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z życia gminy

„Pogoda jak na zamówienie” – cieszyli się rodzice, którzy 
pojawili się ze swoimi pociechami 1 czerwca 2014r. na festy-
nie z okazji Dnia Dziecka. Impreza zorganizowana została 
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowe-
go w Łopusznie przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Łopusznie przy wsparciu Urzędu 
Gminy, GOSW i GOK. Głównym celem imprezy była promo-
cja zdrowego stylu życia, budowanie więzi rodzinnych, po-
prawa komunikacji w rodzinach, a przede wszystkim spra-
wienie radości dzieciom w dniu ich święta. 

Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Były konkur-
sy muzyczne wraz z nagrodami: „Jaka to muzyka” i „Karaoke 
szansa dla każdego”. Dużym powodzeniem cieszyły się kon-
kursy rodzinne „Jaki to film” i  „Bezpieczeństwo na drodze”, 
w których brały udział dzieci ze swoimi rodzicami. Odbyły 
się konkursy sprawnościowe dla dziewcząt i chłopców. Każ-
dy uczestnik, nawet ten przegrany otrzymał upominek. Nikt 
nie odszedł z pustymi rękoma. Licznie zgromadzeni rodzi-
ce dopingowali swoje dzieci – te tańczące, śpiewające, recy-
tujące, ale też biorące udział w konkurencjach sportowych. 
Było gwarno i wesoło. Tym bardziej, że wszystkie dzieci mo-
gły nieodpłatnie korzystać z „Wesołego Miasteczka”. Karuze-
le, dmuchane zjeżdżalnie, baseny z kolorowymi kulkami były 
wciąż oblegane przez gromady rozbawionych dzieciaków, 
które zadziwiały niespożytą siłą i energią. Tylko kucyki ujeż-
dżane przez dzieci potrzebowały odpoczynku. Każde dziec-
ko otrzymało słodki upominek (watę i popcorn). 

Zgromadzeni  mogli obejrzeć spektakl teatralny p.t. „Je-
stem zdrowy – odrzucam dym papierosowy” w wykonaniu 
uczniów klasy IIa Szkoły Podstawowej  w Łopusznie oraz wy-
stęp dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gnieździskach. Swój ta-
lent taneczny zaprezentowała Zuzia Łukasik z kl. Va Szkoły 
Podstawowej w Łopusznie. Wręczono nagrody w konkur-
sach plastycznych:  „Świat bez uzależnień” i  „Bezpiecznie 
na wsi”.  Oprawę muzyczną przygotował zespół  „KROKUS” 
z Kielc. Imprezę poprowadził Dariusz Zwierzchowski – spe-
cjalista psychoterapii uzależnień.

Piękna pogoda i dużo atrakcji sprawiły, że wszyscy świet-
nie się bawili w miłej rodzinnej atmosferze. Dzieci miały moż-
liwość doskonałej zabawy, natomiast dla rodziców festyn był 
okazją do spotkań i rozmów.

Zadowolone buzie dzieciaków oraz  ich życzenie, aby 
Dzień Dziecka mógł być codziennie – to najlepsze podsumo-
wanie festynu.

Całość imprezy została sfinansowana z Gminnego Progra-
mu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie.

ilona Picheta  
przewodnicząca GkrPa w Łopusznie

Dzień Dziecka mógłby być codziennie…
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
w dniu 28 maja 2014 roku odbyła się XXX/2014Sesja 

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

radnych prawomocności obrad Sesji Przewodnicząca Rady 
Gminy p. Danuta Łukasik odczytała proponowany porządek 
obrad Sesji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie 
przyjęli porządek obrad Sesji do realizacji. Również jedno-
głośnie wybrali na sekretarza obrad Sesji radnego p.Andrze-
ja Cieślickiego. Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy przy-
jęto większością głosów (12 rad-nych głosowało „za”, 1 radny 
wstrzymał się od głosu). Następnie radni wysłuchali informacji 
z pracy między sesjami przedstawionych przez Przewodniczą-
cą Rady Gminy p. Danutę Łukasik oraz Wójta Gminy Łopuszno 
Pana Zdzisława Oleksiewicza. W kolejnych punktach porząd-
ku obrad Sesji radni wysłuchali informacji o stanie dróg gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Łopusz-
no przedstawionej przez Wójta Gminy Łopuszno oraz Pana 
Rafała Ziętala Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Na-
stępnie informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Gminy Łopuszno przedstawił Komendant Komisaria-
tu Policji w Strawczynie Pan Jarosław Płowiec. Skarbnik Gminy 
Pani Barbara Kluk przedstawiła sprawozdanie z realizacji bu-
dżetu gminy i zadań gospodarczych za 2013 r. po czym radni 
przeszli do głosowania nad uchwałami:
- Nr XXX/194/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia rocznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu za 2013 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 rad-
nych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXX/195/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzy-
mało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta większością głosów,

- Nr XXX/196/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusz-
nie za 2013 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 rad-
nych. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jedno-
głośnie,

- Nr XXX/197/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 
2013 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 
2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXX/198/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za 
2013 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie,

- Nr XXX/199/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało prze-
ciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXX/200/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2014 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 rad-
nych, 3 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
większością głosów,

- Nr XXX/201/2014 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Łopuszno. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
większością głosów,

