecznym. Na przestrzeni 10 lat zwiększyło 
produkcję od 1 krowy z 3800 do 7200 litrów mleka. Stado krów 
zwiększyło się z 4 do 18 krów mlecznych a produkcja z 12.000 do 
120.000 litrów mleka w roku 2005. Krowa „rekordzistka’’ w ubie-
głym roku dała 9600 litrów mleka o zawartości 4,2% tłuszczu 
i 3,3% zawartości białka.

Rolnik może się poszczycić wiceczempionatem na tegorocz-
nej Pierwszej Wystawie Bydła w Modliszewicach, wysokimi plo-
nami oraz nowoczesnym parkiem maszynowym.

Atrakcją tegorocznego korowodu dożynkowego była parada 
jeźdźców na koniach wierzchowych. Konie pochodzą z hodowli 
Państwa Barbary i Zbigniewa KOWALCZYKÓW z Eustachowa Du-
żego oraz ze STAJNI TUMIŁOWICZÓW z Antonielowa. W gospo-
darstwie tym prowadzona jest nauka jazdy konnej pod kierun-
kiem instruktora jeździectwa .

Nie zabrakło pięknych wieńców dożynkowych zgodnie z tra-
dycją zaprezentowanych przez barwne delegacje z następują-
cych wiosek: Jedle, Marianów Duży, Marianów Mały, Snochowi-
ce, Piotrowiec, Jasień, Eustachów, Podewsie i Gnieździska.

W organizację i uświetnienie dożynek włączyły się Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego „ WIR” z Łopuszna, piekarnia Państwa 
Jadwigi i Mirosława Kozaków i „Nowa” Pana Zdzisława Palacza, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Włoszczowy. Dużym zain-
teresowaniem zgromadzonych licznie mieszkańców gminy i go-
ści cieszyła się wystawa płodów rolnych, na której pomimo suszy 
i trudnych warunków wegetacyjnych nie zabrakło atrakcyjnych 
odmian zbóż oraz warzyw, ziół i owoców.

Informacją dotycząca agrotechniki zbóż służyli pracownicy 
Powiatowego Zespołu Doradczego z Kielc (SODR Modliszewice).

Kozie sery i wypieczony tradycyjnie z ciemnej mąki chleb 
przez Panią Marię Krajewską z Lasocina okazały się wielkim przy-
smakiem. Smaczne pieczywo z rodzimej piekarni w Łopusznie 
rozeszło się w zawrotnym tempie. Strudzonym uczestnikom bio-

24 maja w Szkole Podstawowej w Łopusznie świętowały 
mamy zaproszone na uroczystą akademię z okazji Dnia Mat-
ki. Imprezę zorganizowała pani Wanda Nowak we współpracy 
z kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury, panią Barbarą Pa-
welczyk. Bogaty program artystyczny wzbudził aplauz publicz-
ności. Zaproszone mamy natomiast nie kryły łez wzruszenia 
i dumy, oglądając swe dzieci podczas występów. 

Milusińscy zaprezentowali umiejętności recytatorskie i wokal-
ne. Podziwialiśmy także młodych wirtuozów skrzypiec i instru-
mentów klawiszowych. Bez wątpienia jednak największe wraże-
nie uczynił na widzach pokaz tańców. Barwne stroje, zgrabne syl-
wetki tancerzy oraz ciekawe układy choreograficzne nagrodzo-
no rzęsistymi brawami. Szczególnie podobał się walc angielski, 
a w walcu eleganccy, młodzi dżentelmeni: Patryk i Karol Gawęda, 
Konrad Lesiak i Filip Walczak. Z lekkością prowadzili po parkiecie 
swoje partnerki, wykonując trudne figury. Po prezentacji usłysze-

Gdy myślę matka...
li owacje niczym bohaterowie Tańca z gwiazdami. Brawa także 
dla ich trenerki, pani Małgorzaty Soboń. 

Oprócz życzeń i kwiatów od dzieci mamy usłyszały również 
ciepłe słowa od dyrektora Zespołu Szkól, pana Krzysztofa Ku-
mańskiego. Pan dyrektor po raz kolejny przypomniał, że mamy 
naszych uczniów są w szkole zawsze miłymi gośćmi, wyraził zro-
zumienie dla ich trudu i pogratulował utalentowanych pociech. 
Były także życzenia od władz samorządowych, które reprezen-
tował pan Wójt, Henryk Karliński. Pan Wójt stwierdził, że nie ma 
bardziej odpowiedzialnego zadania niż wychowanie młodego 
pokolenia, a w tym zadaniu nikt i żadna instytucja nie zastąpią 
matki. Życzył mamom szczęścia w życiu osobistym, spełnienia 
marzeń i mniej problemów w borykaniu się z codziennością. Na 
zakończenie wręczył jednej z mam symboliczne kwiaty i pogra-
tulował organizatorom przygotowania ciekawej imprezy. 

