
Wieści Łopuszna
Samorządowe PiSmo LokaLne

kwartalnik  kwiecień 2012 Rok IX nr 1 (32) gazeta bezpłatna

ISSN 1733-6015

Życzenia 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 Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz



Rekolekcje wielkopostne i piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
po ulicach Łopuszna od kilku lat gromadzi  parafian na wspólnym rozwa-
żaniu Męki Pańskiej. To dobra i nie jedyna inicjatywa ks. Proboszcza, Ire-
neusza Jakusika, która pokazuje, że jesteśmy wspólnotą. 

23 marca wieczorem po raz kolejny przeszliśmy ulicami Łopuszna, 
przeżywając stacje Męki Pańskiej.  Wieczór to dobra pora na rozmy-
ślania, na rachunek sumienia, na pogadanie z samym sobą. Ukryci w 
wieczornym mroku łatwiej przyznajemy się do błędów i zaniedbań. Ła-
twiej postanawiamy poprawę. W ciżbie, stłoczeni wokół Jezusowego 
Krzyża czternaście razy przystajemy, by nauczyć się czegoś od Najlep-
szego Nauczyciela. Dwie godziny wędrówki, zanim dotrzemy na Golgo-
tę. Na łopuszańskich ulicach: Strażackiej, Włoszczowskiej, Polnej, Przed-
borskiej, w Rynku spotykamy Weronikę, Matkę Bolesną, płaczące nie-
wiasty, Szymona z Cyreny. 

Z Jezusem na Golgotę – Droga Krzyżowa ulicami Łopuszna
Słuchamy prostych, zwyczajnych słów, w których nie ma patosu 

i gniewu, a jest głęboka refleksja nad życiem, zrozumienie dla człowie-
ka i jest wiara w zwycięstwo Tego, którego ukrzyżują. Chrystusowiec, 
ks. Mariusz Sokołowski wie, jak dotknąć najczulszych strun naszego 
serca. Mówi o matce, do której się zawsze wraca, o Bożej Opatrzności, 
która nie pozwala zasnąć za kierownicą, o sensie kapłańskiego powo-
łania.

To są dobre rekolekcje. 
Strażacy niosą krzyż, drogę rozświetlają pochodnie, a my podąża-

my za Jezusem. Z mocnym postanowieniem poprawy, docieramy do 
dwunastej stacji. Chrystus umiera na krzyżu w samym sercu Łopuszna... 

Jesteśmy tu, stłoczeni w mroku, przeżywając Prawdę sprzed dwóch 
tysięcy lat. Gdy nastanie świt, a promienie słońca jasnym blaskiem roz-
świetlą łopuszańskie ulice, czy pozostaniemy świadkami Jezusa? 

 a.p.  
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne Sesje rady Gminy odbywały się w dniach 29 

grudnia 2011r., 31 stycznia i 28 marca 2012r.

w dniu 29 grudnia 2011 roku odbyła się X Sesja rady 
Gminy.

Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności ob-
rad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
- jednogłośnie (11 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad 

Sesji radnego p. Czesława Sornata,
- jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli zaproponowany po-

rządek obrad Sesji do realizacji,
- jednogłośnie (13 głosów „za”) i bez uwag przyjęli protokół 

z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych radni wy-

słuchali informacji Przewodniczącej Rady Gminy p. Danuty Łu-
kasik i Wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres 
między Sesjami.

W kolejnych punktach radni podejmowali uchwały:
- po dyskusji, większością głosów (11 głosów „za”, 2 wstrzy-

mujących się od głosu) przyjęli uchwałę Nr X/59/2011 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
X/60/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr X/61/2011 
w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie 
na 2012 rok”,

Interpelacje składali radni; p. Grzegorz Janiszewski, p. 
K. Smolarczyk i p. Sławomir Staszczyk, a odpowiedzi na inter-
pelacje udzielił im Wójt Gminy p. Zdzisław Oleksiewicz.

Obrady Sesji zakończyły „sprawy różne”, w których głos za-
bierali; p. Henryk Karliński, p. Wójt Oleksiewicz, p. Skarbnik i p  
Przewodnicząca.

w dniu 31 stycznia 2012 roku odbyła się Xi Sesja rady 
Gminy.

Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności ob-
rad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
- jednogłośnie (12 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad 

Sesji radnego p. Zbigniewa Zimeckiego
- jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli zaproponowany po-

rządek obrad Sesji do realizacji,
- jednogłośnie (12 głosów „za”) i bez uwag przyjęli protokół 

z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych radni wy-

słuchali informacji Przewodniczącej Rady Gminy p. Danuty Łu-
kasik i Wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres 
między Sesjami. 

W kolejnych punktach radni podjęli uchwały:
- większością głosów (10 głosów „za” przy 3 wstrzymujących 

się od głosu) podjęli uchwałę Nr XI/62/2012 Rady Gminy w 
Łopusznie w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”,

-  jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XI/63/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie określenia 

stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej w Łopusznie,

- większością głosów (9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 
wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XI/64/2012 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Łopuszno na lata 2012 – 2020,

- po dyskusji, większością głosów (8 głosów „za”, 4 głosy 
„przeciw”, 2 wstrzymujących się od głosu) przyjęli uchwałę 
Nr XI/65/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie uchwa-
lenia budżetu Gminy Łopuszno na 2012 rok, 

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr 
XI/66/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie przyjęcia 
„Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie 
na 2012 rok”,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XI/67/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkła-
dania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Łopuszno lub jej 
jednostkom podległym.

W następnym punkcie radni dyskutowali nad uchwałą do-
tyczącą zmiany uchwały Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Ło-
pusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu okre-
ślającego wysokość dodatków i innych składników wynagra-
dzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyzna-
wania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Po 
dyskusji p. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek 
o jej przyjęcie. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, 
3 radnych głosowało przeciwko, 6 radnych wstrzymało się od 
głosu, a 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. W wyniku 
tego głosowania uchwała nie została podjęta.

Interpelacje zgłaszali radni; p. K. Smolarczyk i p. S. Stasz-
czyk, którzy ponawiali interpelacje z poprzednich Sesji oraz 
p. Cz. Sornat. 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił im Wójt Gminy p. Z.   
Oleksiewicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy.

Sprawami różnymi zakończono obrady Sesji.
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w dniu 28 marca 2012 roku odbyła się Xii Sesja rady 
Gminy.

Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności ob-
rad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
- jednogłośnie (13 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad 

Sesji radnego p. Sławomira Staszczyka,
- jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli zaproponowany po-

rządek obrad Sesji do realizacji,
- jednogłośnie (13 głosów „za”) i bez uwag przyjęli protokół 

z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych Pani 

Przewodnicząca i Pan Wójt złożyli gratulacje wyróżniającym 
się sportowcom i ich trenerom oraz nagrodzili ich za osiągnię-
cia sportowe w 2011 roku. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzy-
mali;
- p. Mariola Ślusarczyk, p. Olga Kozieł, p. Katarzyna Gliściń-

ska, p. Dawid Szwarc i p. Barbara Chuda z UKS „WiR” Ło-
puszno,

- p. Patryk Gawęda i p. Janusz Krawczyński z Klubu Karate 
Kyokushin Budo Kai Łopuszno,

- p. Tomasz Kot – pięściarz z klubu RUSHH Kielce, mieszka-
niec Fanisławic, który 15 grudnia 2011r. w Moskwie wywal-
czył złoty medal Akademickich Mistrzostw Europy.

Następnie radni wysłuchali informacji Przewodniczącej 
Rady Gminy p. Danuty Łukasik i Wójta Gminy p. Zdzisława 
Oleksiewicza z pracy za okres między Sesjami. 

W kolejnych punktach radni podejmowali uchwały:
- jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 

XII/68/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokona-
nia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ło-
puszno na lata 2012 – 2020,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XII/69/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2012 r. 

Po podjęciu tych uchwał radni dyskutowali nad projektem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz so-
łecki. Po dyskusji Pani Przewodnicząca poddała pod głosowa-
nie wniosek o przyjęcie tej uchwały. Za podjęciem uchwały 
głosowało 5 radnych a 8 radnych głosowało „przeciw”. W wy-
niku tego głosowania Rada Gminy większością głosów nie 
podjęła tej uchwały. 

W kolejnych punktach porządku obrad radni;
- większością głosów (10 głosów „za”, 3 wstrzymujących się 

od głosu) podjęli uchwałę Nr XII/70/2012 Rady Gminy w   
sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 
2012-2016”,

- po dyskusji, większością głosów (8 głosów „za”, 2 wstrzy-
mujących się od głosu, 2 nie wzięło udziału w głosowaniu) 
przyjęli uchwałę Nr XII/71/2012 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycz-

nia 2010r. w sprawie regulaminu okre-
ślającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagradzania nauczycie-
li oraz szczegółowe warunki ich przy-
znawania, a także wysokość, szczegó-
łowe zasady przyznawania i wypłaca-
nia nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego.
- większością głosów (9 głosów „za”, 
3 wstrzymujących się od głosu) pod-
jęli uchwałę Nr XII/72/2012 Rady Gmi-
ny w Łopusznie w sprawie wygaśnię-
cia mandatu radnego p. J. W. Ptaka w 
związku ze zrzeczeniem się przez nie-
go mandatu.

Interpelacje zgłaszali radni; p. K.   
Smolarczyk i p. G. Janiszewski, a odpo-
wiedzi na interpelacje udzielił im Wójt 
Gminy p. Z. Oleksiewicz. Sprawami 
różnymi zakończono obrady Sesji.

(m.B.)

Pani Danuta Łukasik – 
Przewodnicząca Rady Gminy 
w Łopusznie w plebiscycie Echa 
Dnia „Kobieta Przedsiębiorcza” 
uzyskała I miejsce w powiecie 
kieleckim ziemskim. Serdecznie 
gratulujemy !

Serdeczne życzenia zdrowych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, ciepła i miłości, 
wypełnionych

nadzieją budzącej się do życia wiosny,
pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego

życzy wszystkim mieszkańcom

Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
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Nasz kraj, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, 
oprócz wymiernych korzyści z tym związanych, przyjął na sie-
bie liczne zobowiązania. Podstawą realizacji tych zadań jest 
odpowiednie prawo, które zmusza jednostki samorządu te-
rytorialnego do zrewidowania dotychczasowego podejścia 
do kwestii zarządzania odpadami komunalnymi, gospodarki 
ściekowej oraz efektywności energetycznej prowadzonej go-
spodarki.

Gruntowna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która zaczęła obowiązywać z począt-
kiem 2012r., zaś zaproponowane w niej zmiany muszą zostać 
wdrożone do połowy 2013r., skłaniają  do przybliżenia Pań-
stwu tematu odpadów i gospodarki odpadami w gminie Ło-
puszno i czekających nas zmian.

Odpady wytwarza każdy z nas, w każdej nieruchomo-
ści użytkowanej przez człowieka powstają odpady, na par-
kingach, placach zabaw, szkołach, drogach, które w bar-
dzo dużym stopniu są deponowane na składowiskach od-
padów. Szkodliwość takiego postępowania  z odpadami nie 
budzi wątpliwości, że jest to najprostszy, ale jednak najbar-
dziej szkodliwy sposób dla środowiska, ale po znowelizowa-
niu ustawy bardziej kosztowny Powstawanie odpadów staje 
się coraz bardziej poważniejszym problemem, poprzez zwięk-
szającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych coraz szybszy po-
stęp technologiczny.

Statystyczny mieszkaniec Gminy Łopuszno wytwarza od-
pady w granicach 130 kg/rok, przy rocznym ciągłym wzroście 
na mieszkańca o około 10 kg/rok, biorąc pod uwagę następne 
dziesięciolecie z terenu Gminy Łopuszno wytworzymy odpa-
dy w ilości 15 tys. ton – to są ogromne góry śmieci, które jeżeli 
nie wdrożymy podstawowych zasad gospodarki otoczą nas.

ŚMIECI -  ACH TE ŚMIECI !
Nieumiejętne, a w dużej mierze nieświadome postępowa-

nie np. z bateriami, czy akumulatorami, które powinny być 
bezwzględnie zbierane do specjalnych pojemników „fundują” 
nam ładunek dla organizmu w postaci metali ciężkich tj. ołów, 
lit, kadm i rtęć, które są szczególnie toksyczne dla naszego or-
ganizmu i nie ulegają neutralizacji czy redukcji. Dla przykładu 
jedna bateria guzikowa do zegarka może skazić od 5-50 ty-
sięcy litrów wody, a jeden „paluszek” na trwałe zanieczyszcza 
1 m3 ziemi.( wg E. Dzik, Baterie a środowisko).

W celu uporządkowania gospodarki odpadami w gminie 
należy:
- Określić przynależność do Regionu, gdzie będzie funkcjo-

nowała instalacja o mocach przerobowych rzędu 100 tys. 
ton/rok. Ze względu na położenie najbliższa instalacja to 
Promnik. Została już podjęta uchwała i podpisane porozu-
mienie o przynależności do w/w regionu.

- Wdrożyć odpowiednie procesy i nawyki o umiejętnym se-
gregowaniu odpadów u „źródła” – każdy z nas.

- Wyznaczyć odpowiednie trasy zbiórki odpadów tzn. naj-
bardziej ekonomiczne.

- Przekazywać odpady do miejsca wyznaczonego i odpo-
wiednio posegregowane, przy organizowanych zbiórkach.

- Wyposażyć swoje nieruchomości w odpowiednie pojem-
niki na odpady.

- Deponować odpady biodegradowalne t.j. odpady ku-
chenne, odpady z ogrodów itp. w odpowiednich kompo-
stowniach, a nie przekazywać do składowania.

Wprowadzenie w/w podstawowych zasad gospodarki od-
padami w Gminie uchroni nas od drastycznych podwyżek cen 
za odpady, a w konsekwencji nawet kar za wyłączne składo-
wanie, a nie poddawanie wytworzonych odpadów procesowi 
odzysku i recyklingu.

iwona Janik

Urząd Gminy w Łopusznie informuje, że w dniach 12 i 13 
kwietnia 2012 r. firma MB Recycling Sp. z o.o. organizuje i prze-
prowadza na terenie Gminy Łopuszno objazdową zbiórkę 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas 
zbiórki zużytego sprzętu będą odbierane urządzenia takie, 
jak: urządzenia chłodzące, zamrażarki, pralki, suszarki, zmy-
warki, piece elektryczne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, 
wentylatory, odkurzacze, żelazka maszyny do szycia, wagi, to-
stery, rozdrabniacze, frytkownice, komputery, drukarki, moni-
tory, telefony, faksy, telewizory, sprzęt audio-video, zabawki 
elektryczne, sprzęt oświetleniowy, wiertarki, piły, kosiarki itp.  
sprzęt. Nie będą zbierane odpady innego rodzaju typu: wyro-
by zawierające azbest (eternit) itp.

Uwaga: W małych miejscowościach (podkreślonych w wy-
kazie) uprzednio proszę zgłosić u sołtysa fakt posiadania od-
padów wymienionych w powyższym wykazie.

ZAWIADOMIENIE
HarmonoGram:

i Termin - 12.04.2012 r. ( czwartek)
1) Czartoszowy, 2) Eustachów Dąbrowa, 3) Eustachów 

Duży, 4) Eustachów Mały, 5) Fanisławice, 6) Fanisławice Hucis-
ko, 7) Fanisławice Przymiarki, 8) Fanisławiczki, 9) Gnieździska, 
10)  Grabownica, 11) Jedle, 12) Marianów, 13)Michala Góra, 
14) Orczów, 15) Ruda Zajączkowska, 16) Huta Jabłonowa.

ii Termin – 13.04.2012 r. (piątek)
17) Czałczyn, 18) Dobrzeszów, 19) Józefina, 20) Krężołek, 

21) Przegrody, 22) Nowek, 23) Olszówka, 24) Piotrowiec, 25) Po-
dewsie, 26) Sarbice Pierwsze, 27) Sarbice Drugie, 28) Snocho-
wice, 29) Wielebnów, 30) Wielebnów Zasłońce 31) Antonielów, 
32) Barycz, 33) Ewelinów, 34) Ewelinów Fryszerka, 35) Eweli-
nów Knieja, 36) Jasień, 37) Lasocin, 38) Łopuszno, 39) Nara-
mów, 40) Nowa Skałka, 41) Rudniki, 42) Skałka Polska.