- Nr XXX/202/2014 zmieniającej uchwałę Nr XVIII/112/2012 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w spra-
wie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 rad-
nych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXX/203/2014 w sprawie wspólnej realizacji zadania in-
westycyjnego pn.: przygotowanie dokumentacji projekto-
wej „Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - 
DW 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 
Nr 786”.Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 1 rad-
ny głosował przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. W 
wyniku głosowania uchwała została podjęta większością 
głosów,

- Nr XXX/204/2014 w sprawie przyjęcia gminnego planu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt z terenu gminy Łopuszno. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta więk-
szością głosów,

- Nr XXX/205/2014 w sprawie ustalenia stawek procentowych 
opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicz-
nej oraz w wyniku podziału nieruchomości. Za przyjęciem 
uchwały głosował 1 radny, 10 radnych głosowało przeciw, 
2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała nie została podjęta.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. Bar-
bara Fras, p. Krzysztof Smolarczyk.

W sprawach różnych radca prawny Wojciech Chłopek za-
poznał radnych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Świętokrzyskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr 
XXVIII/189/2014Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 
2014 r. w sprawie powierzenia Samorządowemu Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielo-
-wie, zadania własnego Gminy Łopuszno dotyczącego prowa-
dzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

(e.Sz.)
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Celem projektu EKOROB jest opracowa-
nie programu działań dotyczącego ograni-
czenia zanieczyszczeń obszarowych w do-
rzeczu rzeki Pilicy w oparciu o efektywne 
kosztowo metody ekohydrologii przyczy-
niającego się do osiągnięcia dobrego sta-
nu ekologicznego wód Zbiornika Sule-
jowskiego. Projekt współfinansowany jest 
przez Wspólnotę Europejską w ramach in-
strumentu finansowego LIFE+, komponent  
„Polityka i Zarządzanie w Zakresie Środowi-
ska” oraz Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynato-
rem projektu, którego pełna nazwa brzmi: 
ECOROBLIFE08 ENV/PL000519 „Ekotony dla 
redukcji zanieczyszczeń obszarowych są 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz Międzynarodowy Insty-
tut PAN Europejskie Regionalne Centrum 
Ekohydrologii p/a UNESCO.

Projekt realizowany jest na obszarze 
województw: śląskiego, świętokrzyskie-
go i  łódzkiego. Na terenie województwa 
świętokrzyskiego najważniejszymi cieka-
mi wpływającymi do Pilicy są: Czarna Male-
niecka, Czarna Włoszczowska i Czarna Stru-
ga. Na terenie powiatu kieleckiego obejmu-
je on częściowo gminy: Łopuszno, Mniów, 
Zagnańsk, Miedziana Góra i Strawczyn. 

Zgodnie z założeniami projektu EKOROB 
utworzone zostały poligony demonstracyj-
ne, w skład których wchodzą specjalnie 
skonstruowane strefy ekotonowe położo-
ne w zlewni bezpośredniej Zbiornika Sule-

EKOROB, czyli co robić żeby nie zanieczyszczać zlewni Pilicy

poprzeczna orka na mocno nachylonych 
stokach, zakaz stosowania tam nawozów 
płynnych, stosowanie okrywy roślinnej 
gruntów rolnych czy utrzymywanie i od-
twarzanie miedz.  

Aby bezpośrednio chronić cieki wodne 
i zbiorniki należałoby zakazać orania pól 
aż do samych ich brzegów i egzekwować 
istniejące zakazy nawożenia gleby w bez-
pośredniej ich bliskości. Potrzebne byłyby 
także: odtwarzanie i urządzanie stref bufo-
rowych (łąki, wierzbowiska, szuwary), od-
budowa systemów melioracyjnych, odtwa-
rzanie śródpolnych oczek wodnych i budo-
wa systemów osadnikowo-filtracyjnych na 
ciekach. 

Zalecenia programu dotyczą też eduka-
cji rolników, ograniczenia zanieczyszczeń 
ze źródeł komunalnych (m.in. poprzez in-
westycje w oczyszczalnie ścieków i kana-
lizację) oraz prowadzenia odpowiedniej 
działalności kontrolnej. W najbliższym cza-
sie planowany jest cykl szkoleń, który skie-
rowany będzie do samorządowców, człon-
ków Zarządów Gminnych Spółek Wodnych 
oraz przede wszystkim do rolników.

mgr inż. Justyna Gierczyńska 
Śodr modliszewice

Ryc.1. Zlewnia rzeki Pilicy na terenie 
województwa świętokrzyskiego (źródło: 
http://kielce.pios.gov.pl/raporty/wod_
pow/2002/index22.htm)

jowskiego. Obecnie funk-
cjonują cztery poligony 
zlokalizowane w  miejsco-
wościach: Swolszewice, 
Zarzęcin, Barkowice Zato-
ka i Barkowice Łąka. Roz-
wiązania zastosowane na 
poligonach, przedstawia-
ją warianty możliwe do 
wprowadzenia na innych 
obszarach zlewni. 