Agnieszka Palacz 

Wieści Łopuszna 5
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Muzyka ludowa charakteryzuje się specyficznym sposo-
bem wykonania i warunkami, w których rozbrzmiewa, jest 
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Lud na wsi polskiej 
miłował muzykę po swojemu i tak właśnie była ona kształto-
wana. Stanowiła ona antidotum na ciężką dolę, trud i żmud-
ną pracę.

Wyjątkowym artystą kultywującym autentyczną muzykę 
ludową jest pan Zygmunt Jakubowski z Rudy Zajączkow-
skiej, odkryty w 2002 roku podczas Międzynarodowych Bu-
skich Spotkań z Folklorem. 

A oto wypowiedź pana Jerzego Gumuły– muzyka i kie-
rownika Działu Dziedzictwa Kulturowego w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kiecach, na temat kapeli pana Zygmunta:

„Jest to autentyczna kapela dwuosobowa w składzie: skrzyp-
ce i bębenek ludowy. Grają archaiczny repertuar, oparty najczę-
ściej na skalach modalnych, krótkich motywach z różnymi waria-
cjami. Skrzypek gra tylko z pozycji pierwszej, nie przesuwając ręki 
po gryfie. Często zaczepia o drugą strunę stwarzając w ten spo-
sób akompaniament burdonowy. Te cechy wykonawcze są bar-
dzo rzadko spotykane. Stanowią o autentyczności muzyki ludo-
wej, stąd też liczne nagrody, jakie zdobywa pan Zygmunt Jaku-
bowski. Repertuar kapeli to regionalne polki, oberki, chodzony, 
mazury i mazurki.”

Kapela Zygmunta Jakubowskiego zdobyła wiele na-
gród ,między innymi: III miejsce na Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach w 2003 r, III miejsce na Ogólnopol-
skim Przeglądzie Kapel Ludowych w Bedlnie, w woj. łódzkim 
w 2004 r. II miejsce w Przedborzu na Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Przyśpiewki i Piosenki Ludowej w 2005 r., III miejsce w Ko-

 „ Skrzypek gra tylko z pozycji pierwszej…” 
neckim Przeglądzie Kapel i Solistów Ludowych w 2005 oraz 
w 2006 r., I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kapel i Instru-
mentalistów Ludowych w Daleszycach w 2006 r.

Kapela pana Jakubowskiego jest dwukrotnym laureatem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą. Regulamin tego festiwalu określa 
trzy lata karencji dla laureatów, zatem pan Zygmunt mógł do-
piero w tym roku powtórzyć swój sukces z 2002 roku .

Jednak najwięcej nagród kapela zdobyła na Międzynarodo-
wych Buskich Spotkaniach z Folklorem (2002 r. 2004 r. 2006 r.) 
Regulamin tej imprezy również wyklucza coroczny udział lau-
reatów, a takim zawsze jest w Busku pan Zygmunt.

Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem są naj-
większą imprezą tradycyjnej muzyki ludowej w woj. święto-
krzyskim. Tegoroczne, trzydzieste miały szczególną oprawę 
dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu operacyjnego „Edukacja Kulturalna 
i Upowszechnianie Kultury”. 

Buskie Spotkania z Folklorem to wielkie święto dla wszyst-
kich, którzy kultywują w muzyce, pieśniach i tańcach polskie 
tradycje ludowe. Jest to bardzo liczna grupa ludzi, dla których 
muzyka jest w sercach. Są to niebywali artyści, bo swój własny 
czas, talent, zapał, poświęcają tej właśnie muzyce. Nie robią 
tego dla pieniędzy. 

Na imprezach w Busku gromadzą się kilkutysięczne tłumy, 
nie tylko kuracjuszy, a artyści ludowi wdzięczni są organiza-
torom za stwarzanie warunków do przekazywania tej pięknej 
muzyki młodym pokoleniom. 

Barbara Pawelczyk

10-lecie Klubów 4H z gminy Łopuszno i otwarcie ścieżki 
dydaktycznej klubu 4h „Leśne Echo” z Grabownicy

13 maja 2006r. na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynko-
wego w Łopusznie odbyła się powiatowa impreza z udziałem 
ok. 20 klubów 4H. Okazją do tego spotkania, które zgroma-
dziło ok. 350 osób było 10-lecie trzech łopuszańskich klubów 
4H oraz otwarcie ścieżki dydaktycznej klubu 4H „Leśne Echo” 
z Grabownicy.