Odpady należy wystawić w miejscach widocznych, przy 
drogach głównych do godziny 9:00 rano.
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Droga z Kielc do Łopuszna jest obecnie w fatalnym stanie, 
jednak wkrótce się to zmieni. Przygotowania do budowy tej 
drogi trwały kilka lat. Inwestycja ta  jest dla naszej gminy nie-
zwykle istotna, tym bardziej cieszy fakt, że prace już się roz-
poczęły. Obecnie polegają one na wycince drzew przy trasie. 
Kiedy tylko pogoda na to pozwoli na drodze pojawią się ekipy 
budowlane. 

We wrześniu ubiegłego roku pani Wojewoda Świętokrzy-
ski wydała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej po-
legającej na rozbudowie drogi nr 786 na odcinku od granic 
Kielc przez Górki Szczukowskie, Piekoszów, Rudę Strawczyń-
ską – do Łopuszna (I etap) oraz od Łopuszna przez Krasocin, 
Włoszczowę, Secemin do granic województwa świętokrzy-
skiego (II etap). 

W ramach I etapu budowy, jezdnia na 30-kilometrowym 
odcinku drogi numer 786 zostanie wzmocniona i poszerzo-
na do siedmiu metrów. Na terenach zabudowanych powstaną 
chodniki, zatoki, przebudowana zostanie również większość 
skrzyżowań. Powstaną drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lo-
kalnego i rolniczego. Pracom nad modernizacją jezdni towa-
rzyszyć będą roboty związane z rozbudową infrastruktury 
technicznej: budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sie-
ci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej; bu-
dowa i przebudowa rowów przydrożnych oraz przebudowa 
obiektów inżynierskich. Wykonane zostaną także m.in. zbior-

Ruszy budowa drogi

niki retencyjno – odparowujące oraz urządzenia podczyszcza-
jące wody opadowe. Zainstalowane będą ekrany akustyczne i 
nowe oznakowanie trasy. Przetarg na wykonawcę rozbudowy 
wygrało konsorcjum firmy TRAKT i FART. Przewidywany ter-
min zakończenia robót budowlanych dla I etapu to 30 wrze-
śnia 2013 roku, a koszt wynosi ponad 97 milionów złotych. Do-
finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go kształtuje się na poziomie 85%.

Drugi etap budowy polegać będzie na rozbudowie po-
nad 40-kilometrowego odcinka drogi nr 786 wraz z re-
montem istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudo-
wą skrzyżowań z drogami innych kategorii. Wykonawcą in-
westycji będzie konsorcjum  DROG-BUD sp. z o.o. i KPRD  
sp. z o.o. Koszt robót budowlanych dla II etapu wynosi ok. 89 
mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jest na 
poziomie 60%. Termin zakończenia robót budowlanych prze-
widziany jest na październik 2013 roku. Udział finansowy Gmi-
ny Łopuszno w przygotowaniu dokumentacji projektowej 
wyniósł 256.622,45 zł.

Droga wojewódzka nr 786 jest drogą o znaczeniu ponadre-
gionalnym łączącą województwo świętokrzyskie z wojewódz-
twem śląskim. Jest to ważny szlak komunikacyjny pomiędzy 
miastem Kielce i Częstochową. Przebudowywany odcinek 
drogi pozwoli na sprawne połączenie stolicy województwa 
z ważnym w skali regionu ośrodkiem miejskim Włoszczową. 
Nowa droga ma być szybka, nowoczesna, a  przede wszystkim 
bezpieczna. 30-kilometrowy odcinek drogi Kielce - Łopuszno 
zostanie przebudowany do nośności 115 kN/oś i parametrów 
drogi G tj. drogi jednojezdniowej, dwupasowej o szeroko-
ści 7 m. Dzięki tym inwestycjom oraz planowanej przebudo-
wie drogi 786 w województwie śląskim, szlak komunikacyjny 
z Kielc do Częstochowy spełni wszelkie standardy europejskie 
zarówno pod względem komfortu jazdy, jak i ochrony środo-
wiska.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że inwestycja ta spowodu-
je duże utrudnienia w komunikacji, mamy jednak nadzieję, że 
zakończy się w terminie.

Szymon Jarzyna



z Życia gminy

Wieści Łopuszna 7

Gmina Łopuszno posiada status jednostki wiejskiej. Naj-
większym bogactwem naszej gminy są jej walory krajobrazowe 
i przyrodnicze. Malownicze położenie w granicach Konecko-Ło-
puszańskiego „Obszaru Chronionego Krajobrazu” oraz w części 
otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego, brak uciążliwego 
przemysłu oraz czyste środowisko naturalne sprawiają, że jest to 
idealny teren do rozwoju turystyki.

Według stanu na koniec grudnia 2011 roku w Gminie Łopusz-
no zamieszkiwało 9130 mieszkańców co stanowi 4,5 % miesz-
kańców powiatu kieleckiego i 0,7 % mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego. W latach 2001 – 2011 notuje się zbliżony po-
ziom zaludnienia gminy. W tym okresie liczba mieszkańców zma-
lała tylko o 113 osób,   tj. o 1%. Gmina jest jedną z najsłabiej zalud-
nionych obszarów w powiecie kieleckim. Na obszarze 177 km2, 
jaki zajmuje na 1 km2 przypada przeciętnie 51 osób. Poza naszą 
gminą jedynie gminy: Raków i Pierzchnica wykazują mniejszą gę-
stość zaludnienia.   

Liczba mieszkańców gminy w latach 2001 - 2011

Co prawda nadal więcej osób opuszcza gminę niż w niej się 
osiedla, ale skala tego zjawiska jest już znacznie mniejsza. 

Migracje ludności są, obok przyrostu naturalnego, podsta-
wowym czynnikiem zmiany ludności na danym obszarze. Dane 
o  migracjach dotyczą w istocie rzeczy nie tyle przemieszczeń 
ludności i ich ruchliwości przestrzennej, ile zmian liczby zamel-
dowanej w danej jednostce administracyjnej.

Stali mieszkańcy w podziale na poszczególne sołectwa stan na 31.12.2011r. 

Przyrost naturalny stanowi różnicę pomiędzy liczbą urodzeń 
żywych, a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza, że liczba 

Obraz mieszkańców w liczbach

Analiza struktury demograficznej  
Gminy Łopuszno w latach 2001 - 2011

urodzeń przewyższa liczbę zgonów, natomiast wartość ujemna – 
sytuację odwrotną. Najczęściej przyrost naturalny wyrażony jest 
za pomocą względnej miary przyrostu – współczynnika przyro-
stu naturalnego stanowiącego stosunek przyrostu naturalnego 
do liczby ludności. 

Przyrost naturalny w latach 2001 – 2011

W latach 2001 – 2011 w gminie urodziło się 1056 dzie-
ci, natomiast zgonów odnotowano 1010. Jak wynika z po-
wyższej tabeli przyrost naturalny w ostatniej dekadzie  
w gminie Łopuszno jest dodatni (+ 48) i wzrósł z 0 ‰ w 2001 
r. do 1‰ w 2011 r.

wskaźnik feminizacji (współczynnik feminizacji) - określa, 
ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną licz-
bę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 męż-
czyzn. W krajach słabo rozwiniętych jest zdecydowanie niższy 
(Indie - 93 kobiety na 100 mężczyzn;  Albania - 94 kobiet na 100 
mężczyzn) niż w wysoko rozwiniętych (USA - 105 kobiet na 100 
mężczyzn). w Polsce wynosi on 106,5. Najbardziej sfeminizo-
wanym regionem w Polsce jest Łódź (ze względu na liczne zakła-
dy włókiennicze); tam współczynnik feminizacji wynosi 118 ko-
biet na 100 mężczyzn.

W województwie świętokrzyskim wskaźnik feminizacji wynosi 
105. Całościowy współczynnik feminizacji według stanu na dzień 
31.12.2011 r. na terenie Gminy Łopuszno wynosi 99 i taki stan 
utrzymywał się przez kilka ostatnich lat. Na koniec 2011 roku gmi-
nę zamieszkiwało 4 539 kobiet oraz 4 591 mężczyzn.

Struktura ludności w gminie Łopuszno ze względu na wiek i płeć
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W 2011 r. odnotowano w księgach Urzędu Stanu Cywilnego 
w Łopusznie 33 nowe związki małżeńskie. W tym miejscu na-
leży wyjaśnić, że nie jest to faktyczna liczba małżeństw, ponie-
waż część mieszkańców zawie ra związki małżeńskie poza tere-
nem naszej gminy. Począwszy od 2003 r. obserwowano wzrost 
liczby nowo zawartych małżeństw, jednak w 2011 roku nastąpił 
jej ponowny spadek. 

Niezmiennie wśród nowo zawartych związków ok. 85% stano-
wią małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami. Małżeństwa 
wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestro-
wane w urzędzie stanu cywilnego, stanowią około 80% zawiera-
nych prawnie związków.

Liczba zawartych małżeństw w latach 2001 - 2011

wskaźnik obciążenia demograficznego ma na celu uchwy-
cenie roczników i grup ludności w wieku produkcyjnym, tj. w wie-
ku prawnej zdolności do pracy. Granice dolną i górną wieku pro-
dukcyjnego określa się zgodnie z przepisami prawa pracy i zwy-
czajami. Górną granicę wieku produkcyjnego wyznaczają prze-
pisy emerytalne. Dlatego przyjęto następujące przedziały wieko-
we grupowania ekonomicznego:
- ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowią osoby 

w wieku 17 lat i mniej
- ludność w wieku produkcyjnym stanowią kobiety w wieku 

18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat,
- ludność w wieku poprodukcyjnym stanowią kobiety w wie-

ku 60 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej.

Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i 
poprodukcyjnym

wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się 
w gminie na umiarkowanym poziomie tj. na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypada 61 osób wieku nieprodukcyjnym 
(odpowiednio w przedprodukcyjnym – 31 i poprodukcyjnym – 
30). W Gminie Łopuszno w ostatnich latach systematycznie ma-

leje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat liczba ludności w tym wieku spadła z 23% do 19%. 
Równocześnie obserwuje się wzrost liczby osób w wieku produk-
cyjnym (w analogicznym okresie przyrost wyniósł z 60% do 62%). 
Wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym spowodowany 
jest przejściem do tej grupy wiekowej osób wyżu demograficz-
nego z lat siedemdziesiątych i pierwszej połowy lat osiemdzie-
siątych. Systematycznie rośnie także liczba osób w wieku po-
produkcyjnym (w ciągu 10 lat wzrost z 16% do 19% o ponad 300 
osób).

Bardzo widoczna jest różnica pomiędzy ilością kobiet i męż-
czyzn w grupie wieku przedprodukcyjnego i produkcyjne-
go, a ilością kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym. 
W  grupie osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym 
jest więcej mężczyzn niż kobiet, przy czym różnica w wieku 
przedprodukcyjnym jest niewielka, natomiast w grupie osób  
w wieku produkcyjnym różnica ta jest większa. W grupie osób w 
wieku poprodukcyjnym więcej jest kobiet niż mężczyzn, a różni-
ca ta jest znaczna, bowiem kobiet jest ponad dwukrotnie więcej 
niż mężczyzn.

Spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na rzecz 
wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym wskazuje na ten-
dencję starzenia się społeczeństwa, która zaczyna obejmować 
obszar całego kraju.

Liczba dzieci w poszczególnych grupach wiekowych

Jak wynika z powyższego wykresu liczba dzieci ma tendencje 
malejącą. Wynika to również z wykresu, który ilustruje liczbę uro-
dzeń w latach 2001-2011. 

wybór imienia dla dziecka to dla wielu rodziców popis wła-
snej kreatywności – większość z nich chciałaby, żeby było ory-
ginalne, ale jednocześnie nie stanowiło przeszkody w dorosłym 
życiu.

Najczęściej nadawanym imieniem żeńskim w Polsce już od 
prawie dekady pozostaje Julia – w 2010 roku nazwano nim aż 11, 
6% urodzonych dziewczynek. Dalej, w ścisłej czołówce, plasu-
ją się imiona Maja (9, 4%) oraz Zuzanna(7,9%), często nadawane 
również w 2009 roku. Kolejne, szczególnie lubiane przez rodzi-
ców imiona to Lena (6,6%), Wiktoria (6%), a także Amelia (5,7%). 
Częstotliwością nadawania nieznacznie różnią się od siebie Oli-
wia – na siódmym miejscu -5, 57%, oraz Aleksandra – na ósmej 
pozycji -5,56%. Dwa ostatnie imiona z dziesiątki najpopularniej-
szych to kolejno Natalia (5,36%) oraz Zofia (4%).

W przypadku małych mężczyzn rodzice podążają ustalonym 
dobrych kilka lat temu tropem. Jakub po raz kolejny nie ustępu-
je miejsca rywalom (pierwsza pozycja od roku 2000!), a Kacper 
(trzecia pozycja) i Szymon (druga pozycja) zamienili się jedynie 
kolejnością.
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 a jak sytuacja wygląda w naszej gminie? Najczęściej nada-
wanym imieniem żeńskim  w ostatniej dekadzie jest podobnie 
jak w kraju Julia. Na 521 urodzeń dziewczynek imię Julia nada-
no 43 razy co stanowi (8%), dalej wiktoria (31 razy – 6%) 
i aleksandra (28  razy -  5%). W przypadku chłopców najczę-

ściej nadawanym imieniem był kacper. Na 545 urodzeń kacper 
nadawany był 40 razy, co stanowi 7%, Jakub 38 razy – 7% i 
mateusz 28 razy – 5 %.

Opracował i wykonał  na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz ewidencji ludności UG w Łopusznie

Szymon Jarzyna

Na przełomie roku 2011/2012 dokonano remontu parkin-
gu przy ul. Przedborskiej w Łopusznie, usytuowanego pomię-
dzy Bankiem Spółdzielczym a budynkiem internatu. Teren w 
całości utwardzony został poprzez ułożenie kostki brukowej 
oraz wykonano oznakowanie poziome miejsc parkingowych. 
Trwające od 16 grudnia prace wykonał Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Łopusznie, a sfinansowane zostały przez Gminę 
Łopuszno. Przystanek dla pojazdów BUS przeniesiony czaso-
wo na ul. Konecką wraz z zakończeniem remontu wrócił na 
dotychczasową lokalizację. Wykonane prace poprawiły walo-
ry wizualne okolicy centrum oraz przyczyniły się do podnie-
sienia komfortu podróżujących.

Wyremontowano parking

Abolicja dla cudzoziemców 1 stycznia – 2 lipca 2012
Wykorzystaj swoją szansę i zalegalizuj swój pobyt w Polsce!