Na poligonach skon-
struowane zostały różne 
typy stref ekotonowych. 
Ściana denitryfikacyjna 
zbudowana z mieszani-
ny trocin sosnowych i zie-
mi, skonstruowana dla re-
dukcji związków azotu, 
zlokalizowana w miejscu 
wzmożonego spływu za-
nieczyszczeń pochodze-
nia rolniczego. Bariera 
wzmocniona została zbio-
rowiskami roślinnymi z do-
minacją szuwaru mozgo-
wego, mannowego, trzci-
nowego i pałkowego. Dla 
ograniczenia zanieczysz-
czenia wód gruntowych 
związkami fosforu, utwo-
rzona została na poligo-
nie w Zarzęcinie bariera 
biogeochemiczna na bazie wapienia, który 
redukuje stężenie fosforanów poprzez ich 
absorpcję w wodzie gruntowej. Na poligo-
nach zamontowana została sieć piezome-
trów umożliwiających bieżący monitoring 
jakości wód gruntowych. 

Dodatkowo zespół naukowców pracu-
jących nad realizacją projektu opracowu-
je szereg programów i zaleceń mających 
na celu wskazanie rozwiązań niedopusz-
czających do nadmiernego skażenia wody. 
Ograniczaniu zanieczyszczeń w zlewni Pi-
licy służyłaby m.in. poprawa efektywności 
gospodarowania nawozami. Chodzi o pro-
ces przewidujący kolejno: miejscowe bada-
nia gleby, określenie na tej podstawie za-
potrzebowania na nawozy, odkwaszanie 
gleb poprzez tzw. wapnowanie, a w końcu 
precyzyjne dawkowanie nawozów.

Ograniczeniu zanieczyszczeń związa-
nych z hodowlą zwierząt powinna sprzyjać 
m.in. budowa miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych, umożliwienie rolni-
kom zbywania nadwyżek tych nawozów i 
ograniczenie ich stosowania w obszarach 
meliorowanych. 

Przeciwdziałaniu erozji i wypłukiwaniu 
cennych substancji z gleby służyłyby m.in. 

Ryc.2. Obszar zlewni Pilicy objęty projektem. (źródło: 
http://www.ekorob.pl/program-dzialan-dla-ograniczenia-
zanieczyszczen-obszarowych)
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W niedzielę 11 maja 2014 roku w Skałce Polskiej odbyła się 
uroczystość upamiętniająca jej mieszkańców, którzy zginę-
li z rąk żołnierzy niemieckich podczas pacyfikacji wsi w dniu 
11 maja 1943 roku. Uroczystość rozpoczęła się polową mszą 
świętą odprawioną w intencji pomordowanych, celebrowa-
ną przez proboszcza parafii Mnin. Następnie wójt gminy Ło-
puszno Zdzisław Oleksiewicz odczytał apel poległych oraz li-
stę osób pomordowanych. Na uroczystość przybyli również: 
przewodnicząca rady Gminy Danuta Łukasik, radni, komba-
tanci, mieszkańcy wsi Skałka Polska oraz okolicznych wsi. Po-

Skałka Polska 2014
nadto w uroczystości uczestniczyły delegacje pocztów sztan-
darowych związku kombatantów, Ochotniczej Straży Pożar-
nej, gminnego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 
łopuszańskich szkół. Młodzież z Zespołu Szkół im Jana Paw-
ła II w Łopusznie przygotowała na tę okoliczność występ wo-
kalno-recytatorski o treści patriotycznej. W czasie uroczysto-
ści wystąpiła również orkiestra dęta OSP Łopuszno pod prze-
wodnictwem Michała Leśnika. Po złożeniu kwiatów oraz za-
paleniu zniczy pod pomnikiem, wójt oraz przewodnicząca za-
prosili uczestników uroczystości na przygotowany z tej okazji 
poczęstunek.

I Świętokrzyski Kongres Zdrowego Starzenia
Przedstawicielki Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” w dniu 

12.06.2014 r. wzięły udział w I Świętokrzyskim Kongresie Zdro-
wego Starzenia, który odbył się w Kieleckim Centrum Kultury. 
Uczestnicy Kongresu otrzymali praktyczne porady dotyczące 
odpowiedniego żywienia, ruchu fizycznego oraz zachowania 
bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi, z którymi chce-
my podzielić się ze społeczeństwem naszej gminy.

Celem jest, aby nasi seniorzy mogli jak najdłużej aktywnie 
funkcjonować, ponieważ dane demograficzne pokazują, że 
będziemy coraz dłużej żyć, dłużej pracować, ale tym samym, 
żeby być sprawnym, musimy dbać o swoje zdrowie - tak mó-
wiła Renata Janik, poseł na Sejm RP, główny Organizator Kon-
gresu. Województwo świętokrzyskie to ważny punkt na ma-
pie demograficznej Polski. Niestety dochodzi do coraz szyb-
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szego spadku liczby ludności, w szczególności osób młodych, 
a co piąty mieszkaniec w naszym regionie jest dzisiaj na eme-
ryturze. Na każdą osobę w wieku emerytalnym pracuje średnio 
zaledwie trzech kielczan. „ Zdrowa starość zaczyna się w dzie-
ciństwie” dlatego takie spotkania kierowane są do wszystkich, 
zarówno młodych ludzi, w średnim wieku oraz seniorów.