Organizatorami tej imprezy byli: Starosta Kielecki, Wójt 
Gminy Łopuszno oraz liderzy klubów 4H z Grabownicy, Sar-
bic i Snochowic.

Mimo wcześniejszych obaw dopisała pogoda, co było 
ważne, gdyż uroczystość odbywała się na scenie, na terenie 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Kluby 
ponadto prezentowały na stoiskach swoje prace. Dopisali tak-
że wszyscy zaproszeni goście.

Program przebiegał zatem bez zakłóceń. Po uroczystym 
otwarciu i wspólnym odśpiewaniu hymnu klubów 4H głos ko-
lejno zabierali zaproszeni goście. Wszyscy podkreślali znaczą-
cą rolę klubów w rozwoju osobowości młodego pokolenia, 

wyposażaniu go w niezbędne umiejętności z zakresu przed-
siębiorczości i pożytecznym zagospodarowywaniu czasu 
wolnego. Opiekunowie klubów obchodzących jubileusz 10-
lecia,tj Aleksandra Adamiec, Elżbieta Kowalska, Danuta Roz-
para i Bożena Wróbel otrzymali okolicznościowe dyplomy 
z podziękowaniami za społeczną pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności i za trud wkładany w wychowanie dzieci i młodzie-
ży. Następnie klubowicze z w/w klubów prezentowali swoje 
osiągnięcia na przestrzeni minionych 10 lat.

Kolejnym punktem programu była multimedialna prezen-
tacja przyrodniczej ścieżki dydaktycznej klubu 4H z Grabow-
nicy, którą przygotowali i przedstawili pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskiego w Krakowie pa-
nowie Marian Szewczyk i Stefan Gawroński. Po tej prezenta-
cji wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do przejścia na je-
den z przystanków ścieżki tj. na pobliskie Wzgórze Kościółek 
– Trzy Krzyże będące miejscem pamięci narodowej z okresu 
II wojny światowej. Miejsce to prezentuje także walory przy-
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Rok szkolny 2005/2006 minął bardzo szybko i raczej po-
myślnie. Dzieci, młodzież i nauczyciele udali się na zasłużony 
wypoczynek. Dla absolwentów szkół podstawowych i gimna-
zjów te wakacje były szczególne, bo połączone z nadziejami 
i obawami, jakie wiążą się z rozpoczęciem nauki w innych pla-
cówkach.

Szkołę Podstawową w Łopusznie ukończyło 56 uczniów, 
a 88 Gimnazjum Nr 2. Najlepsi absolwenci otrzymali świadec-
twa z wyróżnieniem i cenne nagrody książkowe, natomiast 
ich rodzice, zgodnie z piękną tradycją Zespołu Szkół, odebrali 
z rąk dyrektora Listy gratulacyjne. 

Najwięcej emocji podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego wzbudza zawsze ogłoszenie wyników rywalizacji 
o Nagrodę dla Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawo-
wej i Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Nr 2. W tym roku 
te cenne trofea w postaci statuetek zdobyły Olga Jedlińska 
w Szkole Podstawowej i Agnieszka Krawczyńska w Gimna-
zjum, niedawna triumfatorka VI Gminnego Konkursu Orto-
graficznego. Agnieszka to nie tylko mistrzyni ortografii, ale 
uczennica wszechstronnie utalentowana, niezwykle aktywna 
w życiu szkoły.

Natomiast Olga, absolwentka klasy szóstej A, jest nie tylko 
świetną uczennicą i życzliwą koleżanką, ale także utalentowa-
ną sportsmenką. Uważni czytelnicy Wieści niejednokrotnie 
mogli przeczytać na naszych łamach o jej sportowych suk-
cesach. W zmaganiach o tytuł Najlepszego Sportowca Roku 
minimalnie przegrała z koleżanką z piątej klasy. Nagrodę za 
osiągnięcia lekkoatletyczne - łyżworolki i bilet na obóz spor-

Zakończyliśmy rok szkolny 2005/2006
towy do Sopotu - ufundował więc Oldze pan Krzysztof Soboń. 
Sponsorowi dziękujemy za piękny gest.

A najbardziej utytułowaną lekkoatletką roku szkolnego 
2005/2006 okazała się Justyna Kozak z klasy piątej B i to ona 
stała się właścicielką statuetki dla Najlepszego Sportowca. 
Jej ostatnie sukcesy to zwycięstwo w Gminnych Zawodach 
Czwórboju Lekkoatletycznego oraz wicemistrzostwo woje-
wództwa w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych. 
Justyna jest szybka na bieżni niczym strzała i kto wie, może 
w Łopusznie rośnie nam następczyni Szewińskiej. 