Jeśli:
przebywasz nielegalnie oraz nieprzerwanie co najmniej od 20.12.2007r.

lub
przebywasz nielegalnie oraz nieprzerwanie co najmniej od 1.01.2010r. i przed tym dniem odmówiono Ci nadania statusu 

uchodźcy i orzeczono o wydaleniu
lub

w dniu 1.01.2010r. toczyło się wobec Ciebie kolejne postępowanie o nadanie statusu uchodźcy
Szczegółowe informacje:w urzędach wojewódzkich,

na stronie:  www. abolicja.gov.pl
lub pod numerem telefonu informacyjnego UdSC: 00 48 22 60 175 25

Sylwester pod gwiazdami
Po raz trzeci w sylwestrowy wieczór  mieszkańcy Łopusz-

na i sąsiednich gmin nie zawiedli  i licznie przybyli na Rynek 
w Łopusznie, aby bawić się wspólnie i przywitać nadchodzą-
cy 2012 rok. W tę sylwestrową noc mieliśmy przyjemność ba-
wić się wraz z zespołem ,,Miraż” (muzyków Filharmonii Świę-
tokrzyskiej). O północy przedstawiciele władz gminnych: 
wójt gminy pan Zdzisław Oleksiewicz, a także przewodniczą-
ca Rady Gminy pani Danuta Łukasik złożyli wszystkim nowo-
roczne życzenia. Pomimo niskiej temperatury uczestnicy za-
bawy w szampańskich nastrojach pozostali do końca impre-
zy. Organizatorem zabawy sylwestrowej był Urząd Gminy w 
Łopusznie.

 agnieszka Jeleń
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W dniu 8.02.2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach odbyła się uroczystość wręczenia medali „za zasługi 
dla obronności kraju” rodzicom, których trzech lub więcej 
synów pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojsko-
wą. Wręczono również odznaczenie wojskowe o charakterze 
pamiątkowym „Gwiazda Iraku”. Organizatorem uroczystości 
był Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach. Medalami 
„Za zasługi dla obronności kraju” uhonorowano 6 osób, w tym 
2 rodziców otrzymało medal złoty, 4 rodziców medal srebrny. 

Z terenu naszej gminy wyróżnionymi „złotym medalem 
za zasługi dla obronności kraju” zostali: elżbieta i edmund 

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” wręczone
Czerwińscy ze Snochowic. 
„Srebrny medal za zasłu-
gi dla obronności kraju” 
otrzymali: Celina zimna 
ze Snochowic, marianna 
i Stanisław kurczyńscy z 
Sarbic drugich oraz ma-
rianna Barańska z anto-
nielowa. Uhonorowano również artura Łapota z ewelino-
wa odznaczeniem wojskowym „Gwiazda iraku”. Wręczenia 
dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach  
płk dr inż. eugeniusz nikulin. Osoby, które nie uczestniczy-
ły w wymienionej uroczystości zostaną poinformowane o ter-
minie przekazania odznaczeń przez Wójta Gminy Łopuszno 
Zdzisława Oleksiewicza.

Wręczenie miało charakter podniosły i emocjonalny. Po 
części oficjalnej tj. odczytaniu Postanowienia Prezydenta o 
nadaniu odznaczenia oraz decyzji Ministra Obrony Narodo-
wej o nadaniu medali, odczytaniu nazwisk osób wyróżnio-
nych oraz wręczeniu odznaczeń, nastąpiły przemówienia 
i  refleksje. Wszyscy uhonorowani czuli się zaszczyceni i do-
cenieni przyznanym medalem. W swoich wypowiedziach 
nie ukrywali wzruszenia, emocji oraz zadowolenia z fak-
tu, że ich trud, wysiłek oraz wszelkie wyrzeczenia związane  
z nieobecnością synów zostały docenione.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Szymon Jarzyna

W dniu 8 marca 2012r. odbyło się w Urzędzie Gminy w Ło-
pusznie posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
1. Szymon Jarzyna
2. Anna Dudek
3. Barbara Pawełczyk
4. Marzena Głowala
5. Małgorzata Gawęda

Komisja oceniła prace plastyczne, które wpłynęły do Urzę-
du Gminy w Łopusznie w ramach Ogólnopolskiego konkursu 

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi” rozstrzygnięty
plastycznego „Bezpiecznie na wsi – CzY UPadek To PrzY-
Padek” organizowanego przez KRUS.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań 
związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerza-
nie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, a także 
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywi-
dualnych zdolności twórczych.

Konkurs  obejmuje etapy: wojewódzki i centralny. Pierwszy 
etap  zakończy się do 2 kwietnia br., o wynikach etapu central-
nego i laureatach uhonorowanych nagrodami Prezesa Kasy 
komisja konkursu poinformuje do końca czerwca.

Do etapu gminnego wpłynęło 8 prac plastycznych:
1. Gutyter Klaudia, kl. 6, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-

pusznie
2. Lesiek Mateusz, kl. 4, Szkoła Podstawowa im. Stefana Że-

romskiego w  Gnieździskach
3. Kosiński Jakub, kl. 4, Szkoła Podstawowa im Stefana Że-

romskiego w Gnieździskach
4. Kałuża Klaudia, kl. 5, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-

pusznie
5. Wawrzoła Agnieszka, kl. 5, Zespół Szkół im Jana Pawła II 

w  Łopusznie
6. Kaliszewska Faustyna, kl. 5, Zespół Szkół im Jana Pawła II 

w Łopusznie
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7. Rogula Milena, kl. 6, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-
pusznie

8. Konieczna Kinga, kl. 5, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-
pusznie

Komisja ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji 
wśród uczniów laureatami etapu gminnego zostali:

I miejsce – Milena Rogula, kl. 6, Zespół Szkół im Jana Pawła II 
w Łopusznie
II miejsce – Klaudia Kałuża, kl. 5, Zespół Szkół im Jana Pawła II 
w Łopusznie
III miejsce – Klaudia Gutyter, kl. 6, Zespół Szkół im Jana Pawła 
II w Łopusznie

Gratulujemy!!!
anna dudek

W 2012 r. mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej 
jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjali-
styczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, 
klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W dniu 22 marca 2012 r. odbyło się w Urzędzie Gminy w Ło-
pusznie posiedzenie komisji konkursowej w składzie: 1. Szy-
mon Jarzyna 2. Anna Dudek 3. Barbara Pawełczyk 4. Marze-
na Głowala 5. Małgorzata Gawęda. Komisja oceniła prace pla-
styczne, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Łopusznie w ra-
mach XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży 
Pożarnej- jak nas widzą, tak nas „malują”.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie 
zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach wystąpienia zagro-
żeń. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalno-
ści straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia po-
żarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych 
i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz 
klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego za-
chowania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku 
wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.

Do konkursu na etapie gminnym wpłynęło 19 prac pla-
stycznych. Uczestnicy konkursu w swoich pracach pokaza-
li różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka 
podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby oraz pod-
kreślili jej znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa każde-
mu człowiekowi.

Komisja ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji 
laureatami etapu gminnego zostali:

Grupa I młodsza szkoły podstawowe 5-8 lat
magdalena rowińska, miejsce i, Szkoła Podstawowa w Do-
brzeszowie  
aleksandra kasprzyk, miejsce i, Zespół Szkół im Jana Pawła 
II w Łopusznie
dawid Łukasik, miejsce ii, Zespół Szkół im Jana Pawła II 
w Łopusznie
natalia dudek, miejsce ii, Zespół Szkół im Jana Pawła II 
w Łopusznie
natalia rogula, miejsce iii, Zespół Szkół im Jana Pawła II 
w Łopusznie

Konkurs plastyczny Państwowej Straży Pożarnej
Grupa II średnia szkoły podstawowe 9-12 lat

klaudia kałuża, miejsce i, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-
pusznie 
kamila Białacka, miejsce i, Zespół Szkół im Jana Pawła II 
w Łopusznie
krystian Szymkiewicz, miejsce ii, Szkoła Podstawowa w Do-
brzeszowie 
katarzyna Bańbura, miejsce ii, Zespół Szkół im Jana Pawła 
II w Łopusznie
Bartosz nyga, miejsce iii, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-
pusznie

Grupa III starsza gimnazjum 13-16 lat
agata Serafin, miejsce i, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-
pusznie
mariola Szymkiewicz, miejsce ii, Zespół Szkół im Jana Paw-
ła II w Łopusznie

Grupa IV wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrod-
ków terapii zajęciowej
katarzyna wychowaniec, miejsce i, Zespół Szkół im Jana 
Pawła II w Łopusznie
diana mróz, miejsce ii, Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ło-
pusznie

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim w połowie kwietnia 2012 roku. Elimi-
nacje centralne zostaną przeprowadzone przez Centralną Ko-
misję Konkursową w połowie czerwca 2012 roku. Trzymamy 
kciuki za naszych reprezentantów!

ewa Tomaszewska
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Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

realizuje projekt systemowy pt:

„ Aktywna integracja  w gminie Łopuszno”

Okres realizacji projektu od 01 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o realizacji projektu  i naborze kandydatów 

Priorytet :VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie :7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie : 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie  aktywniej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Gmina Łopuszno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie w roku 2012 przystępuje do realizacji projektu systemowego 
pn. „Aktywna integracja  w gminie Łopuszno”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w związku z tym ogłasza nabór  kandydatów do  wzięcia udziału w projekcie.

 Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 10 klientów GOPS w Łopusznie    poprzez :
-zmniejszenie deficytów, podwyższenie samoakceptacji oraz ograniczenie barier psychologicznych w celu zwiększenia aktywności,
-dostosowanie Kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
-zdobycie/ podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających  podjecie zatrudnienia,

Grupą docelową projektu będzie 10 osób  pozostających bez zatrudnienia lub rolników, /w tym 1 osoba legitymująca się orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności/
•	 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub pozostanie  bez   zatrudnienia   lub rolnicy, 
•	 korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej,
•	 zamieszkałych na terenie gminy Łopuszno,
•	 w wieku aktywności zawodowej,

Projekt obejmie grupę osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, mających problemy z wejściem i sprawnym poruszaniem się 
na rynku pracy. Osoby te znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie 
będzie podpisanie deklaracji  uczestnictwa  oraz kontraktu socjalnego.

Każda osoba zostanie objęta 3 instrumentami aktywnej integracji:

1.Doradztwo zawodowe  indywidualne
2.Porady psychologiczne indywidualne i grupowe
3.Szkolenie zawodowe 

Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem GOPS  Barbarą Serafin  lub pod 
numerem Tel. 41/ 39 14 282

Załączniki:
Regulamin, Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych
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Środowisko przyrodnicze gminy Łopuszno jest bardzo 
zróżnicowane, a pomiędzy elementami środowiska istnieją 
zależności, które wpływają na ich wzajemne kształtowanie. 

Budowa geologiczna ma największe powiązania z pozo-
stałymi komponentami środowiska, gdyż wpływa jednocze-
śnie na rzeźbę, wody oraz glebę, a także w mniejszym stopniu 
na florę i klimat. Wpływ na florę jest pośredni, gdyż kształtuje 
glebę, która warunkuje rozwój określonych roślin. Natomiast 
zależność pomiędzy budową geologiczną, a klimatem jest 
niewielka, wyraża się głównie w ilości promieniowania odbi-
tego, o którym decyduje rodzaj powierzchni i jej kolor. 

W celu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami środowiska przyrodniczego, zwłaszcza 
klimatem i wodami, należy najpierw określić w jakim regionie 
klimatycznym i hydrogeologicznym Polski znajduje się gmina 
Łopuszno, a potem wskazać ich charakterystyczne cechy.

klimat
Przedstawiając warunki klimatyczne panujące na obszarze 

gminy Łopuszno należy na początku odnieść się do klimatu 
całego kraju, następnie do charakterystycznych cech klimatu 
regionu klimatycznego, do którego należy gmina Łopuszno. 

Czynnikiem kształtującym pogodę i klimat gminy Łopusz-
no, jak również w skali krajowej klimat Polski, są masy powie-
trza napływające z różnych kierunków i w różnym czasie w cią-
gu roku. 

Środowisko przyrodnicze gminy Łopuszno
Powietrze polarno-morskie napływa w zimie i w lecie, przy-

nosząc ochłodzenie, zachmurzenie i wzrost opadów. Jest to 
powietrze wilgotne, napływające nad Polskę z kierunku pół-
nocno-zachodniego, znad Oceanu Atlantyckiego. Masy po-
wietrza polarno-kontynentalnego występują zazwyczaj wio-
sną i jesienią. Pojawienie się tych mas powietrza powoduje 
zanik opadów atmosferycznych oraz występowanie mroźnej 
zimy i upalnego lata. Jest to powietrze suche, które napływa 
z północnego-wschodu, znad kontynentu Eurazji. Napływ 
z południa nad Polskę mas powietrza zwrotnikowego powo-
duje gwałtowne ocieplenie, zarówno zimą jak i latem. Nato-
miast suche powietrze arktyczne z północy powoduje szybkie 
ochłodzenie, głównie w porze wiosennej i jesiennej.

Obszar gminy Łopuszno ze względu na swoje położenie na 
tle jednostek klimatycznych Polski należy do Zachodniomało-
polskiego Regionu Klimatycznego. 

Roczna suma opadów dla Polski wynosi od 500 do 700 mm, 
z wyraźnym wzrostem opadów na południu kraju. Na obsza-
rze gminy Łopuszno średnia roczna suma opadów atmosfe-
rycznych wynosi 634 mm. Średnia roczna temperatura powie-
trza wynosi 7,5ºC, natomiast średnia temperatura powietrza 
w lipcu wynosi 17,9ºC, w styczniu -3,7ºC.

Średnia liczba dni z opadem śnieżnym na badanym obsza-
rze wynosi 45 dni w ciągu roku, natomiast średnia liczba dni 
z szatą śnieżną wynosi 85 dni. Na terenie gminy średnia licz-
ba wypadków gradu wynosi od 8 do 12 na 1000 km². Burze 
występują najczęściej na południu Polski, w górach, natomiast 
na północy występują z mniejszą częstotliwością. Na obsza-
rze gminy Łopuszno średnia liczba dni z burzą wynosi 18 - 19 
dni w ciągu roku, a średnią datą występowania najwcześniej-
szych burz jest 20 kwietnia, czyli już po rozpoczętej termicz-
nej wiośnie.

Dynamicznymi czynnikami kształtującymi klimat są kie-
runek i prędkość wiatru. W Polsce podobnie, jak na obsza-
rze gminy Łopuszno, przeważają wiatry zachodnie. Przewaga 
wiatrów zachodnich występuje w miesiącach letnich, od maja 
do października. W regionie kieleckim przeważają wiatry sła-
be wiejące z prędkością od 2 do 5 m/s.

wody powierzchniowe i podziemne
Obszar gminy Łopuszno należy do zlewiska Bałtyku oraz 

znajduje się w dorzeczu Wisły. Gmina położona jest w obsza-
rze zlewni Pilicy, do której spływają rzeki zachodniej części 
obszaru oraz zlewni Nidy, obejmującej cieki we wschodniej 
części gminy. 

W zachodnim obszarze gminy, leżącym w obrębie zlewni 
Pilicy, płynie rzeka Czarna z Olszówki będąca lewostronnym 
dopływem Czarnej Włoszczowskiej. Na terenach podmokłych 
w okolicy miejscowości Gnieździska zaczyna swój bieg rzeka 
Nowa Czarna, określana również jako Dopływ z Marianowa, 
stanowiąca lewostronny dopływ Czarnej. Natomiast prawo-
stronnym dopływem Czarnej jest Dopływ z Mnina. 

Rzeka Łososina, inaczej Wierna Rzeka należy wraz z dopły-
wami do zlewni Nidy. Bierze ona swój początek w okolicy wsi 
Łysów. Jej lewostronnym dopływem jest Ososina nazywana 
także Łososinką, natomiast prawym dopływem jest Czarny

Masy powietrza napływające nad Polskę
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Lasek, mający źródło na terenie gminy oraz Ciek spod Skorko-
wa, który uchodzi do Łososiny poza badanym obszarem. 

Na obszarze gminy Łopuszno największą rzeką jest Łososi-
na, która płynie głównie z kierunku północnego na południe, 
gdzie w południowo-wschodniej części gminy ma najszersze 
koryto. Drugą co do wielkości rzeką jest Czarna z Olszówki, 
która płynie z kierunku północno-wschodniego na północ-
ny zachód. Obie rzeki stanowią na dwóch odcinkach natural-
ną granicę gminy Łopuszno. Obecnie zauważalne jest zjawi-
sko zarastania rzek, w wyniku czego koryto ulega zwężeniu, w 
przypadku rzek poniżej 3 m może to doprowadzić to całkowi-
tego osuszenia i zaniku cieku .