Kongres Zdrowego Starzenia swoją obecnością zaszczyci-
ła Pierwsza Dama RP Jolanta Kwaśniewska, założycielka i pre-
zes Fundacji „Porozumienie bez Barier”. Najważniejszą rzeczą 
jest to, żeby przez całe życie było coś takiego, jak profilaktyka 
starzenia się – dodała J. Kwaśniewska. Starość to też radość. 
Przede wszystkim pozytywne nastawienie i akceptacja swoje-
go wieku sprawi, że ta późna dojrzałość otworzy przed nami 
kolejny i jakże ważny etap naszego życia. O aktywnej i rado-
snej starości opowiadała również aktorka, Teresa Lipowska. 
Najważniejsze to pokochać siebie w takim wieku, w jakim się 
jest. Cieszyć się z tego, co jest. Zdać sobie sprawę z tego, jaki 
mamy PESEL… Późna dojrzałość to czas dla nas samych. Gdy 
odchowamy dzieci, spełnimy się w roli ojców i matek, przy-
chodzi czas na pasje i samorealizację. To nie sam wiek gra rolę. 
To jak postrzegamy świat i życie sprawi, że będziemy „rado-
snymi staruszkami”.

Podczas Kongresu wypowiadali się dietetycy i trenerzy ży-
wienia; co jeść, a czego szczególnie unikać? Jak urozmaicić co-
dzienną dietę? Była mowa o codziennej profilaktyce, ruchu fi-
zycznym i zdrowiu psychicznym, co powoduje codzienną sa-
tysfakcję i radość. Czy aktywne „starzenie się” da nam lepszą 
starość, czy też po prostu pozwoli jej uniknąć? Może to wy-

każą nasze działania w przyszłości, poprzez realizację nowych 
wyzwań, doświadczonych i pełnych dobrej woli ludzi, wycho-
dzących z założenia, że „nie ma rzeczy niemożliwych”.

Kongres zakończył się prelekcją Naczelnika Wydziału Pre-
wencji Komendy Wojewódzkiej na temat skutecznej obrony 
przed oszustami, najczęstsze metody stosowane przez oszu-
stów, jak nie stać się ofiarami naciągaczy.

Fotorelacja z uczestnictwa w Kongresie jest na stronie in-
ternetowej

Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”.
Prezes Stowarzyszenia

Halina Sochacka

„Kobiety Łopuszna” uczestniczyły w trzecim spotkaniu sie-
ciowym zorganizowanym w ramach projektu „Sieć wsparcia 
partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” w dniach 30ma-
ja-1czerwca 2014r. w Jedlni-Letnisko. Projekt realizowany był 
w partnerstwie przez Społeczny Instytut Ekologiczny, Funda-
cję „Regionalis”i Stowarzyszenie „Stella” przy wsparciu Szwaj-
carii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z no-
wymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Uczestniczki 

„Aktywne lokalnie...”
trzech powiatów: kieleckiego, chełmskiego i Ostrów Mazo-
wiecka prezentowały swoje organizacje pozarządowe działa-
jące na szczeblach gmin, osiągnięcia i plany na przyszłość.

W programie zjazdu kończącego projekt były zajęcia z ko-
munikacji, partycypacji i budowania sieci.

Głównym punktem programu była prezentacja partnera 
niemieckiego – Sabine Bruckman, która wyjaśniła jak budu-
je się sieć, definiuje jej podstawy i określa cele. Opowiedziała 
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Pod takim hasłem odbyła się 14 czerwca b.r.  w Snochowi-
cach impreza plenerowa zorganizowana przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Łopusznie .

Głównym punktem programu były prezentacje kulinar-
ne przygotowane  przez GOK Łopuszno oraz Koła Gospodyń: 
Snochowice, Lasocin, Piotrowiec. Uczestnicy chętnie korzy-
stali z degustacji bogatego menu, m.in. galaretek, sałatek, ka-
pusty z grochem, gołąbków, ciast. Można było zakupić por-
cje potraw, miód, sery kozie. Dzieci uczestniczące w zajęciach 
świetlicy wiejskiej przygotowały pyszne kruche ciasteczka.  
Smakoszy gorących kiełbasek i kaszanek przyciągała woń pie-
czenia na grillu. Do poczęstunku przyczynili się także sponso-
rzy – Anna i Michał Perz.

Atrakcją wizualną imprezy były prace konkursowe „ Strachy 
na wróble”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:  uczniowie 
gimnazjum i dorośli. Dostarczono 12 prac.  Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody.  Głównymi laureatami zostali: pani 
Alicja Borowska ze Snochowic (za „Stracha z warkoczami), w ka-
tegorii dorosłych i Wojciech Rydz  za  stracha siedzącego –„Bol-
ka” w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych. 

Poczęstunkowi towarzyszyła muzyka. Grała kapela Andrze-
ja Kmiecika z Łopuszna , tańczył  Zespół Pieśni i Tańca „Gnieź-
dziska” z ciekawym programem artystycznym wystąpiła gru-
pa artystów działająca przy KGW w Lasocinie. Akcent ludowy 
zyskał wielu sympatyków. Wystąpiły dzieci z piosenkami: Ja-
kub Picheta -„Bo z dziewczynami”, Kasia Soboń- „Kolor serca”  
i „Pięknie żyć”, Kasia Bańbura, Oliwia Smolarczyk, Julia Rowiń-
ska, Laura Nowacka i Wiktoria Mędrecka . Dziewczynki  zaśpie-
wały  razem piosenkę „Przyjaciel wie” . 

Była to także okazja do wręczenia nagród laureatom 
X  Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Marii Konop-
nickiej, który odbył się 22.05.b.r. W młodszej grupie wiekowej 
zwyciężył Piotr Zimny, a w starszej Wiktor Kumański i Kata-
rzyna Soboń. Mieli możliwość zaprezentowania się przed pu-
blicznością. Nagrody otrzymało trzynastu uczestników. Były 
to ciekawe prezenty do wykorzystania w czasie wakacji. 