Oprócz uczniów utalentowanych sportowo mamy także ta-
kich, którzy na scenie czują się niczym ryba w wodzie. Przez 
trzy lata nauki w Gimnazjum prawdziwą gwiazdą nie tylko 
szkolnych akademii był Marcin Będkowski z klasy trzeciej A. 
Za szczególne osiągnięcia artystyczne został nagrodzony pa-
miątkową statuetką. A my, życząc Marcinowi sukcesów, przy-
pominamy, że i Cezary Pazura rozpoczynał swą aktorską ka-
rierę od szkolnych przedstawień. 

Poza wyróżnieniami dla absolwentów również uczniowie 
z pozostałych klas otrzymali z rąk dyrektora nagrody książko-
we za bardzo dobre wyniki w nauce, stuprocentową frekwen-
cję, pracę w Samorządzie Uczniowskim, a także wzorowe czy-
telnictwo i osiągnięcia sportowe. 

Wakacje dobiegły końca. Dla jednych dzieci był to rzeczywi-
sty czas beztroskiej zabawy i wypoczynku, ale wielu uczniów 
letnie miesiące spędziło na ciężkiej pracy w gospodarstwie. 
Dlatego najważniejsze, że wakacje upłynęły bezpiecznie, 
a dzieci zdrowe i rześkie wróciły we wrześniu do szkoły. 

Agnieszka Palacz

rodnicze jako murawa kserotermiczna. Uroczystego otwar-
cia ścieżki dokonali: starosta kielecki- Zbigniew Banaśkie-
wicz, wójt gminy Łopuszno - Henryk Karliński, merytoryczny 
opiekun projektu ścieżki - prof. Kazimierz Wiech z Akademii 
Rolniczej w Krakowie, lider klubu 4H w Grabownicy- Aleksan-
dra Adamiec. Na podkreślenie zasługuje fakt, że opracowa-
nie i oddanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej wiązało się 
z promocją walorów przyrodniczych naszej okolicy, a także 
niektórych obiektów zabytkowych i historycznych. Inspiracją 
do wytyczenia trasy było m.in. odkrycie w 2000r. Pojezierza 
Świętokrzyskiego przez pracowników naukowych Akademii 
Świętokrzyskiej, prof. Bartłomieja Jaśkowskiego i dr Roberta 
Sołtysika. Jako, że największe i najładniejsze jeziora (Żabiniec 
i Jezioro Elżbiety) znajdują się w okolicy Grabownicy klub 4H 
„Leśne Echo” z Grabownicy postanowił wypromować je po-
przez zaprojektowanie wokół nich kilku przystanków opisu-
jących ich niepowtarzalne walory przyrodnicze, edukacyjne 
i rekreacyjne. W trakcie opracowania ścieżki korzystaliśmy 
z pomocy merytorycznej pracowników naukowych Akademii 
Rolniczej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego i Akademii Świętokrzyskiej oraz PTTK 
w Kielcach. Na tej współpracy bardzo zyskali klubowicze zdo-

bywając w trakcie wielu zajęć w terenie wiadomości i umie-
jętności z zakresu botaniki, zoologii, ekologii i ochrony śro-
dowiska. Jako sposób i środek promocji ścieżki będzie oprócz 
prezentacji multimedialnej służyć także przewodnik po ścież-
ce „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna klubu 4H Grabownica” 
eksponowany w trakcie trwania uroczystości.

Po dokonaniu otwarcia ścieżki na terenie ośrodka odbył 
pokaz programów artystycznych przygotowanych przez klu-
by obchodzące jubileusz 10-lecia oraz poczęstunek. W trakcie 
uroczystości pokaz swoich umiejętności zaprezentowała tak-
że Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łopuszna.

Gorąco dziękujemy uczestnikom,organizatorom, sponso-
rom, rodzicom, wszystkim osobom i instytucjom, które po-
mogły w przygotowaniu tak dużej imprezy. Okazuje się, że 
i w naszej gminie można zgromadzić ludzi dobrej woli chcą-
cych działać na rzecz lokalnej społeczności, dając świadectwo 
zaangażowania dla dobra nas wszystkich. 

Na otwarcie czekają ścieżki przyrodnicze opracowywane 
przez kolejne kluby, tj. z Lasocina i Snochowic, co z pewnością 
przyczyni się do dalszej promocji naszej gminy.