Rzeka Łososina (fot. J. Kaniowska)

Głównymi zbiornikami wodnymi są Fryszerka, gdzie znaj-
dują się stawy ryb hodowlanych, Żabieniec, Biały Ług i Wielki 
Ług z licznymi oczkami wodnymi, ponadto występują liczne 
stawy i oczka wodne. ( fot 2 i 3)

Na obszarze gminy Łopuszno brak jest zbiorników zapo-
rowych oraz wałów przeciwpowodziowych, w wyniku cze-
go występują rozległe obszary zalewane wodami rzecznymi 
w czasie wezbrań. Do terenów zagrożonych powodzią zalicza 
się okolice Fryszerki, Jasienia - Rudników, Rudy Zajączkowskiej 
– Fanisławic - Fanisławiczek oraz duży obszar w Snochowicach 
i Piotrowcu.

Strefa wód podziemnych gminy Łopuszno zaliczana jest do 
regionu hydrogeologicznego Masyw Świętokrzyski i znajdu-
je się w zasięgu występowania dwóch Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych, nr 416 Małogoszcz oraz nr 414 Zagnańsk. 

W południowej części gminy znajduje się fragment szcze-
linowo-krasowego Zbiornika „Małogoszcz”. Jakość wód pod-
ziemnych Zbiornika „Małogoszcz” określana jest jako klasa Ia, 
Ib. Fragment Zbiornika „Zagnańsk” znajduje się w północno-
-wschodniej części badanego obszaru i ma on również cha-
rakter szczelinowo-krasowy. Pod względem powierzchni jest 
on większy od Zbiornika „Małogoszcz” i zajmuje 334 km. Śred-
nia głębokość ujęć oraz klasa jakości wód jest w obu zbiorni-
kach taka sama. 

Stosunki wodne są kształtowane poprzez klimat decydu-
jący o ilości opadów atmosferycznych, budowę geologiczną 
wpływającą na wody podziemne. Woda jest elementem śro-
dowiska niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowa-
nia ludzi. Brak lub niedobór wody ogranicza działalność rol-
niczą, podobnie jak nadmiar wody na terenach podmokłych 
i zagrożonych powodziami.

Justyna kaniowska

Żabieniec (fot. J. Kaniowska)

Fryszerka (fot. J. Kaniowska)
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie zainicjowała cykl 
spotkań autorskich pod nazwą „Spotkania literackie i teatralne 
w bibliotece” jako ciekawy sposób upowszechniania książkii 
czytelnictwa, a także promocję biblioteki w środowisku. Spot-
kania autorskie dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą od-
bioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do czytelnictwa, 
a czasem do podjęcia własnych prób pisarskich. Zaplanowano 
szereg spotkań  pisarzy z dziećmi, młodzieżą i osobami doro-
słymi.

Gościem pierwszego spotkania był: 
Paweł rejdak - pisarz 

i prozaik, laureat nagrody Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, a także wie-
lu innych. W swojej twórczości 
skupia się głównie na gatunku 
fantasy zawierając w nim ele-
menty sensacji i kryminału. 

Urodził się w 1980 roku w 
Kielcach. Autor debiutował w 2009 roku zbiorem opowiadań z 
gatunku fantasy noszącym tytuł „Oko węża. Opowieści z Bor-
gaanu”. Książka spotkała się z szerokim przyjęciem i aprobatą 
wielu czytelników, nie tylko tych gustujących w fantasy. Paweł 
Rejdak w swoich utworach ceniony jest przede wszystkim za 
doskonale zbudowane intrygi, barwne i bogate słownictwo 
oraz zaskakująco prowadzoną narrację i dynamikę utworu.

Uczestnikami spotkania była młodzież gimnazjalna. Autor 
opowiadał o fantasy – gatunku literackim, w którym tworzy, 
o procesie tworzenia książek oraz o swojej pasji i marzeniach. 
Podczas spotkania z sali posypały się pytania od młodzieży, 
która podziękowała autorowi za zachętę do czytania i za za-
proszenie w głąb wyobraźni. Na zakończenie spotkania dłu-
ga kolejka ustawiła się do Pawła Rejdaka po autograf. Każdy 
uczestnik otrzymał egzemplarz zbioru opowiadań pt. „Oko 
Węża”.

Kolejka do Pawła Rejdaka po autograf

Dedykacja dla Anny Śliwki od Pawła Rejdaka

Kolejne spotkanie odbyło się 29 lutego z izabelą Sową.
 Pani Izabela Sowa jest z wykształ-

cenia psychologiem, znawcą rekla-
my społecznej, propagatorką we-
getarianizmu, zagorzałą kinoman-
ką, ale przede wszystkim współcze-
sną pisarką kojarzoną do niedawna 
głównie z tzw, owocową serią, któ-
ra zawiera cztery powieści: trylogię: 
„Smak świeżych malin”, „Cierpkość 
wiśni”, ”Herbatniki z jagodami” oraz 
„Zielone jabłuszko”. Obecnie zma-
ga się z powieścią dla nastolatek. Dla 
nieco starszych odbiorców napisała 

ostatnio „Ściankę działową” - kryminał psychologiczny, trochę 
humorystyczny, nieco refleksyjny, z detektyw Brzytwą w roli 
głównej. „Części intymne”  to ironiczna powieść o wyprawie 
w głąb - nie tylko siebie. Historia o polskiej prowincji, o ryn-
ku wydawniczym, krytykach i pisarzach, a przede wszystkim  
o czytelnikach - tych z miast i miasteczek Polski X,Y,Z.

Izabela Sowa okazała się osobą niezwykle otwartą na ludzi. 
Spotkanie w Bibliotece było sympatyczną, luźną rozmową po-
między autorką a czytelnikami.

Ponadto czytelników biblioteki odwiedzą:
Barbara rybałtowska, wiesław drabik, Beata ostro-

wicka, marta Fox, Stanisław nyczaj.
Dla najmłodszych czytelników zaplanowano występ akto-

rów Studium Małych Form Teatralnych.
zuzanna woś

Spotkania literackie i teatralne w bibliotece
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Nagrodzeni w konkursie „Czytelnik Roku 2011”

 Czytamy, ponieważ jest to szlachetna rozrywka. Książkę,  
z różnymi znakami bibliotecznymi, niedawno zakupioną lub 
noszącą ślady wielokrotnego używania, z pożółkłymi kartka-
mi, bierzemy do ręki, kiedy mamy na to ochotę i my dysponu-
jemy jej losem. Otwieramy tom na ulubionym akapicie, napły-
wają różne myśli i wspomnienia. Bo jak powiedział autor książ-
ki „Cień wiatru” Carlos Ruiz Zafon „…czytać to bardziej żyć, to 
żyć intensywniej…”.

Chociaż  wirtualna rzeczywistość i możliwości elektronicz-
nych  nośników informacji stwarzają pozory, iż nadchodzi  
zmierzch epoki książki i czytania ,to miłośnicy książek nie wy-
obrażają sobie życia bez zapachu farby drukarskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie proponuje bo-
gatą ofertę literatury.

Formą promocji czytelnictwa jest konkurs  „Czytelnik 
Roku”. 26.01.2012 roku w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łopusznie nastąpiło uroczyste podsumowanie II edycji tego 
konkursu. Laureatami tej edycji zostali: 

kategoria i - grupa dorosłych:
I miejsce: Mirosława Łapot - 144 vol
II miejsce: Dorota Naczelnik
III miejsce: Agnieszka Dłubała

kategoria ii - grupa młodzieży:
I miejsce: Maria Polak - 70 vol
II miejsce: Marta Macander
III miejsce: Anna Śliwka

kategoria iii - grupa dzieci:
I miejsce: Mateusz Wosiński - 203 vol
II miejsce: Kacper Sornat
III miejsce: Aleksandra Palacz

„Apetyt na książki”

Na tę uroczystość przygotowano okolicznościowe dyplo-
my i nagrody.

Podsumowaniem imprezy było spotkanie z kieleckim pisa-
rzem panem Pawłem Rejdakiem. Czytelnicy mieli możliwość 
porozmawiać z autorem i otrzymali upominki książkowe z au-
tografem.

Laureatom konkursu życzymy dalszych owocnych poszuki-
wań w łopuszańskiej książnicy i aby pozostali wierni swej pa-
sji. Gratulujemy!

m. g.

Internet nie zastąpi spotkania autorskiego, czyli fizycznego 
kontaktu z pisarzem, jego bezpośredniej rozmowy z czytelni-
kiem. Istnieje ponadto możliwość uzyskania autografu, zaku-
pu książki pisarza. Dlatego w łopuszańskiej książnicy odbywa-
ją się spotkania ze znanymi pisarzami w ramach cyklu Literac-
kie spotkania  w bibliotece.

Jednym z gości była  
Barbara Rybałtowska 
- pisarka, piosenkarka 
i autorka tekstów pio-
senek, a także malarka. 
Śpiewała w „Mazowszu”, 
występowała w stołecz-
nym Teatrze Syrena i na 
scenach Paryża (m.in. 
w „Rasputinie”). To ona 
napisała tekst piosenki 
„Nie warto było”, jej au-
torstwa jest przebój Ha-
liny Kunickiej „Była raz 
taka miłość” do symfonii 
g - moll Mozarta.

Spotkanie autorskie z Barbarą Rybałtowską
W ostatnim czasie Rybałtowska znana jest głównie jako au-

torka wielu powieści i biografii, m.in. sagi „Bez Pożegnania”, 
„Szkoła Pod Baobabem”, „Koło Graniaste”, „Mea Culpa”; po-
wieści „Kuszenie Losu” „Romanse w Paryżu”, i „ Magia prze-
znaczenia”, biografii „Barbara Brylska w najtrudniejszej roli”.

Podczas spotkania 22 marca Pani Rybałtowska ciekawie 
opowiadała o sobie, swoim życiu i swojej twórczości. Mówiła o 
tym, jak i dlaczego powstawały powieści, jak również biogra-
fie jej autorstwa. Opowiadała o swoim życiu, pracy scenicznej, 
doświadczeniach i spostrzeżeniach dotyczących świata. Pisar-
ka wszystkich zebranych oczarowała wyglądem, poczuciem 
humoru i barwnymi opowieściami ze swojego życia.

Na życzenie publiczności artystka zaprezentowała autorski 
monolog  i piosenki ze swego recitalu: „Paryżanka”, „Co po nas 
zostanie?” i „Tango Notturno”.

Obecnie pisarkę zobaczyć można w spektaklu jej autorstwa 
pt. „Próba u Poli Negri”.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Łopusznie  oraz sympatycy twórczości 
autorki. Na zakończenie spotkania autorka podpisywała swo-
je książki.

zuzanna woś
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W styczniu odbyły się  tradycyjne spotkania świąteczno-
-noworoczne w Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu i w sali wesel-
nej Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Ło-
pusznie. Organizatorem spotkań jest Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Łopusznie. Mieszkańcy Piotrowca mieli okazję obejrzeć 
swoje pociechy w przedstawieniu Jasełek, przygotowanym 
przez Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie. Po części arty-
stycznej był czas na wspólne dyskusje i opowieści przy her-
bacie.  Działające prężnie Koła Gospodyń Wiejskich w Snocho-
wicach i w Lasocinie oraz „Babskie Czwartki”, zaprezentowały 
umiejętności wokalno-aktorskie na spotkaniu świąteczno-no-
worocznym dnia 11.01.2011 r. W spotkaniu tym uczestniczyli 
goście zaproszeni w osobach: ks. kanonika Ireneusza Jakusi-
ka, przewodniczącej Rady Gminy-Danuty Łukasik, wójta gmi-
ny-Zdzisława Oleksiewicza oraz radnych Rady Gminy Łopusz-
no. Były życzenia noworoczne, część artystyczna a potem po-
częstunek. W części artystycznej wystąpił zespół obrzędowy, 
działający przy KGW w Lasocinie z widowiskiem „Zielarka”. Wi-
dzowie mieli okazję zapoznać się z leczniczym działaniem ziół, 
odczynianiem uroków i opowieściami z dawnych lat. Wspa-
niały monolog o świątecznym przejedzeniu przedstawiła pani 
Basia Wychowaniec z Lasocina, zbierając olbrzymie brawa za 
wyjątkowe zdolności aktorskie. Kolędy i pastorałki zaprezen-
towały panie z KGW ze Snochowic oraz Agnieszka Jeleń  i Iwo-
na Wisznarewska, reprezentując grupę  „Babskich Czwart-
ków”, działającą przy GOK w Łopusznie. 

W ramach akcji Ferie 2012 w GOK prowadzono zajęcia ma-
nualne, świetlicowe i muzyczne. Podczas zajęć manualnych 
dzieci wykonywały piękne ramki na zdjęcia, zdobione techni-
ką decoupage, kwiaty z bibuły, ozdoby z masy solnej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w GOK odbyło się 
spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej. Przygotowano pre-
zentację multimedialną o życiu i twórczości laureatki literac-
kiej Nagrody Nobla. Wspólnie czytano ulubione utwory po-

Wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie

etki m.in. ,,Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”, ,,Portret 
kobiecy”, „Kot w pustym mieszkaniu”. „Wczoraj, kiedy twoje 
imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno” - zaśpiewała na koniec spotkania 
p. Aleksandra Nyga. To „wczoraj” dla większości uczestniczek 
spotkania było wspomnieniem młodości i piosenki ”Nic dwa 
razy”, jednego z najpiękniejszych tekstów  Wisławy Szymbor-
skiej. 

W marcu rozpoczęto realizację projektu w ramach PROW 
pn. ,,Cykl Spotkań Artystycznych”, na który składać się będą 
warsztaty malarskie i warsztaty fotograficzne. Warsztaty ma-
larskie rozpoczęły się 15 marca i trwać będą do 15 kwietnia br. 
Efektem tych spotkań będzie wystawa obrazów w dniach od 
16-go do 19-ego kwietnia br. 

Na warsztaty fotograficzne zapraszamy w miesiącu czerw-
cu. Zainteresowanych prosimy o kontakt w sprawie zapisów. 
Liczba uczestników jest ograniczona i o przyjęciu decydować 
będzie kolejność zgłoszeń. Nabór chętnych trwać będzie od 
12 kwietnia.

Barbara Pawelczyk 

Po sumiennie przepracowanym przez członków SKT Szwen-
daczek półroczu, stresach związanych z kartkówkami, klasów-
kami i odpowiedziami przed szkolną tablicą, po otrzymaniu 
za pierwsze półrocze szóstek, piątek oraz niewielkiej liczby in-
nych ocen, naszedł czas na zasłużony, zimowy odpoczynek. 
A jak ferie, to koniecznie turystyczne, razem ze Szwendacz-
kiem. W tym roku postanowiliśmy zorganizować dwudnio-
wą wycieczkę do Krakowa i Zabytkowej Kopalni Soli w Bochni. 
Nasze plany próbowała nam popsuć zima, która dzień przed 
planowanym wyjazdem sypnęła śniegiem, jakby chciała nad-
robić swoje grudniowe i styczniowe lenistwo. Jednak 17 lute-
go b.r. 45 uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie, pod opieką trzech nauczycieli, wyruszyło autokarem po 
kolejne turystyczne przygody. Pierwszą z nich był seans w in-
teraktywnym kinie Cinema Park w Krakowie. W ciągu trzech 
godzin w sześciu specjalnie przygotowanych salach kinowych 
odkrywaliśmy każdym zmysłem  dziką naturę w czasie projek-

Ferie ze Szwendaczkiem
cji filmów pod wspólnym tytułem „Królestwo zwierząt”. W sali 
3D założyliśmy specjalne okulary i wspólnie z kluczem dzi-
kich gęsi odbyliśmy podróż podczas ich corocznych migracji. 
Wrażenie było niesamowite, niektórzy uchylali się przed, jak 
się wydawało, lecącymi na nich z ekranu muchami i ptakami. 
W sali wyobraźni wybraliśmy się razem z  grupą rozbitków na 
wyprawę po amazońskiej dżungli. Największym przeżyciem 
była wizyta w sali ruchu, gdzie siedząc w ruchomych fotelach 
podróżowaliśmy okrętem podwodnym po bezkresach oce-
anu. Fotele wychylały się na zakrętach, drżały w czasie star-
tu, naśladowały uchwyt macek ośmiornicy spotkanej w na ra-
fie koralowej, pluły wodą i dmuchały w twarze zimnym po-
wietrzem. Mniej odporne psychicznie Szwendaczki dodawały 
sobie odwagi piszczeniem i krzykiem. W sali interakcji każdy 
otrzymał indywidualny pilot i z jego pomocą odpowiadał na 
szereg pytań pojawiających się na ekranie. Zwycięzcy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplomy.  
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Z Krakowa pojechaliśmy do Kopalni Soli w Bochni. Win-
dą górniczą o wielkości, jak to określił jeden ze Szwendacz-
ków, klatki na króliki,  pędzącą z olbrzymią prędkością, zjecha-
liśmy 220m pod ziemię do nieczynnych już wyrobisk kopal-
ni. Przy  zakwaterowywaniu się w podziemnym hotelu w Ko-
morze Kołdras niektórzy przeżyli szok. Hotel okazał się pustką 
w pokładach soli powstałą w wyniku górniczej eksploatacji. 
Zamiast pokoi urządzono tu aneksy sypialne dzieląc komorę 
drewnianymi przegrodami z okorowanych i przepołowionych 
wzdłuż żerdzi sosnowych. Szczeliny w ścianach były takie, że 
można było przez nie z pokoju do pokoju podać sobie kanap-
kę. Na dodatek temperatura nie przekraczała 17stopni C. Noc-
leg w takich warunkach - to na pewno niezapomniana przy-
goda.  Po  rozpakowaniu bagaży udaliśmy się do podziemnej 
restauracji na obiadokolację. Do  restauracji można było zejść 
pokonując 350 stopni stromych schodów lub… zjechać na pu-
pie 140 metrową, drewnianą zjeżdżalnią. Większość wybrała 
zjazd. 