Smakołyki Ziemi Łopuszańskiej
źródło: www.aktywnelokalnie.pl

też o misji WECF - międzynarodowej sieci współpracy łączącej 
100 organizacji kobiecych, ekologicznych i ochrony zdrowia, 
która realizuje projekty w ponad 40 krajach, działa na rzecz 

Na zakończenie wręczono wszystkim dyplomy za aktyw-
ne uczestnictwo w warsztatach, wydarzeniach projektowych 
dotyczących demokracji, samorządu lokalnego, budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji kobiet i lokalnych 
społeczności.

Trwający prawie 2 lata projekt wniósł w nasze życie poży-
teczną i ciekawą wiedzę, nowe doświadczenia i wzbogacił nie 
tylko o pomysły, ale i odwagę współpracy z samorządem lo-
kalnym. Mamy nadzieję, że będzie mądra i satysfakcjonująca 
obie strony.

elżbieta Barańska

Oprawę plastyczną stanowiły obrazy malarzy związanych 
z  łopuszańskimi plenerami: Wacława Makockiego, Piotra Pa-
welczyka, Aleksandry Nygi,    Agnieszki Sztandery i Romana 
Korneckiego. Było co podziwiać. Na stoiskach można było 
oglądać, a także zakupić wyroby rękodzielnicze z wikliny pa-
pierowej i decoupage kobiet z „Babskich czwartków” oraz wy-
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„Najpiękniejsze składam Ci życzenia, 
Z głębi serca płynące, czekając ich spełnienia 
Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie, 
Niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie 
i wszystko co piękne, wymarzone, niech 
w Twoim życiu będzie spełnione”.

Recytacje i występy artystyczne w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży to najważniejszy punkt programu zaprezentowanego 
dnia 26 maja br.w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach z okazji 
Dnia Matki. Na początku imprezy kierownik GOK pani Barba-
ra Pawelczyk powitała  zgromadzone matki,  przybyłych go-
ści oraz zaproszonych przedstawicieli władz gminnych: panią 
przewodniczącą Rady Gminy Danutę Łukasik  i wójta gminy 
Zdzisława Oleksiewicza.

Dla Ciebie Mamo…
W tym wyjątkowym, pięknym dniu dzieci składały swoim 

najukochańszym mamusiom życzenia, oprócz  życzeń były 
też  występy taneczne, piosenki oraz utwory muzyczne gra-
ne na keyboardzie. Mali artyści przygotowali swój występ pod 
okiem instruktorów GOK. 

Wzruszone mamy z radością podziwiały występy swo-
ich pociech i nie ukrywały  łez szczęścia.  Po występach dzie-
ci wręczyły  każdej mamie  piękne, czerwone róże wykonane 
z bibuły przez pracowników GOK.

Po przedstawieniu wszystkie Mamy zostały zaproszone na 
słodki poczęstunek, to był również dobry moment do dziele-
nia się swoimi wrażeniami  i emocjami .

Bożena  Picheta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie już po raz czwarty przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Ak-
tywna integracja w Gminie Łopuszno”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Projekt adresowany jest do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym.

Do projektu zakwalifikowano 14 osób, które zostaną objęte wsparciem doradcy zawodowego, psychologa oraz będą mieli 
możliwość ukończenia kursu zawodowego zgodnego ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Pierwsze zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się 09.06.2014 

roby szydełkowe gospodyń z Lasocina. Nie obyło się bez jar-
marku odpustowego.

W imprezie brały udział całe rodziny. Uciechą dla dzie-
ci było losowanie  atrakcyjnych nagród niespodzianek, m.in. 
pięknych stroików. Rodzice mogli z sobą porozmawiać, pod-

czas, gdy ich pociechy bawiły się na placu zabaw. Strawa dla 
ciała, strawa duchowa, piękna pogoda sprzyjały radości i inte-
gracji rodzinnej i przyjacielskiej. 

Na placu pozostały strachy, które stanowią stałą wystawę 
i nawiązują do tradycji naszego regionu i intrygują fotografów.

marzann wojda
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30 maja 2014 roku aktorzy z Teatrzyku Edu – Artis z Krakowa 
bawili najmłodszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Łopusznie czytając „ Przygody Koziołka Matołka „ Kor-
nela Makuszyńskiego. W tym roku obchodzimy 130 rocznicę 
urodzin autora.

Gośćmi biblioteki byli uczniowie klas pierwszych Szko-
ły Podstawowej w Łopusznie z paniami Katarzyną Kumańską 
i Renatą Kumańską.

Babcia Tosia i Tygrysek zadawali pytania ze znajomości 
książeczki, umilali czytanie muzyką i zabawą rozweselając 
grono małych czytelników.  Dzieciom szczególnie przypadł 
do gustu „rozbrykany” Tygrysek , który cały czas zabawiał gro-
no słuchaczy.

Spotkanie przeprowadzono w ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom”, bo czytanie dzieciom to najlepsza inwesty-
cja w ich przyszłość.

m.g

Babcia Tosia i Tygrysek czytają Koziołka Matołka

Do Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter przyłączyła 
się klasa IIa z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, któ-
rej wychowawczynią jest pani Wanda Nowak. Dzieci są aktyw-
nymi czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej już od pierw-
szej klasy. Raz w tygodniu odwiedzają bibliotekę, aktywnie 
wypożyczają książki i biorą udział w zajęciach bibliotecznych. 
Przeczytanie książki zostaje potwierdzone podpisem bibliote-
karza w legitymacji członkowskiej. 