Lider klubu 4H z Grabownicy:
Aleksandra Adamiec
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Niełatwo być specjalistą w jednej dziedzinie, nawet jeśli ma 
się ku temu wrodzone predyspozycje, jeszcze trudniej posiąść 
na wysokim poziomie wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. 
Nie jest to jednak niemożliwe – wystarczy obejrzeć cenzurki 
uczniów, którzy równie wspaniałe oceny otrzymują z tak od-
miennych przedmiotów jak język polski i matematyka. Do tej 
pory jednak nie mogli się oni pochwalić swoją wszechstron-
nością. Pragnąc im to umożliwić oraz zachęcić do dalszego 
poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, Szkoła Pod-
stawowa w Dobrzeszowie zorganizowała konkurs Omni-
bus 2006 adresowany do uczniów trzech ostatnich klas szkół 
podstawowych z terenu gminy Łopuszno. Honorowy patro-
nat objął nad nim Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, pan profesor Stefan Pastuszka, a nad 
przygotowaniami i przebiegiem czuwały: dyrektor szkoły, 
pani Alicja Kuropatwa oraz panie Agnieszka Adydan i Da-
nuta Michalska.

W konkursowe szranki stanęło osiem trzyosobowych dru-
żyn reprezentujących tyleż szkół z terenu gminy Łopuszno. 
Zawodnicy przybyli ze swoimi opiekunami: drużyna ze Szko-
ły Podstawowej w Fanisławicach z p. Marią Król, zawodnicy ze 
Szkoły Podstawowej w Gnieździskach z p. Grażyną Palacz, ich 
koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Grabownicy przyjechały 
z p. Haliną Czeszek, p. Sylwia Mularczyk przywiozła druży-

Gminny Konkurs Omnibus 2006 organizowany 
przez Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie

nę ze Szkoły Podstawowej w Józefinie, dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Lasocinie przybyły z p. Wiolettą Bajkowską, 
zawodniczkami reprezentującymi Szkołę Podstawową w Ło-
pusznie opiekowała się p. Agnieszka Palacz, zaś p. Elżbieta Sę-
kowska przywiozła drużynę z Piotrowca, ósmy zespół repre-
zentował Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie. Konkurs zdo-
minowały przedstawicielki płci pięknej. 

O przyznaniu punktów decydowała komisja w składzie: p. 
A. Adydan, p. W. Bajkowska, p. H. Czeszek, p. M. Król, p. D. Mi-
chalska, p. G. Palacz, p. E. Stępień. Uczestnicy konkursu odpo-
wiadali na pytania i rozwiązywali zadania o różnym stopniu 
trudności z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, 
techniki i muzyki. Poprawna odpowiedź była nagradzana nie 
tylko punktami, ale również cukiereczkami. Im więcej dru-
żyna zgromadziła punktów, tym słodsze – również w sensie 
dosłownym - było zwycięstwo. Najtrudniejsze okazało się za-
danie z matematyki – ułożenie tangramu, ale i inne nie były 
dużo łatwiejsze. Czasem po błędnej odpowiedzi słychać było 
westchnienie: „Ach, rzeczywiście!” – osiągnięcie sukcesu wy-
magało bowiem nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale również 
zachowania jasnego umysłu. Pomagała myśl, że Omnibus to 
przede wszystkim okazja do zabawy. Po zmaganiach konkur-
sowych zaproszono wszystkich na poczęstunek, a po nim na 
występy szkolnego kabaretu. Wszyscy oczekiwali na wyniki,

Wymiana międzynarodowa klubów 4H Indiana – Polska 2006
21 Amerykanów ze stanu Indiana w USA gościło w wo-

jewództwie świętokrzyskim w ramach wymiany międzyna-
rodowej. Przypomnijmy, w roku ubiegłym 30 klubowiczów 
z naszego regionu wyjechało za ocean (w tym także człon-
kowie i liderzy klubów 4H z gminy Łopuszno). Teraz nastą-
piła rewizyta. Młodych Amerykanów gościli: państwo Pa-
lacz z Grabownicy, państwo Pasowscy z Lasocina, państwo 
Stępień i Miśta ze Snochowic. Dorośli liderzy zamieszkali 
u pani Marii Krajewskiej i Aleksandry Adamiec, część gości 
skorzystała z zaproszenia pani Barbary Bubień, wojewódz-
kiego koordynatora klubów 4H w Świętokrzyskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. 