Jedząc zupę niektórzy zauważyli, że jest niedosolona. Kie-
dy poprosiliśmy obsługę o solniczki, usłyszeliśmy żart, że każ-
dy może sobie odłupać kawałek soli ze ściany i nią dosolić po-
trawy. Po kolacji zaczęło się nocne zwiedzanie podziemi ko-
palni. Dostępna jest tu unikatowa w skali światowej ekspozy-
cja. Wyróżnia się ona innowacyjnym wykorzystaniem nowo-
czesnych technik multimedialnych, za pomocą których poka-
zane zostały procesy geologiczne, historia,  obyczaje i rozwój 
techniki górniczej na przestrzeni wieków. W czasie zwiedzania 
odbyliśmy swoistą podróż w czasie od  Bolesława Wstydliwe-
go i księżnej Kingi po XX wiek, kiedy to w kopalni zaprzesta-
no wydobycia soli. Po drodze nagle odzywały się do nas po-

stacie z portretów, 
ożywały manekiny 
ludzi, zapadały na-
gle ciemności, a ze 
ścian wychodziły 
duchy-hologramy 
górników i zwie-
rząt. Przeżyliśmy 
nawet zawał stro-
pu i zalanie kopal-
ni. Dużą atrakcją 
była też przejażdż-
ka podziemną ko-
lejką górniczą. Po 
powrocie do Ko-
mory Kołdras ba-
wiliśmy się do póź-
na na przygotowa-
nej specjalnie dla 
nas podziemnej 
dyskotece. Noc – wiadomo, czas rozmów Polaków i udręcze-
nie opiekunów. Najwytrwalsi gawędziarze usnęli o 1.30.  Rano 
po obfitym śniadaniu mogliśmy skorzystać z podziemne-
go boiska sportowego, stołu do tenisa i interaktywnych gier 
komputerowych.  Po wyjechaniu na górę przeszliśmy do naj-
większego w Polsce Muzeum Motyli „Arthropoda”. Zgroma-
dzona jest tu największa ekspozycja motyli w Polsce,  licząca 
4655 okazów. Ekspozycja zawiera przegląd motyli zarówno 
dziennych, jak i nocnych z całego świata. Jest tu także dział 
prezentujący rodzime gatunki entomofauny. 

Następnym punktem programu naszej wycieczki był po-
nownie Kraków. Tym razem  zwiedziliśmy Rynek, zrobiliśmy 
zakupy w Sukiennicach, obejrzeliśmy Barbakan i zjedliśmy 
obiad w Mc Donaldzie przy ulicy Floriańskiej. Powrót do domu 
w autokarze spędziliśmy różnie: grupa nocnych rozrabiaków 
tuż po wyjeździe z Krakowa usnęła, pozostali utrwalali sobie 
teksty piosenek turystycznych i opowiadali dowcipy.

Opiekę nad nami sprawowali nauczyciele: p. Gad Roman, 
Łuszczyńska Magdalena, Janiszewski Grzegorz, którym ser-
decznie dziękujemy,  jak również Wójtowi Gminy Łopuszno 
za pokrycie kosztów wynajęcia autokaru na naszą feryjną wy-
cieczkę.

Szwendaczek 
SkT  „SzwendaCzek 

zS im. Jana Pawła ii w Łopusznie

Już po raz drugi młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie wraz z opiekunem panią Renatą Kumańską uczestniczy-
ła w zimowisku w miejscowości Ząb koło Zakopanego. Wspól-
nie z uczniami ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Mniowa i 
Grzymałkowa uczyli się jazdy na nartach i na snowboardzie pod 
okiem instruktorów. Poznawali i podziwiali przepiękne widoki 
Zakopanego i okolic, uczestnicząc w pieszej turystyce m.in. na 

Biała Szkoła 2012
Gubałówkę, w Dolinę Kościeliską i Strążyską. Nie zabrakło ulu-
bionych przez wszystkich spacerów po Krupówkach i relaksują-
cych kąpieli w aqua parku.

Gospodarze uroczego pensjonatu, położonego tuż przy 
stoku narciarskim, zapewnili uczestnikom obozu miłą atmos-
ferę i pyszne jedzenie. Czas wolny młodzież najchętniej spę-
dzała przy stole do bilarda i tenisa stołowego. Dużym powodze-
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niem cieszyły się również wieczorki taneczne, które były dobrą 
okazją do tego, aby zaprzyjaźnić się z koleżankami i kolegami 
z innych szkół.

Na zakończenie zimowego wypoczynku zorganizowane zo-
stały zawody w slalomie. Oceniono umiejętności narciarskie 
uczestników obozu. W kategorii dziewcząt ze  szkoły podsta-
wowej i miejsce zajęła klaudia maciejewska, iii była Pauli-
na klimczak. Wśród gimnazjalistek  iii miejsce wywalczyła ka-
tarzyna miśta. W tym roku po raz pierwszy rozegrano także za-
wody wśród snowboardzistów. W kategorii chłopców ze  szkoły 
podstawowej iii miejsce zajął Paweł rogula. Wyróżnieni zawod-
nicy otrzymali puchary, statuetki i pamiątkowe dyplomy.

Wszyscy zdrowi i wypoczęci wrócili do Łopuszna z nadzieją 
na kolejny wyjazd za rok.

renata kumańska

Mateusz i Konrad laureatami konkursów przedmiotowych!
mateusz Ślęzak – uczeń klasy VI b, szczupły blondyn o re-

gularnych rysach twarzy, króciutkie włosy, jasna cera. Cechu-
je go niezwykły spokój i powaga. Wydaje się być starszy od 
swoich rówieśników. Zanim zabierze głos na lekcji, rozgląda 
się po klasie, bo może ktoś inny jest chętny do odpowiedzi. 
Wypowiada się przyciszonym głosem, zwięźle i precyzyjnie. 
Nigdy nikogo nie przekrzykuje, z nikim się nie spiera, wobec 
większości spraw zachowuje dojrzały dystans i stoicki spokój. 
Nie bywa bohaterem klasowych awantur. Nigdy nikt się na 
niego nie skarży. Lubiany przez nauczycieli, koleżanki i kole-
gów. Bardzo skromny, bardzo kulturalny, bardzo mądry. Naj-
lepszy w klasie. 

konrad Jabłoński – uczeń klasy VI b, szczupły brunet w 
okularach, śniada cera, wesołe czarne oczy. Ruchliwy i ener-
giczny, spontaniczny. Wszędzie go pełno. Nie lubi stać z boku. 
Gdy mówi na lekcji, koledzy milkną. Ma dźwięczny, silny, pełen 
ekspresji głos. Angażuje się we wszystko, co dzieje się w klasie, 
lubi być liderem. Zdecydowanie i odważnie wypowiada swo-
je zdanie. W jego twarzy można czytać jak w książce – malują 
się  na niej wszystkie emocje. Sympatyczny, koleżeński, lubia-
ny przez nauczycieli.

Mateusz i Konrad są moimi uczniami. Siedzą razem w ław-
ce. Chyba się przyjaźnią. Zupełnie inne temperamenty, od-
mienne osobowości, a tak wiele ich łączy. Po pierwsze, poten-
cjał intelektualny, po drugie, ambicja, po trzecie, systematycz-
ność i pracowitość. Właśnie te cechy pozwalają im osiągnąć 
sukcesy. 

mateusz został laureatem konkursu Humanistyczne-
go, obaj -  mateusz i konrad triumfowali w konkursie ma-
tematyczno – Przyrodniczym. mateusz jest pierwszym 
uczniem naszej szkoły, który może pochwalić się podwój-
nym zwycięstwem. Tych, którzy zetknęli się z nim, nie dziwi 
jego sukces. Zawsze był wszechstronny,  od czwartej klasy na 
świadectwie miał prawie same szóstki. Wiadomość o przejściu 
do kolejnych etapów przyjmował z dyskretnym uśmiechem i 

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej  
w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie

błyskiem zadowolenia w oku. Kiedy 1 września  pojawił się w 
czwartej klasie i usiadł w drugiej ławce pod ścianą, znany mi 
już był z klas młodszych jako ortograficzny mistrz. Po godzin-
nej pogadance wiedziałam, że ma zadatki na bycie mistrzem 
i  w innych dziedzinach. Nie powiedziałam mu tego, ale już 
wtedy, 1 września, wiedziałam, że z polskiego będzie miał ce-
lujący.  

 Konrad – laureat Konkursu Matematyczno – Przyrodnicze-
go  oprócz typowo matematycznych uzdolnień, logicznego 
myślenia i umiejętności krytycznego spojrzenia na każdy pro-
blem, jest także świetnym humanistą, pisze piękne wypraco-
wania, a jego wypowiedzi ustne cechuje dojrzałość i bogac-
two słownictwa. Interesuje się przyrodą, wyróżnia go dociekli-
wość, a to jakie formułuje pytania, świadczy o jego inteligen-
cji. Jest wprost zachłanny na wiedzę. 

Poza tym obaj chłopcy są zwyczajnymi nastolatkami. Inte-
resują się sportem, zwłaszcza piłką nożną, spędzają czas z ko-
legami, co niedziela służą do mszy.

Laureaci w towarzystwie  pana wicekuratora Grzegorza Bienia, 
swoich mam i nauczycieli



nu, do które-
go obowiązko-
wo przystępu-
ją szóstoklasiści. 
Na zaświadcze-
niu wpisana im 
zostanie mak-
symalna liczba 
punktów, czy-
li 40.

Zawsze silnie 
kibicowali im ro-
dzice. Są z nich 
dumni. Gratulu-
jemy tak wspa-
niałych synów! 
Sukces zawdzię-
czają w dużej 
mierze atmosfe-
rze rodzinnego 
domu, silnej mo-
tywacji ze stro-
ny bliskich.  Wie-
rzymy głęboko, że jeszcze wielokrotnie będziecie Państwo 
mieli powody do zadowolenia. Mateuszowi i Konradowi zaś 
życzymy wielu sukcesów na kolejnym edukacyjnym szczeblu, 
podczas nauki w  gimnazjum.

agnieszka Palacz
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Jestem z nich bardzo dumna. Cieszę się, że mogę być ich 
nauczycielką. Podobnie jak wychowawczyni z klas I – III, pani 
Jolanta Palacz. „To wspaniali uczniowie, świetna klasa – mówi 
o swoich wychowankach – zawsze byli ambitni i pracowici.” 

Mateusz i Konrad nie są w klasie przedmiotem zazdrości, 
ale podziwu i szacunku. W klasie nie konkurują wyłącznie ze 
sobą, bo jest w niej jeszcze wiele tęgich głów. A koleżanki i ko-
ledzy cieszą się z ich sukcesów. Każdy pomyślnie zakończony 
etap konkursu nagradzali gromkimi brawami.

Uroczystość podsumowania konkursów odbyła się 27 mar-
ca  w Muzeum Narodowym w  Pałacu Biskupów Krakowskich 
w Kielcach. Za swoje osiągnięcia chłopcy otrzymali meda-
le. Towarzyszyli im rodzice i nauczyciele, bo to także ich suk-
ces. Do Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego przygoto-
wywali uczniów: pani Danuta Gad – matematyczka i pan Ro-
man Gad - przyrodnik. To wielki sukces mieć dwóch laureatów 
w jednej edycji konkursu. Brawo! Do Konkursu Humanistycz-
nego Mateusz przygotowywał się pod kierunkiem historyka, 
pana Andrzeja Łapota, nauczycielki plastyki, pani Bogumiły 
Kamińskiej  oraz pani od polskiego – autorki niniejszego ar-
tykułu. 

Pracować z Mateuszem i Konradem – to była prawdziwa 
przyjemność, pedagogiczna przygoda. Chłopców cechuje sil-
na motywacja, upór, dobra organizacja pracy, błyskotliwość, 
przenikliwa inteligencja – zgodnie twierdzą nauczyciele.   

Podczas trzech kolejnych etapów konkursów chłopcy prze-
żyli trochę stresu, w nagrodę będą zwolnieni ze sprawdzia-

Zaproszenie na uroczystość przyjął pan wójt 
Zdzisław Oleksiewicz. Był dumny z laureatów.

2146 – tyle jest szkół w województwie świętokrzyskim. 
A tylko w 25 placówkach znajduje się gabinet dentystyczny. 
W tym elitarnym gronie znalazł się także Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Łopusznie. Od stycznia 2012r. funkcjonuje w nim 
gabinet stomatologiczny „ANNA – DENT”. 

„Już w pierwszych miesiącach działalności zdążyłam się 
przekonać, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem 
– mówi pani doktor Anna Maszkiewicz. Gabinet został wy-
posażony w wysokiej jakości sprzęt i otrzymał kontrakt NFZ 
na zabiegi profilaktyczno-lecznicze u dzieci i młodzieży do 
ukończenia 18. roku życia. Powstał on dzięki współpracy i za-
angażowaniu dyrektora Zespołu Szkół, pana Krzysztofa Ku-
mańskiego. Po doświadczeniach pierwszych tygodni mogę 
stwierdzić, że jest bardzo potrzebny uczniom.”

Dzieci chętnie odwiedzają gabinet, bo pani doktor jest 
wspaniałym fachowcem. Profesjonalizm lekarza i nowoczesny 
sprzęt sprawiają, że leczenie zębów jest prawie bezbolesne. 
Poza tym pani doktor ma świetne podejście do „trudnych” pa-
cjentów – tych najmłodszych. Jest cierpliwa, delikatna, potrafi 
z nimi rozmawiać i zachęcić do leczenia.

Gabinet usytuowany jest na parterze budynku, naprze-
ciwko sali gimnastycznej. Pani doktor zaprasza w poniedział-
ki, środy i czwartki w godz. 8.30 – 14.00. Uczniowie nie stoją 

Gabinet dentystyczny w szkole!

w kolejkach. Mają wyznaczane wizyty na określoną godzinę, 
a pani doktor wypisuje swoim pacjentom zwolnienia z lekcji.