Celem tych spotkań jest zapoznanie z księgozbiorem dzie-
cięcym i wyrobienie nawyku obcowania z książką, rozwijanie 
u dzieci wyobraźni i sprawności językowej oraz zachęcenie do 
współzawodnictwa w czytelnictwie.

Dzieci wykonały wspaniałe prace plastyczne na konkurs 
o tematyce „Mój pluszowy miś”. Dla autorów najładniejszych 
prac ufundowane zostały nagrody. Prace te przez cały listo-
pad rozweselały pomieszczenia biblioteczne. Z kolei  18 listo-
pada 2013 roku gościliśmy aktorów Teatrzyku Artis z Krakowa 
i wspólnie obchodziliśmy Urodziny Misia Ambrożego. Dzieci 
świetnie się bawiły wraz z Tygryskiem i Misiem Ambrożym – 
głównymi bohaterami spektaklu. Tak wspólnie świętowano 
obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia.

W ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego klubowicze 
uczestniczyli w spotkaniu z panią Agnieszką Frączek- autor-
ką wielu książek dla najmłodszych, która bawiła się z dziećmi 
błędami językowymi oraz czytała fragmenty swoich utworów.

Klub Pożeraczy Liter w Łopusznie
Nasi mali czytelnicy są bardzo zaangażowani w życie Gmin-

nej Biblioteki Publicznej, dlatego na zakończenie projektu zor-
ganizowano spotkanie, na którym najaktywniejsi „pożeracze 
liter” otrzymali odznaki: „Nadzwyczajny Pożeracz Liter”, „Wy-
jątkowy Pożeracz Liter”, „Nieustraszony Pożeracz Liter” i zo-
stali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi. 
Dzieci brały udział w grach i zabawach. Dla wszystkich klubo-
wiczów przygotowano słodki poczęstunek.

m.g
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16 czerwca w świetlicy wiejskiej w Snochowicach odbyła 
się uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu Literackiego o „Zło-
te Pióro”. Była to już szósta edycja . Organizatorem konkursu 
była Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.

Ideą konkursu, który już na stałe wpisał się w tradycję wy-
darzeń literackich jest wyłonienie talentów literackich oraz 
kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego. Tema-
tyka utworów oraz ich forma były dowolne. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Wzięła w nim udział młodzież z 
łopuszańskich szkół, uczniowie ZPO w Piekoszowie oraz oso-
by dorosłe spoza naszej gminy, przez co konkurs nabrał cha-
rakteru ogólnopolskiego.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 45 uczestni-
ków, którzy nadesłali 53 prace, w tym 20 wierszy i 33 opowia-
dania. Prace konkursowe oceniało jury w składzie :
1.  Stanisław Nyczaj – przewodniczący komisji. Pracował jako 

nauczyciel polonista w szkole średniej. Prezes Kieleckiego 
Oddziału Związku Literatów Polskich. Autor ponad 20 ksią-
żek, w tym kilkunastu zbiorów wierszy.

2. Barbara Pawelczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
3.  Małgorzata Gawęda – pracownik Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Łopusznie.
Komisja przyznała I i II miejsce, 25 wyróżnień oraz nagrodę 
specjalną.
I miejsce dla Aleksandry Palacz za opowiadanie pt.” Oblicze 
wojny”
II miejsce dla Darii Piersiak za opowiadanie pt. „ Wyprawa po 
wiarę”

Nagroda specjalna i „Złote Pióro” trafiły do p. Eleonory Wer-
tka za całokształt twórczości literackiej.

Warto wspomnieć, że to jest kolejny sukces Oli w tym roku, 
w ubiegłym roku zdobyła II miejsce. W imieniu oceniających, 
głos zabrał Stanisław Nyczaj, który szczególną uwagę zwrócił 
na niezwykle wysoki poziom zwycięskich tekstów, przejawia-

Konkurs Literacki o „Złote Pióro”
jący się w dojrzałości przemyśleń i dobrze podejmowanych 
przez młodych literatów tematów.

Spotkanie uświetnili pani przewodnicząca Rady Gminy Da-
nuta Łukasik oraz pan wójt Zdzisław Oleksiewicz, którzy wrę-
czyli laureatom nagrody i dyplomy.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów literackich.

z. w.
Urodno okolyco i kościół w Łopusnie 
Pytajo ludzie mie biedno babine
Kto Łopusnem nazwoł te piekno kraine
Łodpowiadom, ze wiela łopianów tu beło
I uno łod nich nazwe se przyjęło

Urodno tutej cało okolyco
Ale mie kościółek najbardzi zachwyco
Bo jego mury na górecce stojo
No i piekne schodki całego go strojo

Babka mi godała,ze un beł drewniany
Nałokoło rosły wielgachne łopiany
Godała, ze w wojne Niemce go spoleły
I ukradły dzwony co na wiezy beły

Jakzem beła mało na łotpust mie wzieła
Jakie zem tak cuda wtedy łoboceła
Wiela do Łopusna kramarzów zjechało 
I rózności przed kościołem ludziskom wciskało

Chocios jo z Łopusna wcale nie pochodze
To se tu przyjezdzom, po dolynkach chodze
Bo jakzem na ten łotpust wtedy przyjechała
To juz nigdy ło Łopusnie zem nie zapumniała.