Dwutygodniowy pobyt (od 22 czerwca do 5 lipca) ob-
fitował w liczne atrakcje. Dla uczestników wymiany przy-
gotowano bardzo ciekawy program. Goście wzięli udział 
w spotkaniu w Akademii Rolniczej w Krakowie, zwiedzali 
Wieliczkę, Oświęcim, Sandomierz i Baranów Sandomier-
ski, uczestniczyli w wojewódzkiej imprezie Dni Otwartych 
Drzwi, oglądali gospodarstwa sadownicze i rybackie, Za-
kład Przetwórstwa Mięsnego WIR w Łopusznie, piekar-

nię w Końskich. Goście odwiedzili także Muzeum Techniki 
w Sielpi i klasztor na Świętym Krzyżu. Zachwyciła ich Jaski-
nia Raj i doskonale bawili się podczas pożegnalnej biesiady 
przy ognisku. Z zainteresowaniem oglądali występy zespo-
łów folklorystycznych, interesowali się także sztuką ludo-
wą. Przed powrotem do Chicago udali się jeszcze do Zako-
panego i nad Morskie Oko. 

Bogaty program wizyty umożliwił Amerykanom pozna-
nie historii, tradycji i kultury naszego kraju. Goście prze-
konali się o naszej gotowości do podejmowania nowych 
wyzwań i realizacji ambitnych projektów w pracy klubów. 
Z uznaniem wypowiadali się o naszej gościnności, zmienili 
w wielu przypadkach wyobrażenia o Polsce. Bardzo chcie-
liby podjąć stałą współpracę z naszymi klubami 4H. Mamy 
nadzieję, że tak się stanie, a to z pewnością przyczyni się do 
promocji klubów, gminy i kraju.

Serdecznie dziękujemy osobom i instytucjom zaangażo-
wanym w wymianę międzynarodową .

Lider klubu 4H w Grabownicy
Aleksandra Adamiec 
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Adam Tyszer, uczestnik II wojny światowej, poeta, fotogra-
fik i kolekcjoner, urodził się na łopuszańskiej ziemi, w Grabow-
nicy. W Zasłońcu mieszka jego rodzina, państwo Żmijewscy, 
z którymi twórca utrzymuje częsty kontakt.

Adam Tyszer jest właścicielem niezwykle cennej kolekcji 
medali oraz monet obrazujących pontyfikat Jana Pawła II. Są 
to medale bite w Polsce, Włoszech, Austrii, Australii, Czechach, 
Niemczech i na Litwie. Ich autorami są znani artyści. Medale to 
niezwykły dokument dokonań wielkiego Papieża, Jego spo-
tkań, pielgrzymek i osobistych rocznic. Kolekcjoner udostęp-
nia swoje zbiory muzeom, organizując wystawy medalierskie 
w różnych miastach Polski. Odbyło się ich już szesnaście. 

Kolekcjonowanie medali i monet związanych z postacią 
wielkiego Polaka to nie tylko hobby, ale sposób na życie. Pan 

Niecodzienne hobby pana Tyszera
Tyszer twierdzi, że 
cenna kolekcja, któ-
rą zgromadził, sta-
nowi najważniejszy 
dorobek jego życia.

Zespół Szkól 
w Łopusznie przy-
gotowuje się obec-
nie do uroczystości nadania imienia Jana Pawła II. Będziemy 
czynić starania, aby pan Tyszer przyjął zaproszenie na tę impre-
zę, udostępniając jednocześnie część swej bezcennej kolekcji 
przybyłej na uroczystość społeczności Łopuszna i okolic. 

Agnieszka Palacz 

Różnie się toczą losy ludzkie. Bywają lata dobra i złe. Po-
dobnie można powiedzieć o amatorskim ruchu artystycznym. 
Zespół Pieśni i Tańca w Gnieździskach pisał swe dzieje przez 
wiele lat. A bywało różnie. Zmieniali się członkowie zespołu, 
bywały dłuższe przerwy w działalności. Jednak kiedy zacho-
dziła konieczność, zawsze można było liczyć na tę grupę ludzi. 
Godnie reprezentowali naszą gminę na Panoramach Gmin 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, festynach lu-
dowych, dożynkach gminnych, czy przeglądach i festiwalach 
muzyki ludowej, gdzie odnoszą coraz większe sukcesy.

24 czerwca Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska „ obchodził 
30-lecie działalności.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafial-
nym w Łopusznie, natomiast w pałacu goście zaproszeni na tę 
uroczystość mieli możliwość zapoznania się z historią zespo-
łu, obejrzenia kroniki a także wysłuchania koncertu przygoto-
wanego na tę okoliczność.