Gabinet dentystyczny w szkole to świetna inicjatywa. 
Z pewnością wpłynie on pozytywnie na zdrowie naszych 
uczniów.

a.p.
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Tradycją w oddziałach przedszkolnych stały się spotkania 
opłatkowe organizowane dla rodziców z udziałem przedsta-
wicieli władz lokalnych. Jak co roku na uroczystości, która od-
była się 22 grudnia 2011 roku, obecni byli rodzice dzieci oraz 
zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno, 
Danuta Łukasik oraz wójt gminy, Zdzisław Oleksiewicz.

Na tle przepięknej scenografii wykonanej przez nauczyciel-
ki z oddziałów przedszkolnych odbyło się przedstawienie ja-
sełkowe ,,O wielkim rozbójniku i małym pastuszku”. W przed-
stawieniu wzięły udział wszystkie dzieci uczęszczające do od-
działów przedszkolnych. Dla każdego znalazła się mała rola, 
by mógł zaprezentować przed widzami swoje umiejętności 
aktorskie.

W przygotowaniach do uroczystości pomagali  rodzice, 
wykonali  dla swoich dzieci odpowiednie kostiumy. Maryja 
wystąpiła w stroju uszytym z niebieskiej tkaniny, strój Józe-
fa przyciągał uwagę niezwykłą oryginalnością; najwięcej było 
aniołków ubranych w białe suknie z przypiętymi na plecach 
skrzydłami i pastuszków wystrojonych w góralskie spodnie, 
kapelusze oraz serdaki. Pastuszkowie zaprezentowali swoje 
umiejętności taneczne podczas tańca ,,Gore gwiazda”. Nie za-
brakło również Trzej Króli, którzy majestatycznie wkroczyli na 
scenę w długich szatach i  koronach na głowach, ze szkatułka-
mi, w których przynieśli dary  dla Dzieciątka.

Po raz pierwszy w tegorocznych jasełkach pojawiła się po-
stać rozbójnika, którą wspaniale odegrał Wojtek Supernat. Ro-
dzice Wojtusia wykazali się dużą fantazją w przygotowaniu 
dla niego stroju, dlatego prezentował się doskonale.

O wielkim rozbójniku i małym pastuszku

Jasełka w wykonaniu dzieci z oddziałów przedszkolnych 
w Zespołe Szkól im. Jana Pawła II w Łopusznie

Wszystkie elementy scenografii, zarówno żłobek z sianem, 
gwiazda betlejemska oraz niezliczona liczba gwiazdek na tle 
mrocznego nieba stworzyły niezwykły nastrój i pozwoliły 
wszystkim zgromadzonym przeżyć jeszcze raz chwile związa-
ne z Narodzeniem Chrystusa. Było to niewątpliwie jedno z cie-
kawszych wydarzeń przedszkolnych. Na twarzach gości ma-
lowało się zadowolenie, dzieci były szczęśliwe i uśmiechnięte. 

Uroczystość została przygotowana przez wychowawczy-
nie z oddziałów przedszkolnych: Wiesławę Król, Renatę Do-
roszko, Marzannę Wojtowicz, Bogusławę Sypniewską, Elizę 
Gawędę, Marię Bańkę.

wiesława król

,,Kochamy nasze babcie
I dziadków też kochamy
W Dniu Babci i w Dniu Dziadka 
Życzenia im składamy.”

Takie i inne życzenia dało się słyszeć  20 stycznia 2012 roku, 
kiedy  do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II przybyli kochani i oczekiwani goście: babcie i dziad-
kowie oraz wójt gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz. Przy-
byłych bardzo serdecznie powitał dyrektor szkoły Krzysztof 
Kumański.

Występy artystyczne rozpoczęła grupa maluchów przygo-
towana przez wychowawczynie: Elizę Gawędę i Marię Bańkę 
i od razu podbiła serca publiczności. Następnie życzenia bab-
ciom i dziadkom przekazały dzieci pięcioletnie, które zapre-
zentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Zosta-
ły one przygotowane przez panie: Marzannę Wojtowicz oraz 
Bogusławę Sypniewską.

Grupy sześciolatków przygotowane pod kierunkiem Wie-
sławy król i Renaty Doroszko pokazały gościom swoje umie-
jętności taneczne. Zatańczyły ,,Szota”  oraz ,,Taniec żydow-

Dzień Babci i Dziadka
ski” w przepięknych strojach ludowych,  wypożyczonych na 
tę okazję z GOK w Łopusznie. 

Oklaskom nie było końca. Babcie i dziadkowie otrzymali 
od swoich wnucząt własnoręcznie wykonane upominki oraz 
słodkiego buziaka. Wzruszeni goście dziękowali za moc wra-
żeń. My zaś  dziękujemy  wszystkim babciom i dziadkom za 
słodycze i pyszne ciasta, które przynieśli na tę uroczystość. 

wiesława król
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Po raz dziewiąty uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrze-
szowie zaprezentowali „Jasełka Dobrzeszowskie” – bożona-
rodzeniową opowieść bogato przeplataną kolędami i pasto-
rałkami. W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich 
klas szkoły, w tym cenobici działającego w placówce Bractwa 
Świętokrzyskiego. 

„Jasełka Dobrzeszowskie” wpisały się już na stałe w kalen-
darz uroczystości szkolnych i z roku na rok przyciągają coraz 
więcej gości. Pani dyrektor Alicja Kuropatwa miała przyjem-
ność powitać m.in. członka Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji pana profesora Stefana Pastuszkę, który miesiąc wcze-
śniej obchodził jubileusz czterdziestopięciolecia pracy dydak-
tycznej i naukowej. Z wydanej z tej okazji księgi jubileuszo-
wej „Państwo – Wieś – Kultura” pani dyrektor zacytowała frag-
menty podkreślające zasługi pana profesora dla ziemi święto-
krzyskiej. Podziękowała panu Profesorowi za to, że po raz ko-
lejny objął swoim patronatem „Jasełka Dobrzeszowskie”.

 Słowa powitania skierowała pani dyrektor również do 
księdza dziekana Ireneusza Jakusika, dziękując mu za to, że 
jest stałym uczestnikiem jasełek i docenia pracę i talenty na-
szych dzieci. Powitała również proboszcza parafii Sarbice księ-
dza Zbigniewa Staniosa, starostę powiatu kieleckiego pana 
Zdzisława Wrzałkę, wicedyrektora Wydziału Nadzoru Peda-
gogicznego Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty pana Zbi-
gniewa Wojciechowskiego, wicedyrektora Muzeum Narodo-
wego w Kielcach pana Stanisława Chałupczaka, dyrektora kie-
leckiego oddziału TVP pana Krzysztofa Heroda. 

Witając władze gminy przewodniczącą Rady Gminy pa-
nią danutę Łukasik i wójta gminy Łopuszno pana Zdzisława 
Oleksiewicza, który przybył z małżonką, pani dyrektor podzię-
kowała za dotychczasową opiekę nad szkołą i wyraziła nadzie-
ję, że współpraca będzie nadal tak owocna jak dotychczas.

Pani dyrektor powitała także radnych gminy, prezesa od-
działu gminnego ZNP pani Wandy Nowak, prezesa Gminne-
go Koła PSL w Łopusznie pana Jacka Palacza oraz właścicie-
li prywatnych firm naszej gminy i rodziców. Tradycją jest bo-
wiem, że występy dzieci przychodzą oglądać całe rodziny - od 
młodszego i starszego rodzeństwa począwszy (szczególnie 
miła jest obecność absolwentów naszej szkoły), przez rodzi-
ców, ciocie i wujków, na dziadkach skończywszy. 

Tegoroczne jasełka przywodziły na myśl znaną i nie-
zawodną maksymę genialnego reżysera A. Hitchcocka 

Jasełka Dobrzeszowskie
– żeby zaciekawić widza, trzeba zacząć od trzęsienia 
ziemi, a  potem napięcie powinno cały czas rosnąć. owo 
trzęsienie ziemi zawdzięczamy bezkonkurencyjnym, 
wspaniałym,  przebranym za aniołki przedszkolakom. To naj-
młodsi poderwali z miejsc wszystkich  przybyłych. Prosto na 
scenę rzędami szły aniołki uśmiechnięte. Następnie starsi 
uczniowie zaprezentowali jasełka. Każdy mógł w nich znaleźć 
coś dla siebie – było i lirycznie, i dynamicznie, na scenie zna-
lazło się miejsce dla aktorów grających anioły i diabły, ludzi 
i zwierzęta. Zwłaszcza te ostatnie były w tym roku wyjątkowo 
licznie reprezentowane – widzowie usłyszeli beczenie barana, 
miauczenie kota, szczekanie psa, pianie koguta, zobaczyli ki-
cającego zająca. Widzów urzekły piękne stroje występujących 
(często efekt wielogodzinnej pracy ich rodziców) oraz niezwy-
kle starannie dopracowana dekoracja. 

Młodzi aktorzy byli chwaleni za swoją grę przez wszystkich 
zabierających głos gości, którzy życzyli przybyłym pełnych 
pokoju i radości świąt Bożego Narodzenia. Przemawiający 
zgodnie chwalili ideę kultywowania pięknej religijno-patrio-
tycznej tradycji, jaką są jasełka. Tym bardziej, że  - jak zauważył 
ksiądz dziekan – wprowadzają one atmosferę właściwą nad-
chodzącym świętom i są okazją do kolejnego spotkania się w 
znajomym gronie. Pod wrażeniem bardzo wysokiego pozio-
mu zaprezentowanego przez młodych aktorów był również 
reprezentujący Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty pan Zbi-
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gniew Wojciechowski. Słowa poparły czyny - goście obdaro-
wali utalentowanych artystów mnóstwem słodkości.

Pani dyrektor życzyła wszystkim przybyłym z okazji zbliża-
jących się świąt Bożego Narodzenia szczęścia, radości, miłości 
oraz tego, żeby świąteczny nastrój trwał w sercach jak najdłu-
żej, a Nowy 2012 Rok przyniósł spełnienie wszelkich planów i 
marzeń. Obdarowani pięknymi aniołkami i bombkami, z „ma-

leńką miłością” w sercu goście wrócili do swoich domów bliżsi 
świętom Bożego Narodzenia nie tylko w czasie, lecz i na płasz-
czyźnie duchowej.

Pragniemy poinformować, że jasełka można obejrzeć 
na stronie internetowej TVP kielce – Jasełkowe opowieści    
www.tvp.pl/kielce

ewa Stępień

Dla kogo ta laurka, 
W słońcu, zieleni, chmurkach? 

Dla kogo każda wnuczka, 
Dla kogo każdy wnuczek, 

Maluje dzisiaj kwiaty, 
Przynosi upominek? 

 
Dla kogo jest ten wierszyk, 

I życzenia od dzieci? 
Już wiecie? Oczywiście! 

dla wszystkich Babć i dziadków 
na świecie.

21 i 22 stycznia są szczególnymi dniami - to święto Babć 
i Dziadków. W tym czasie wnukowie wyrażają im swoją 
wdzięczność za to, co dla nich zrobili, robią, a przede 
wszystkim, kim są. To była dobra okazja, by przypomnieć so-
bie o osobach, którym często zawdzięczamy większość roz-
koszy dzieciństwa. Tego dnia pamiętaliśmy o złożeniu im ży-
czeń. Przecież wnuczęta to dla nich największy skarb i radość.  
U Babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z Dziadkiem 
można porozmawiać o dawnych czasach, które znane są nam 
tylko z kart książek historycznych. Dla Dziadków zawsze jeste-
śmy najważniejsi. Szanuje się ich za cierpliwość, wyrozumia-
łość, dobroć, miłość ogromne doświadczenia życiowe.

W dniu 20 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej w Dobrze-
szowie  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. wszystkich przybyłych dziadków i babcie powi-
tała serdecznie i złożyła najserdeczniejsze życzenia sole-
nizantom dyrektor szkoły pani alicja kuropatwa. wśród 
nich znalazła się w podwójnej tym razem roli – przewod-
niczącej rady Gminy w Łopusznie i babci naszego przed-
szkolaka – pani danuta Łukasik. Po przywitaniu zaproszo-
nych gości, uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swój 
program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki i tańczyły. Jako pierwsi na scenie pojawili się najmłod-
si aktorzy, którzy wspaniale zaśpiewali i pokazali, „gdzie pa-
luszek, a gdzie główka”. Starsi odegrali humorystyczną wer-
sję baśni o Czerwonym Kapturku z Zielonym Kapturkiem 
w roli głównej. Dziewczynka wciąż zadręczała wilka pytania-

Obchody Dnia Babci i Dziadka  
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

mi i zwierz uciekł, nie czekając nawet na przyjście myśliwe-
go. Kolejne scenki przypomniały wszystkim seniorom, jak to 
dawniej na wsi bywało. Niejednemu z nich łezka zakręciła się 
w oku, słuchając marszu weselnego Mendelsona. Na zakoń-
czenie dzieci zaśpiewały gościom sto lat. Serdeczne życzenia 
zdrowia, pomyślności i pociechy z wnucząt wszystkim bab-
ciom i dziadkom złożyła również pani przewodnicząca Danu-
ta Łukasik.

Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, ra-
dość, łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły 
Babciom i Dziadkom drobne upominki w postaci laurek, wrę-
czone przez wnuków. Wspólny poczęstunek był okazją do roz-
mów, w czasie których mogliśmy podzielić się wrażeniami. 

Goście byli bardzo wzruszeni występami wnucząt i w nie-
jednym oku zakręciła się łezka. Podziwiali ich postawę i umie-
jętności. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu 
była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia 
czasu, bliższego poznania się. To była naprawdę wyjątkowa 
uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy.

aldona Sobierajska 
anna Łukasik
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Jak co roku wszystkie panie zostały zaproszone do Szkoły 
Podstawowej w Dobrzeszowie na akademię z okazji Dnia Ko-
biet. Pani dyrektor alicja kuropatwa miała przyjemność 
powitać  na uroczystości przewodniczącą rady Gminy pa-
nią danutę Łukasik i wójta gminy Łopuszno pana zdzisła-
wa oleksiewicza oraz licznie przybyłe panie. Pogratulo-
wała pani przewodniczącej tego, że po raz kolejny została 
laureatką plebiscytu Echa Dnia – kobieta Przedsiębiorcza 
2012. W swoim wystąpieniu pani Danuta Łukasik podzięko-
wała wszystkim za oddane na jej kandydaturę głosy.

Drogie panie otrzymały życzenia od Samorządu Szkolne-
go i zostały obdarowane kwiatami własnoręcznie wykonany-
mi przez naszych podopiecznych. Ale najpiękniejszym pre-
zentem była chyba duma płynąca z przepięknie występują-
cego dziecka! Wszyscy bowiem stanęli na wysokości zadania. 
Hasłem przewodnim tegorocznej uroczystości były „Kobie-
ty i  kobietki”. W przygotowanie akademii zaangażowani byli 
wszyscy uczniowie. Solenizantkami były przecież ich mamy, 
starsze siostry, babcie czy ciocie. Mogliśmy podziwiać talenty 
aktorskie dzieci od  najmłodszych pięknie przebranych przed-
szkolaczków do najstarszych szóstoklasistów. Podczas wystę-
pów nie zabrakło koncertu życzeń i  ponadczasowych szla-

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

gierów, tj. „Kto za Tobą w szkole ganiał”, „Brunetki blondyn-
ki”,  „Baby, ach te baby”, „Bo z dziewczynami”. Mogliśmy po-
dziwiać piękny układ taneczny,  obserwowaliśmy modę dla 
kobiet, wysłuchaliśmy przysłowiowej (również w dosłownym 
tego słowa znaczeniu) walki z przymrużeniem oka pomiędzy 
mężem i żoną. Na zakończenie akademii najserdeczniejsze ży-
czenia złożył wszystkim paniom wójt gminy Łopuszno pan 
Zdzisław Oleksiewicz. 

agata wychowaniec

Święta Bożego Narodzenia to szczególny i wyjątkowy czas. 
Wiele osób, mimo przygotowań, znajduje czas i uczestni-
czy w spotkaniach wigilijnych. Niektóre z nich na stałe wpi-
sały się w kalendarz uroczystości różnych instytucji, placó-
wek, mieszkańców miejscowości. Taki charakter ma już spo-
tkanie wigilijne organizowane dla seniorów w Sarbicach.  Jest 
to uroczystość wyjątkowa, wzruszająca do głębi jej adresa-
tów, organizatorów i zaproszonych gości. I nie może być ina-
czej, jeśli w osobach gości przedziwnie łączy się mądrość ży-
ciowa i dziecięcy nim zachwyt. Wystarczyło trochę tylko po-
być w  ich towarzystwie, by przyznać rację tym, którzy uwa-
żają, że młodość i  starość to bynajmniej nie sprawa lat. Ob-
darzona ogromnym poczuciem humoru, tryskająca energią ta 
„starsza młodzież” uczy tę dwa lub trzy razy młodszą od sie-
bie optymizmu. Jest to lekcja nie byle jaka, gdyż udzielają jej 
ludzie, którzy z niejedno w swoim życiu już przeżyli i niejedno 

W Sarbicach spotkały się dziecięca radość z mądrością życiową…
widzieli. „Zacznijcie się uśmiechać! – zdają się powtarzać za 
Ph. Bosmansem. – Przetrwają tylko optymiści”.