Katarzyna Dziekańska - Krajno
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16 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie odbył się „Dzień Włoski”. Imprezę przygotował Szkol-
ny Klub Europejski „Euro” pod kierunkiem opiekunek klubu: 
Renaty Butenko oraz Tetyany Hnatyuk. 

 Uczniowie biorący udział w przedstawieniu: Kalina Am-
bur, Anita Kowalczyk, Łukasz Woś, Faustyna Kaliszewska, Eliza 
Sypniewska, Kinga Konieczna i Kamil Petrus, zabrali widzów 
w podróż po Włoszech wehikułem czasu, dzięki czemu mogli 
przybliżyć ten niezwykły kraj, jego historię, architekturę, sztu-
kę, kuchnię, zwyczaje, najważniejsze zabytki, miejsca i postaci. 

Podróżując w czasie artyści zaprezentowali nam m. in. sta-
rożytny Rzym, jego historię, zabytki, a także sylwetki rzym-
skich bogów. 

Dzień Włoski 2014

Sprawdzenie możliwości recytatorskich, wręcz aktorskich, 
przełamywanie tremy, lekcja pięknej polszczyzny, a przy oka-
zji  zdobycie atrakcyjnych nagród – to była majowa przygoda 
dla uczniów szkół podstawowych w X Konkursie  Poezji Ma-
rii Konopnickiej. Konkurs odbył się w czwartek 22 maja b.r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie z siedzibą w Snocho-
wicach . Wzięło w nim udział trzydzieścioro pięcioro dzieci ze 
szkół podstawowych z Łopuszna, Dobrzeszowa i Gnieździsk.

 Najczęściej recytowanym wierszem był „Stefek Burczymu-
cha”. Tego dnia odwiedziła nas Świętokrzyska Telewizja Inter-
netowa. Uczestnicy mogli się wypowiedzieć przed kamerami. 
Mówili o swoich wrażeniach, o tym, kto ich wspierał, pomagał 
w przygotowaniach do występu.

Zwycięzcami  w grupie młodszych zostali:
Piotr zimny – i miejsce, 

wojciech Supernat – ii, aleksandra kasprzyk – iii, 
aleksandra Bernat i alicja Palacz – iV równorzędne miejsca. 

Przygoda z poezją Marii Konopnickiej
wyróżnienia przyznano dla dawida Banaśkiewicza 

i michała Będkowskiego.
W grupie starszych uczniów I równorzędne miejsca  zdo-

byli: 
wiktor kumański i katarzyna Soboń; 

ii równorzędne miejsca przyznano dla karoliny waw-
rzeńczyk i aleksandry wychowaniec,

iii równorzędne miejsca dla karoliny Gawędy i dagma-
ry Budyty, 

iV równorzędne miejsca dla magdaleny rowińskiej 
i  aleksandry Smolarczyk. Wyróżnienia otrzymali: natalia 
macander, martyna Trela, dominika Pepaś, natalia Jas 
zuzanna Stępień i Justyna kowalczyk.

Nagrody dla 21  uczniów wręczono na imprezie plenerowej 
14 czerwca b.r. w obecności rodziny. Były to atrakcyjne nagro-
dy do wykorzystania w czasie wakacji. Zapraszamy za rok.

marzanna wojda
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Zatrzymując się w Weronie - mieście Romea i Julii, mieliśmy 
okazję obejrzeć parodię sceny z szekspirowskiego dramatu, 
w której zagrali: Wiktoria Kaczmarczyk, Agata Serafin, Mariola 
Szymkiewicz, Szymon Gad i Kacper Fronczkowski. W Wenecji, 
znanej z kanałów, gondoli, słynnych weneckich masek i szkła 
Murano, artyści przedstawili fragment karnawału weneckiego 
i wykonali „taniec masek”. 

Na festiwalu w San Remo usłyszeliśmy jedną z najbardziej 
znanych piosenek włoskich „Lasciatemi cantare” w wykonaniu 
Olgi Walczyńskiej, a w Mediolanie trafiliśmy na Milan Fashion 
Week i obejrzeliśmy fragment z pokazu mody.

Wehikuł czasu umożliwił również spotkanie z najwybitniej-
szym przedstawicielem włoskiego renesansu, jakim był Le-
onardo da Vinci. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć mistrza przy 
pracy, poznać jego najważniejsze dzieła i wynalazki, dowie-
dzieć się, jakim był wszechstronnym i wybitnym przedstawi-
cielem swojej epoki. To o takich, jak on mówi się „człowiek re-
nesansu”. Wszystko to odbywało się w pięknej scenerii przy-
gotowanej przez uczniów.

Występ bardzo podobał się publiczności i został nagrodzo-
ny gromkimi brawami.

renata Butenko

W miesiącu maju w województwie świętokrzyskim obcho-
dzone są dni profilaktyki. W inicjatywę tę włączają się nie tyl-
ko placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, ale również służba zdrowia, policja, sądownictwo. 
W  związku ze Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie również podjął szereg 
działań promujących zdrowy styl życia. 