Od trzydziestu lat
Uroczystość 30-lecia zaszczycili swoją obecnością: Starosta 

Kielecki, pan Zbigniew Banaśkiewicz z małżonką, Wójt Gmi-
ny Łopuszno, pan Henryk Karliński, pan Janusz Chmielewski, 
choreograf Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, radni 
Rady Gminy w Łopusznie: Danuta Łukasik, Wiesław Mazur, 
Prezes Banku Spółdzielczego w Łopusznie, pani Elżbieta Wę-
grzyn z mężem, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 5 w Łopusznie, pani Irena Marcisz, Dyrektor Gimnazjum Nr 
1 w Łopusznie, pan Leszek Piotrowski z małżonką, Prezes PSL, 
pani Krystyna Szustak, przedstawiciele Posła Henryka Milca-
rza, panowie: Antoni Lesiak i Robert Ciesielski .

Na ręce kierownictwa zespołu, pani Jadwigi Szymkiewicz 
i jej męża pana Mariana Szymkiewicza, dostojni goście złożyli 
okolicznościowe upominki i listy gratulacyjne za osiągnięcia 
i osobiste zaangażowanie państwa Szymkiewiczów w prowa-
dzeniu zespołu przez te wszystkie lata.

Barbara Pawelczyk

nawiązując jednocześnie nowe znajomości. Dość powiedzieć, 
że wszyscy omnibusi, a w szczególności omnibuski, są do tej 
pory mile wspominani przez uczniów naszej szkoły. 

Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miej-
sce zajęła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową 
w Dobrzeszowie w składzie: Magdalena Krawczyńska, Mar-
celina Wojda i Adrian Przepióra, drugie – drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Łopusznie, do której należały: Patrycja Bu-
jak, Izabela Obierzyńska i Ewelina Skrzypczyk, trzecie – re-
prezentanci Szkoły Podstawowej w Lasocinie, t.j. Monika 
Kusa, Kasia Staszczyk, Wiola Zielińska. Przyznano również wy-
różnienie Szkole Podstawowej w Grabownicy, w skład dru-
żyny przez nią wystawionej wchodziły: Michalina Palacz, Mile-
na Palacz i Ania Puchrowicz. Zwycięzcom (uczniom i szkołom, 
które reprezentowali) gratulowali i wręczali nagrody p. Ali-
cja Kuropatwa oraz ich fundator, profesor S. Pastuszka, który 

przyznał, że sam miałby trudności z udzieleniem poprawnej 
odpowiedzi na niektóre pytania. Każdy zawodnik otrzymał 
także upominki od obecnego na konkursie Przewodniczące-
go Rady Gminy, pana Jana Witolda Ptaka. Do rąk wszystkich 
omnibusów trafiły ufundowane przez panią Teresę Wycho-
waniec, właścicielkę sklepu w Dobrzeszowie, pluszowe ma-
skotki. Przybyły na konkurs dyrektor Muzeum Narodowego, 
pan Stanisław Chałupczak, zadeklarował zainteresowanym 
przesłanie pocztą internetową wykonanych przez siebie pod-
czas konkursowych zmagań zdjęć.

Mamy nadzieję, że konkurs będzie mile wspominany przez 
jego uczestników, którzy chętnie przyjadą do położonego 
u stóp pradawnego celtyckiego sanktuarium Dobrzeszowa, 
by wziąć udział w jego kolejnej edycji. 

Ewa Stępień
nauczyciel SP w Dobrzeszowie
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7 czerwca zakończył się Turniej Piłkarski „ MINIMUNDIAL” 
Włoszczowa 2006.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, której opieku-
nem i trenerem jest pan Tomasz Mazur, wystąpiła w następują-
cym składzie:

Paweł Doroszko - kapitan, Jakub Cieślicki - bramkarz, Paweł 
Sosiński - obrońca środkowy, Dominik Walczyński - lewy obroń-
ca, Szymon Zimny – obrońca środkowy, Przemysław Kmiecik –
prawy obrońca, Mateusz Zbroszczyk – środkowy pomocnik, Piotr 
Szwarc – środkowy pomocnik, Piotr Królikowski – prawy pomoc-
nik, Wojciech Najmrodzki – lewy pomocnik, Łukasz Rowiński – 
środkowy obrońca, Sebastian Pięta, Mateusz Kaczmarczyk, re-
zerwowi – Dawid Szczerek, Wojciech Gałęzowski, Damian Pięta, 
Cezary Kmiecik, Dawid Kaleta, Kamil Bluma.

Zawodom towarzyszył gorący doping kibiców, ponieważ do 
ostatniego meczu trwała zacięta walka o awans do finałowych 
rozgrywek. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie dziel-
nie walczyła, pokonując coraz to nowych rywali.

Łopuszno – Mieczyn 3:1
Łopuszno – Kurzelów 6:0
Łopuszno – Włoszczowa 2:2
Łopuszno – Konieczno 1:1

16 maja po raz kolejny odbył się w Łopusznie Gminny Czwór-
bój Lekkoatletyczny.