Mieszkańcy Sarbic bardzo licznie przybyli na uroczystość. 
Słowa powitania oraz przedświąteczne życzenia skierowała 
do nich pani agnieszka adydan – kierownik Filii w Sarbi-
cach, a po części artystycznej – przemawiali zaproszeni gości, 
wśród których znaleźli się dyrektor Szkoły Podstawowej w 
dobrzeszowie pani alicja kuropatwa, wójt gminy Łopusz-
no pan zdzisław oleksiewicz, przewodnicząca rady gmi-
ny pani danuta Łukasik oraz ksiądz zbigniew Stanios.

Program artystyczny otwarły występy uczniów i przed-
szkolaków Filii w Sarbicach. Goście wysłuchali pięknych pol-
skich kolęd oraz podziwiali najmłodszych, którzy bez śladu 
tremy wykonali piękny układ choreograficzny do pastorałki. 
Mali artyści nagrodzeni burzą w pełni zasłużonych oklasków 
ustąpili miejsca uczniom Szkoły Podstawowej w Dobrzeszo-
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W dniu, który przypomina światu jak piękną i ważną jego 
częścią są kobiety, spełnienia wszystkich marzeń, zadowole-
nia z siebie i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet życzyła 
pani kierownik Agnieszka Adydan. Goście mieli okazję obej-
rzeć przygotowaną przez uczniów z Filii w Sarbicach program 
artystyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przypa-
dający 8 marca. Jako pierwsi zaprezentowali swój program 
wokalny i taneczny najmłodsi wychowankowie, wywołując 
powszechny aplauz u całej publiczności. Występujący po nich 
uczniowie klas I- III w swoich scenkach kabaretowych przy-
pomnieli o randze i znaczeniu kobiety w życiu każdego z nas. 
Przygotowana z takim oddaniem akademia nie mogła się nie 
podobać. Były też kwiaty i życzenia dla wszystkich pań, ma-
łych i dużych.

małgorzata krzysztofik

wie. Przedstawili oni zgromadzonym jasełka. Wśród występu-
jących byli także absolwenci Filii w Sarbicach, nie do pozna-
nia zmienieni przez charakteryzację. Tak oto, co zauważył w 
swoim wystąpieniu ksiądz proboszcz, spotkały się młodość i 
dziecięca radość z mądrością życiową. Dzieci za swoje wystę-
py zostały nagrodzone słodyczami. Goście przeszli na salę, by 
połamać się opłatkiem i tradycyjną modlitwą rozpocząć wie-
czerzę wigilijną. Spotkanie seniorów uświetniły swoimi wystę-
pami panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic. Wspól-
ne śpiewanie kolęd, rozmowy, wspomnienia tworzyły niepo-
wtarzalną atmosferę wśród gości.  

Uroczystość nie byłaby tak okazała, gdyby nie sponsorzy. 
Znaleźli się wśród nich: ksiądz proboszcz Zbigniew Stanios, 
miejscowy radny pan Czesław Bujak, sołtys wsi Sarbice Pierw-
sze pan Leszek Pietrzyk, sołtys wsi Sarbice Drugie pani Elżbie-
ta Karykowska oraz pan Wiesław Kozioł – właściciel sklepu w 
Sarbicach Pierwszych. Ich dobra wola umożliwiła tak wielu lu-
dziom przeżycie chwil pełnych radości.

Pełne wzruszeń chwile skłaniają do refleksji. Pamiętajmy 
o  seniorach, o tym, jak mocno potrafią kochać, o głębi do-
świadczeń, z której wszyscy powinniśmy dla własnego dobra 
czerpać, o mądrości, której nie zastąpią setki stron interneto-
wych. Oni już dobrze wiedzą, co w życiu jest najważniejsze.

ewa Stępień

Babcia i Dziadek to osoby pełne ciepła, miłości i zrozumie-
nia. 21 stycznia to wspaniała okazja, by podziękować im za 
to wszystko najlepiej jak potrafimy. Dlatego też wiele trudu, 
a   przede wszystkim serca włożyliśmy w jej przygotowanie. 
Akademię rozpoczęła pani kierownik Agnieszka Adydan, któ-
ra bardzo serdecznie powitała przybyłych gości, złożyła im ży-
czenia, a następnie zaprosiła do wysłuchania części artystycz-
nej. Babcie i dziadkowie z podziwem i łezką w oku patrzyli na 
swoje wnuczęta, które z wielkim zaangażowaniem recytowa-
ły wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.  Uśmiech na twarzach 
zebranych wywołała także pełna humoru scenka, podczas 
której „babcia” i „dziadek” piekli kołacz, a co im z tego wy-
szło? - to trzeba było zobaczyć! Wnuczęta zostały nagrodzo-
ne, w pełni zasłużonymi, gromkimi brawami, a babcie i dziad-
kowie obdarowani upominkami. 

małgorzata dudek

Babciom i Dziadkom – wnuczęta

,,Dzień Kobiet, Dzień Kobiet....”
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„Ktoś pukał do drzwi naszych
Aleśmy nie słyszeli
Ledwo starczyło czasu
Opłatkiem się podzielić”.
   Ernest Bryll

 
Niektórzy mówią, że czas płynie szybko, starają się go dogo-

nić, ale on nie daje się złapać. Uczniowie Gimnazjum w Gnieź-
dziskach postanowili na chwilę się zatrzymać. Nie wiem czy do 
końca udało się zrealizować zamierzony plan, ale na pewno 
wysiłki przygotowujących tegoroczne jasełka bożonarodze-
niowe zostaną na długo zapamiętane, więc może czas udało 
się jednak zatrzymać. 

Wszystko rozpoczęło się jak zwykle od stawiania pytań. Czy 
Bóg rodzi się tylko dla tych silnych i młodych? Jak wlać radość 
w serca wolniej bijące, bo już przytłoczone ciężarem upływa-
jącego czasu? Odwaga zwyciężyła i narodzenie Dziecięcia w 
żłóbku należało skonfrontować z cierpieniem starości. Naj-
pierw powstał projekt i plan jego realizacji, później zgłosili się 
chętni do jego wykonania. Ambitny pomysł wymagał wysiłku 
i zaangażowania na różnych płaszczyznach realizacji. Godzi-
ny spędzone na próbach recytacji tekstu, ćwiczenia gestów 
i dykcji miały w efekcie zaowocować spotkaniem ludzi jedne-
go środowiska, ale różnych pokoleń.  Przygotowaniem scena-
riusza zajęły się dwie uczennice Aleksandra Marszałek i Karoli-
na Perz i to na nich spoczywała największa odpowiedzialność 
za powodzenie przedstawienia. Wspierane przez nauczycieli 
prowadzących projekt  w kolejnych dniach wzmagały się z co-
raz trudniejszymi zadaniami organizacyjnymi. 

Efekt pracy uczniów i nauczycieli został zaprezentowa-
ny najpierw wszystkim uczniom szkoły w Gnieździskach. Jak 
ważne są spotkania, w których Dziecina Boża łączy szkolną 
społeczność, wiedzą ci, którzy choć razy widzieli roześmia-
ne buzie wpatrzone w żłóbek, którzy choć raz widzieli wy-
ciągniętą rękę ucznia w geście przeprosin. Tylko dzięki takim 
spotkaniom można odczuć klimat świąt Bożego Narodzenia, 
bo to ludzie go tworzą i dzięki takim spotkaniom Bóg rodzi się 
w sercu człowieka.  

18 grudnia 2011 r. był dniem wielu emocji i wrażeń. Ucznio-
wie zaprosili wielu gości. Wszystkim najbardziej zależało 
na obecności starszych, czasami już schorowanych, którzy 
z domu nie wychodzą zbyt często. Tego dnia to oni byli naj-
ważniejsi, dla nich miał narodzić się Chrystus. Na wspólnym 

Opłatek każdy kruszy i nikt nie wie dlaczego

spotkaniu była refleksja i zaduma, był uśmiech i radość na 
zmęczonych twarzach, ale przede wszystkim była ogromna 
życzliwość w czasie łamania opłatka. Biały, pobłogosławio-
ny chleb dzielono między siebie niczym na pustkowiu, kiedy 
Chrystus karmił tłumy. Człowiek człowiekowi stał się bratem 
nie patrząc na wiek, a różnica pokoleń nie dzieliła poglądów, 
bo każda ręka trzymała Chleb Życia. 

ks. Przemysław Pabjan  nauczyciel religii

W sobotę 11 lutego w naszej szkole odbył się karnawałowy 
bal przebierańców.

W zabawie wzięli udział uczniowie wszystkich klas szkoły 
podstawowej i oddziału przedszkolnego. Starsze koleżanki 
zorganizowały młodszym dzieciom zabawę na wzór wenec-
kiego karnawału.

Bal przebierańców
Przygotowując przebrania, dzieci wykazały się dużą pomy-

słowością, a rodzice mieli nie lada zadanie, aby z wykonaniem 
nadążyć za wyobraźnią swoich pociech. Efekt był imponują-
cy. Przy pomocy masek, peruk, makijaży i kolorowych ubrań 
uczniowie przeobrazili się w najróżniejsze postacie.
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Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym białych 
mroźnych dni, to są takie dwa, kiedy każdemu robi się cieplej 
na sercu. To wyjątkowe święto: Dzień Babci i Dziadka, o którym 
pamiętają kochające wnuczęta. W Zespole Szkół w Gnieździ-
skach 20 stycznia 2012 roku również wszyscy poczuli atmosfe-
rę wspaniałej uroczystości organizowanej na cześć kochanych 
dziadków. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły specjalnie na tę 
ważną uroczystość przygotowali program artystyczny.

Jako pierwsza swoje zdolności zaprezentowała grupa pani 
Karoliny Mędreckiej. Ci mali artyści doskonale recytowali wier-
sze dla swoich wiernych widzów. Zaśpiewali również wesołą 
i rytmiczną piosenkę pt. GDY BABCIA I DZIADEK. Nasze przed-
szkolaki to niezwykle utalentowane dzieci, a więc do występu 
przygotowały też pokaz taneczny i była to POLECZKA.

W grupie pani Magdaleny Szymkiewicz również nie brak ta-
lentów. Mali artyści ujawnili swoje zdolności teatralne wciela-
jąc się w role zwierzątek, które też mają swoje babcie. Puentą 
inscenizacji była prawda od lat znana, iż babci trzeba słuchać 
i  szanować, bo to skarb nieoceniony. Nie zabrakło również 
piosenek. Ola i Wiktor zaśpiewali dla dziadków piosenkę pt. 
NAJDROŻSZY DZIADKU, druga prezentacja muzyczna to weso-
ły utwór Z BABCIĄ. Wiersze umiliły pozostałą część występu.

Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role aż do końca, 
aż do momentu soczystych pocałunków rozdawanych uko-
chanym seniorom rodów, a ci szacowni goście ze wzrusze-
niem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dla 
gości były również upominki, kwiaty oraz klamerki na kar-
teczki z „listą zakupów”. Dzieci wraz z rodzicami przygotowa-
ły również poczęstunek, aby czas spędzony w naszej szkole 
płynął jeszcze milej.

Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla babć i dziadków. Dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez 
i radości, dzień, na który z pewnością czeka każda babcia i każ-
dy dziadek. Szkoda niestety, że jest on tylko raz w roku.

magdalena Szymkiewicz

Żar malutkich serduszek

Bal karnawałowy to wspaniała okazja do przeprowadzenia 
konkursu strojów. Funkcję jurorów w tym współzawodnictwie 
objęli zaproszeni na bal starsi koledzy z Samorządu Uczniow-
skiego. Spośród barwnego korowodu najdziwniejszych, nie 
tylko bajkowych postaci, wyłoniono grupę zwycięzców i wrę-
czono im upominki. A gdy nagrody zostały rozdane, wspania-
ła zabawa jeszcze nabrała tempa. Dzieci tańczyły, brały udział 
w różnych zabawach i konkurencjach tanecznych. Śmiechu 
przy tym było, co niemiara, zjedzonych słodkości pewnie ze 
dwa kartony, a dziecięcej radości... tyle, że nie sposób zliczyć.

Wieczorem zaś przy muzyce, która była specjalnie dobie-
rana pod różnorodne gusta naszej młodzieży, bawili się gim-
nazjaliści i oni również mieli ogłoszone wcześniej konkursy. 
W tym roku wybierano miss i mistera balu o najoryginalniej-
szej fryzurze. Jury miało nie lada kłopot, by z wielu niebanal-
nych uczesań wyłonić te, które zasłużyły na wyróżnienie. Ale 
oczywiście się udało i udała się też cała zabawa. 

ewa dudek
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Od kilku już lat wolontariusze z Zespołu Szkól w Gnieździ-
skach przeprowadzają tylko kwestę  na rzecz WOŚP przed ko-
ściołem pod wezwaniem Serca Jezusowego w Wiernej Rze-
ce.   8 wolontariuszy przy przychylności księdza proboszcza 
Wiktora Walochy zbierało pieniądze do orkiestrowych puszek 
po każdej mszy świętej. W sumie dzięki ofiarności wspania-
łych parafian osiągnięto kwotę 3170.00 zł. Wierni idei WOŚP 
mieszkańcy naszej parafii nigdy nie zostają obojętni na we-
zwania o pomoc, za co im serdecznie dziękujemy.

ewa dudek

Wierna ma serce dla WOŚP

Wszystko co zdarza się raz, 
może się już nie przydarzyć nigdy więcej,

ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.
- Paulo Coelho „Alchemik”

Jakże trafne okazały się w naszym przypadku słowa tego 
brazylijskiego pisarza. Zachęceni sukcesami dwóch poprzed-
nich lat nie mogliśmy nie spróbować sił i na tegorocznym 
VI  Przeglądzie Teatrów Szkolnych w  języku angielskim or-
ganizowanym  przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Wydawnictwo MM Publications i Wojewódzki Dom 
Kultury. Grupa młodych artystów ze szkoły podstawowej pod 
opieką pedagogiczno – artystyczną pań małgorzaty Szym-
kiewicz i aldony marzec tym razem przygotowała sztu-
kę  The Tin Soldier (Ołowiany żołnierzyk)  w  oparciu o  klasykę 
braci Grimm. Kilkadziesiąt godzin prób, pasja tkwiąca w mło-
dych aktorach, niewątpliwe umiejętności językowe, ogromne 
zaangażowanie rodziców szyjących stroje i przygotowujących 
dekoracje zaowocowało i tym razem ogromnym sukcesem. 
Trzeci raz z rzędu zajęliśmy zaszczytne ii miejsce!!!