Tradycyjnie otwarcia zawodów dokonał dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Łopusznie, mgr Krzysztof Kumański.

Młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą w czterech konkuren-
cjach lekkoatletycznych: skoku w dal, biegu na 60 m, rzucie piłką 
palantową, biegu na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców.

Reprezentacje składały się z 6 dziewcząt i 6 chłopców. 
O zwycięstwie decydowały wyniki przeliczone na punkty wg 
tabel czwórbojowych. Suma uzyskanych punktów za czte-
ry konkurencje dała ostateczny wynik każdego zawodnika. 
Najlepsza w klasyfikacji indywidualnej okazała się uczennica 
kl. V b Szkoły Podstawowej w Łopusznie, Justyna Kozak uzy-
skując 291punktów. Wśród chłopców najwięcej punktów zdo-

Czwórbój Lekkoatletyczny
był Karol Banaśkiewicz, uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gnieź-
dziskach (201punktów).

Na ostateczny wynik drużyny składały się końcowe rezultaty 5 
najlepszych zawodników.

I miejsce zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, 
zdobywając łącznie 1247 pkt, natomiast wśród chłopców najlep-
si okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gnieździskach, 
gromadząc na swoim koncie 662 punkty. 

Zawody zakończyły się rozdaniem pamiątkowych dyplomów 
dla zwycięskich drużyn oraz dla uczniów, którzy w klasyfikacji in-
dywidualnej zajęli I miejsce.

Uczennice ze SP Łopuszno i chłopcy z SP Gnieździska uzyskali 
prawo do startu w Czwórboju LA na Mistrzostwach Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Małgorzata Gwóźdż

12 czerwca w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Świętokrzyskiego w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycz-
nych. Naszą gminę reprezentowały trzy uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej w Łopusznie: Olga Jedlińska, która w biegu na 600m 
zajęła II miejsce, Justyna Kozak wystartowała w biegu na dystan-

Indywidualne Zawody LA 

MINIMUNDIAL – Włoszczowa 2006
Łopuszno – Krasocin 3:0
Łopuszno – Sędziszów 3:2
Przegrana z Bukową 2:5 pozbawiła zawodników z Łopuszna 

marzeń o finale, pozostała natomiast szansa na wywalczenie III 
miejsca. 

Niesieni dopingiem swoich kolegów i koleżanek z kl. VI a i VI b 
nie pozwolili odebrać sobie zwycięstwa, pokonując zespół z Do-
bromierza 2:0.

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności tech-
nicznych i taktycznych, były piękne bramki, efektowne interwen-
cje bramkarzy. Zwycięzcy schodzili z boiska zmęczeni, poobijani, 
ale szczęśliwi.

Na pochwałę zasługuje doping, jaki swojej drużynie przygo-
towali kibice z SP Łopuszno. Słowa uznania usłyszeli od organiza-
torów z Włoszczowy. Szkoda tylko, że w tej kategorii nie przyzna-
wano nagród, bo zapewne Łopuszno okazałoby się zwycięzcą. 

Po zakończeniu sportowych zmagań drużyna z SP Łopuszno 
otrzymała przepiękny puchar i pamiątkowy dyplom.

Tytuł najlepszego bramkarza „MINIMUNDIALU”2006 wywal-
czył Jakub Cieślicki z SP Łopuszno, za swe umiejętności bramkar-
skie został nagrodzony statuetką, dodatkowo otrzymał dyplom, 
buty sportowe oraz rękawice bramkarskie.

Małgorzata Gwóźdź

sie 300 m, zajmując również II miejsce, Anita Jedlińska w biegu 
na 600 m była czwarta. Za zdobycie II miejsca w zawodach woje-
wódzkich uczennice otrzymały medale i dyplomy.

Małgorzata Gwóźdż



Wymiana międzynarodowa klubów 4H

Otwarcie ścieżki dydaktycznej „Leśne Echo”

10-lecie klubów 4H



1. Najlepsza absolwentka Gimnazjum Nr 2, Agnieszka Krawczyńska z dyrekcją Zespołu Szkół i wychowawcą
2. Młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie - zdobywcy III miejsca w Minimundialu 2006 
3. Justyna Kozak, najlepsza sportsmenka SP w Łopusznie 
4. Olga Jedlińska, najlepsza absolwentka Szkoły Podstawowej w Łopusznie w r. szk. 2005/06
5. Marcin Będkowski - właściciel statuetki za szczególne osiągnięcia artystyczne
6. Młodzi wykonawcy ze swoimi mamami, którym dedykowali program artystyczny
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