Jest to ogromny sukces zwłaszcza, że w przeglądzie wzię-
ło udział blisko 200 uczniów z 10 szkół podstawowych prze-

Nie myśleli o sukcesie, lecz skupili się na pracy
ważnie z naszego województwa, ale także i spoza niego. Po-
ziom wszystkich wystawionych przedstawień był wysoki, a re-
akcja widowni wypełnionej po brzegi rewelacyjna i niezwykle 
spontaniczna. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w na-
sze przedsięwzięcie i dziękujemy za niezapomniane wrażenia 
i emocje oraz za trzymanie kciuków za nasz sukces.

aldona marzec
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Marzyłem, że kiedyś przy pomocy słów
Opiszę, co Ty tak naprawdę dla mnie znaczysz.

Szukałem wyjątkowych zdań i zwrotów,
Których w miłosnych książkach  nawet nie zobaczysz.

Lecz nie jest rzeczą to, co tak naprawdę czuję.
Akceptowałem dotąd  taką oczywistość,

Że nigdy ze słów nie  zbuduję
Odzwierciedlenia  Niewyczerpalnej Miłości.

władimir romanyszyn

Kiedy wsiadała do ostatniego wagonu, na opustoszałym pe-
ronie był tylko jej brat. Pewnie pomachała mu jeszcze z pociągu, 
zanim wyruszyła w podróż do Krakowa.

Do domu przyjechała tylko na kilka godzin. Wsiadła do busa 
taty, który wiózł dzieci z Zakopanego do Łopuszna.  Radosna, roz-
mowna, podekscytowana. Przyjechała na urodziny najmłodsze-
go brata. Spotkała się z  rodzicami, dziadkami, braćmi i siostrą, 
ciocią, wujkiem, ciotecznym rodzeństwem. Rodzice nie chcieli, 
by wyjeżdżała. Co to za ważne spotkanie z przyjaciółmi w sobotę 
w nocy? Pojedzie pociągiem, chociaż do Krakowa zawsze jeździła 
busami taty. Pożegnała się serdecznie z każdym, serdeczniej niż 
zwykle, ucałowała wszystkich, była taka szczęśliwa.

Karolina urodziła się w Dzień Ojca 1987r. Była pierwszym 
dzieckiem Joanny i Marka.  Uczęszczała do Szkoły Podstawowej 
w Snochowicach. Kolejne klasy kończyła z wyróżnieniem. Gdy 
miała 13 lat, rozpoczęła naukę w Gimnazjum w Zespole Szkół 
w  Łopusznie. Należała do pierwszego historycznego rocznika 
gimnazjalistów. Zawsze przygotowana do lekcji, sumienna, am-
bitna, pracowita. Tak zapamiętali ją nauczyciele. Rozpierała ją 
energia. Nigdy nie stała z boku szkolnych wydarzeń. Pięknie in-
terpretowała poezję, dobrze śpiewała. I ślicznie wyglądała w nie-
bieskim. Na jednym ze szkolnych zdjęć, grała wtedy Maryję w ja-
sełkach, stoi taka poważna w niebieskiej sukni. Była bardzo lubia-
na, przyciągała do siebie ludzi – radością, optymizmem, pięknym 

Karolina Miśta
Urodzona 23 czerwca 1987. 

Zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami  
3 marca 2012r. 

uśmiechem. Umiała cieszyć się życiem. Ukończyła gimnazjum w 
2003 roku. W pierwszym roczniku absolwentów okazała się naj-
lepsza. Została wyróżniona statuetką. Potem wybrała kieleckie 
Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Wówczas 
wstąpiła do grupy ratowniczej PCK. Niosła pomoc podczas wy-
padków i katastrof. Po maturze postanowiła studiować w Krako-
wie na Uniwersytecie Rolniczym. W dalszym ciągu utrzymywała 
kontakt z kielecką grupą PCK, jeździła na szkolenia, brała udział 
w zabezpieczeniu medycznym imprez masowych. Działała także 
w uczelnianym klubie PCK i klubie Honorowych Dawców Krwi. 
Pracowała jako wolontariuszka, wyjeżdżała na Ukrainę, gdzie po-
magała w domach dziecka.

Chciała nauczyć się ukraińskiego, w zamian oferowała na-
ukę polskiego. Tak poznała Władimira. Zakochali się.   Tego roku 
w czerwcu, w jej dwudzieste piąte urodziny miały być ich oficjal-
ne zaręczyny. 

Kochała Kraków i tam zamierzała zamieszkać z Władimirem. 
Od kilku miesięcy pracowała w firmie ubezpieczeniowej. Snuła 
plany na przyszłość. Zwyczajne plany młodej dziewczyny. Zarę-
czyny i  ślub z kochanym mężczyzną, praca, potem może własne 
mieszkania. 

Ale wsiadła do pociągu do Krakowa. Nie miała biletu, więc 
z ostatniego wagonu, przemieściła się do pierwszego, udała się 
do konduktorów. Była uśmiechnięta, żartowała z nimi. Otworzy-
li jej przedział dla matki z dzieckiem. Sądzili, że  pewnie już nikt 
nie wsiądzie. Następny  był prawie pełny.  Jeden z pasażerów wy-
szedł wtedy na korytarz. Przyglądał się dziewczynie siedzącej 
w pustym przedziale. Była taka promienna. Przez chwilę myślał, 
aby się do niej przesiąść. Nie zrobił tego i ocalił życie. Dzięki nie-
mu znamy ostatnie chwile Karoliny. Były radosne. 

Z wagonu wyjmowali ją koledzy ratownicy. Nie udało im się 
jej uratować. 8 marca przybyli na jej pogrzeb. Mszę pogrzebową 
koncelebrowało trzydziestu księży. Przewodził ks. Tadeusz Mu-
siał, ostatnie pożegnanie wygłosił ks. proboszcz  Ireneusz Jaku-
sik. Była piękna pogoda, świeciło słońce, kiedy tłumy ludzi od-
prowadzały Karolinę na cmentarz. Rodzina z  bliska i z daleka.   
Mnóstwo młodych, koleżanki i koledzy z gimnazjum, z liceum, 
z uczelni, z pracy; nauczyciele, wykładowcy, poczty sztandarowe, 
łopuszańscy  gimnazjaliści, klasa Bartka, całe Snochowice, straża-
cy, koledzy i przyjaciele rodziców. 

Żegnaj Karolinko...
PrzyjacieleKarolina z Władimirem
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W 2011 roku zawodnicy lokalnych klubów odnieśli wiele sukce-
sów na arenach sportowych, godnie reprezentując naszą gminę.

Plebiscyt Sportowy 2011 na najpopularniejszego sportowca 
i  trenera w powiecie kieleckim został rozstrzygnięty. Podobnie jak 
w  ubiegłym roku, cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród 
czytelników „Echa Dnia”. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 
w środę 4 stycznia b.r. na terenie  Targów  Kielce. Wręczone zostały 
nagrody laureatom 60 Jubileuszowego Plebiscytu Sportowego 2011 
Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu oraz najpopularniejszym zawodni-
kom i trenerom w poszczególnych powiatach, między innymi w po-
wiecie kieleckim. Wśród sportowców trzecie miejsce przypadło de-
biutantowi na gali Patrykowi Gawędzie – zawodnikowi klubu ka-
rate kyokushin Budo kai Łopuszno. 

W rywalizacji trenerów największe zwycięstwo w  powiecie kielec-
kim odniósł Janusz krawczyński, szkolący karateków w naszym klubie.

Oceniając rok 2011 należy podkreślić sukcesy naszego UkS wir 
Łopuszno. Zawodnicy klubu startując w zawodach rangi Makrore-
gionu Centralnego i Mistrzostw Polski zdobyli punkty w rankingu 
Ministerstwa Sportu, które uplasowały po raz kolejny naszą gminę 
na pierwszym miejscu w województwie. W dniu 28.12.2011 r. wójt 
gminy zdzisław oleksiewicz podczas podsumowania zorganizo-
wanego przez Marszałka Świętokrzyskiego odebrał gratulacje i pu-
char za wymienione osiągnięcia. Wśród zawodników WiR-u nale-
ży wyróżnić mariolę Ślusarczyk- czołową zawodniczkę, członkini 
Kadry Narodowej Młodzieżowców PZLA,  jak również młodych za-
wodników: annę Paczkowską, olgę kozieł, katarzynę Gliścińską 
i  dawida Szwarca, którzy już mają wysokie osiągnięcia i są naszą 
nadzieją na przyszłość.

Cieszy fakt, że są wśród nas entuzjaści, którzy podejmują się spo-
łecznej pracy, wykorzystują fachową wiedzę w celu zagospodarowa-
nia  wolnego czasu młodzieży. W tym miejscu należą się słowa uzna-
nia i podziękowania sekretarzowi i trenerowi klubu WiR pani Barba-
rze Chudej za pracę i trud włożony w szkolenie dzieci i młodzieży.

Reprezentant Polskiego Związku Bokserskiego, młody pięściarz 
klubu RUSHH Kielce, mieszkaniec Fanisławic  Tomasz kot (69 kg) wy-
walczył 15 grudnia 2011 roku w Moskwie złoty medal akademick-
ich mistrzostw europy, pokonując 12:9 w finale reprezentanta Moł-
dawii, odniósł historyczne zwycięstwo. W najbliższej przyszłości To-
masz Kot będzie przygotowywał się pod okiem trenera do startu 
w Mistrzostwach Polski Seniorów oraz innych imprezach międzyna-
rodowych planowanych na 2012 rok.

Dziękujemy wszystkim szkoleniowcom, którzy wnieśli wkład 
w sukcesy naszych sportowców, a zawodnikom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych  sportowych osiągnięć.

Sukcesy naszych sportowców

Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Kiel-
cach w dniu 7 marca 2012 roku zorganizowało wyjazd na mecz piłki 
ręcznej Vive Targi Kielce - Azoty Puławy. Wyjazd udało się zrealizować 
dzięki Klubowi Sportowemu VIVE Targi Kielce, który przekazał darmo-
we wejściówki na mecz. Z wyjazdu skorzystały dzieci i młodzież z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Uczestnicy wyjazdu wyka-
zali się bardzo dużą wiedzą na temat piłki ręcznej oraz samego Klubu 
Sportowego Vive i w drodze na mecz wygrały upominki. 

Na halę sportową weszliśmy bocznym wejściem dla grup zorgani-
zowanych. Zasiedliśmy bezpośrednio za ławką rezerwową Vive Tar-
gi Kielce i mieliśmy okazję słuchać co trener zespołu Bogdan wenta 
przekazuje swoim zawodnikom w czasie gry. 

Mecz, jak można było się spodziewać, od początku przebiegał pod 
dyktando gospodarzy. Tylko raz na tablicy wyników widniał remis 3:3 
(6 minuta). Później gospodarze, choć grali zupełnie na luzie, sukce-
sywnie powiększali przewagę. Pomagały im w tym świetne interwen-
cje bramkarza Sławomira Szmala. Wiele bramek kielczanie zdobywali 
po szybkich kontrach i w 9’ prowadzili już różnicą czterech goli (7:3). 
Do szatni wicemistrzowie Polski schodzili prowadząc 18:11.

W drugiej połowie, obraz gry się nie zmienił. Kielczanie jeszcze 
powiększyli przewagę, która w pewnym momencie wynosiła już 10 
goli. W bramce trener Wenta dał pograć młodemu Buchcicowi, który 
popisał się kilkoma udanymi interwencjami..

Doping dla Vive Targi Kielce
w meczu 21. kolejki PGniG Superligi piłkarze ręczni Vive Targów 

pokonali przed własną publicznością azoty Puławy 35:24 (18:13).
Podczas meczu głośno dopingowaliśmy swoich ulubieńców na 

parkiecie. Mecz wzbudzał dużo pozytywnych emocji. Do tej wygra-
nej dołożyliśmy „swoją cegiełkę” głośno dopingując swoją drużynę.

Zainteresowanie sportem i piłką ręczną wśród dzieci i młodzieży 
naszej gminy jest bardzo duże, dlatego będziemy się starali nadal or-
ganizować podobne wyjazdy. 

Szymon Jarzyna
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Świętokrzyska Liga Badmintona
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej z Łopuszna  bardzo dobrze za-

prezentowali się w marcowej edycji «Świętokrzyskiej Ligi Badmin-
tona».  Zawody rozegrane zostały w Kielcach 16 marca.  Nasi mło-
dzi badmintoniści  pokazali klasę. Paweł rogula zajął drugie  miej-
sce, Bartosz nyga  był trzeci, a piąty dominik Przepióra.

Opiekunem zespołu jest pan Tomasz Mazur, który od kilku lat 
popularyzuje tę dyscyplinę sportu wśród uczniów i  wśród ... na-
uczycieli. Kilkoro z nich, także dyrektor Krzysztof  Kumański, po-
łknęli badmintonowego bakcyla i swój wolny czas spędzają z ra-
kietą w ręku. Zachęcają również innych, dorosłych i dzieci do takiej 
rekreacji.

Tomasz mazur

Turnieju Piłki nożnej
20 lutego2012r.  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie od-

była się VIII edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta. W sportowej 
rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół  podstawowych z gminy Ło-
puszno. Turniej przyniósł wiele ciekawych spotkań, sportowej rywali-
zacji, gry w duchu fair play. Nie zabrakło również kibiców, którzy za-
grzewali swoich faworytów do walki   kulturalnym dopingiem.

Najlepsi okazali się młodzi zawodnicy ze SP w Łopusznie przed SP 
w Gnieździskach  i SP w Dobrzeszowie. 

Podczas turnieju wybrani zostali również:  najlepszy zawodnik, któ-
rym okazał się Szymon Gad ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, 
najskuteczniejszy strzelec - Bartłomiej Miśta z SP w Łopusznie oraz naj-
lepszy bramkarz - Albert Śmiglarski z SP w Gnieździskach.

Wspaniałe puchary dla drużyn, statuetki dla nagrodzonych zawod-
ników oraz dyplomy dla wszystkich uczestników ufundował i osobi-
ście wręczył pan wójt Zdzisław  Oleksiewicz.

Po zakończonej rywalizacji  zawodnicy i ich opiekunowie  mogli 
posilić się ciepłym obiadem  na stołówce szkolnej. Po sportowym wy-
siłku obiad smakował wyśmienicie.

Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy wyników i zaciętej, spor-
towej rywalizacji. Już dziś zapraszamy na następną edycję halowego 
turnieju piłkarskiego podczas kolejnych ferii zimowych. Do zobacze-
nia za rok.

Tomasz mazur

Ferie na sportowo
Turniej Tenisa Stołowego

22 lutego , w drugim tygodniu ferii w Zespole Szkół im Jana Paw-
ła II w Łopusznie odbyła się trzecia edycja Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Przewodniczącego Rady Rodziców. Zawody rozegrane zosta-
ły w trzech kategoriach: dziewczęta (szkoła podstawowa, gimnazjum); 
chłopcy (szkoła podstawowa, gimnazjum); chłopcy( kat. open ).W tur-
nieju wzięło udział 24 zawodników i 4 zawodniczki. Po zaciętych poje-
dynkach najlepsi okazali się: 

dziewczęta 
III miejsce – Katarzyna Miśta,
II miejsce – Anna Kotwica, 
I miejsce – Aleksandra Żmijewska; 

chłopcy
III miejsce-Maciej Mędrecki, 
II miejsce-Wojciech Domagała, 
I miejsce-Dominik Piorun; 

kat. open 
III miejsce-Karol Soboń, 
II miejsce Krystian Chruściel, 
I miejsce- Marek Ratuszniak. 

Zwycięzcy  poszczególnych kategorii otrzymali efektowne puchary 
ufundowane przez Radę Rodziców.

karol Soboń



1.  Długopis od premiera Pawlaka sam będzie pisał klasówki na piątki. 
Hubert Dziubeła w towarzystwie

2.  Mała Weronika jest z nami dzięki specjalistycznej aparaturze 
zakupionej przez Orkiestrę

3.  Michał Perz miał ochotę na pieczone prosię z WiRu
4.  Najhojniejszy ofiarodawca pan Artur Ptak kupił obrazek 

podarowany przez panią wojewodę za 6600zł!
5. Poseł Jan Cedzyński - miłośnik karate
6. Wicekurator Grzegorz Bień zabawił się na loterii fantowej
7. W hali sportowej tłumnie
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