W dniach 12.05.2014r. - 16.05.2014r. obchodzono w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Tydzień Profilaktyki 
pod hasłem „Ruch - Bezpieczeństwo – Zdrowie”.  W działania 
profilaktyczne zaangażowani byli wszyscy uczniowie – po-
cząwszy od dzieci z oddziałów przedszkolnych, po uczniów 
gimnazjum. Najmłodsi uczniowie obejrzeli spektakl profilak-
tyczny p.t. „Dobre rady wiewiórki Majki” w wykonaniu akto-
rów Teatru „Inspiracja” z Krakowa. Kurator sądowy Sądu Ro-
dzinnego we Włoszczowie p. Bogumiła Saladra przeprowa-
dziła dla uczniów gimnazjum prelekcję na temat odpowie-
dzialności prawnej nieletnich. Odbyły się warsztaty profilak-
tyczne dotyczące agresji i przemocy, poprowadzone przez 
terapeutów uzależnień z Ośrodka Leczenia Uzależnień „San 
Damiano” w Chęcinach. Uczniowie klas drugich gimnazjum 
brali udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, prowadzonym przez specjalistę z Centrum Edu-
kacji i Profilaktyki PROFED z Krakowa. Pani Jadwiga Zapała ze 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach   przedsta-
wiła prezentację na temat profilaktyki nowotworów i zdro-
wego stylu życia. Pedagog szkolny oraz wychowawcy klas 
przeprowadzili ciekawe lekcje wychowawcze poświęcone 
takim zagadnieniom, jak: zdrowe odżywianie, cyberprze-
moc, bezpieczeństwo, aktywny wypoczynek. Ponadto od-
były się spotkania z innymi specjalistami, m.in. policjantem, 
strażakiem, stomatologiem i pielęgniarką. Chętni uczniowie 
mogli aktywnie odpoczywać podczas przerw ćwicząc aero-
bic, albo tańcząc Makarenę. 

„Ruch - Bezpieczeństwo – Zdrowie” Tydzień Profilaktyki 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

W ramach Tygodnia Profilaktyki ogłoszono dwa konkursy. 
Pierwszy to międzyklasowy konkurs dla uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum na transparent głoszący hasło związa-
ne z promocją zdrowego odżywiania. Natomiast drugi kon-
kurs skierowany był do klas gimnazjalnych – konkurs na „Przy-
smak dietetyczny”. W piątek 16 maja zorganizowano w szkole 
podsumowanie całotygodniowych działań profilaktycznych. 
Gościliśmy przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, 
wójta gminy p. Zdzisława Oleksiewicza oraz przewodniczą-
cą Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w Radzie Gminy Ło-
puszno p. Barbarę Fras. Uczniowie klasy 2a pod kierunkiem 
p. Nowak W. przedstawili spektakl profilaktyczny p.t. „Jestem 
zdrowy – odrzucam dym papierosowy”. Nasze absolwentki – 
uczennice Technikum Żywienia w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 5 w Łopusznie przygotowały do degustacji zdro-
we soki i koktajle. 

Pokaz udzielania pierwszej pomocy-przedmedycznej
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Klasa 4b przygotowuje sałatki Spektakl profilaktyczny „Dobre rady wiewiórki Majki”

Rozstrzygnięto międzyklasowy konkurs dla klas gimna-
zjalnych na „Przysmak dietetyczny”. Oceny przygotowa-
nych przez uczniów potraw dokonała  Komisja złożona z za-
proszonych gości, dyrekcji szkoły, przedstawicieli grona na-
uczycielskiego oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskie-
go Szkoły Podstawowej. i miejsce zajęła kl. iia za Energe-
tyczną płytę śniadaniową, ii miejsce kl. iiC za Tartę owocową, 
iii miejsce kl. iiB za ciasteczka owsiane z pestkami dyni i  sło-
necznika. wyróżnienie otrzymała kl. iiia za kuleczki z płat-
ków owsianych. Nagrodami były  kosze owoców dla klas oraz: 
wejściówka na basen dla wszystkich uczniów zwycięskiej kla-
sy  IIA ufundowana przez Radę Rodziców oraz wejściówka na 
basen dla wszystkich uczniów zwycięskiej klasy IIC ufundo-
wana przez wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza. Ogłoszo-
no również wyniki międzyklasowego konkursu na trans-
parent głoszący hasło związane z promocją zdrowe-
go odżywiania. w kategorii kl. 1-3 szkoły podstawowej  
i miejsce zajęła kl. 3a za przygotowanie transparentu z ha-
słem „W zdrowym ciele – zdrowy duch, jedz warzywa, jedz owo-
ce, będziesz zdrów”, ii miejsce kl. 1b „Mniej słodyczy, więcej ru-
chu – będziesz zdrowy młody zuchu!”,  iii miejsce kl. 2a „Jem 

zdrowo = żyję kolorowo”. w kategorii kl. 4-6  i miejsce zaję-
ła kl. 6a za transparent „Rekomendowane przez matkę naturę”, 
ii miejsce kl. 4b  „ Jem owoce i warzywa, bo to dobrze na mnie 
wpływa, nauczyli mnie rodzice: Zdrowe menu! Zdrowe Życie!”, 
iii miejsce kl. 6b „Jedz owoce i jarzyny, w nich mieszkają wita-
miny!”. w kategorii klasy gimnazjalne i miejsce zajęła kl. 
iiiB „Zdrowa żywność to podstawa, kup banana, nie kebaba!”, 
ii miejsce kl. iiiC „Więcej czasu nie tracimy, od dziś zdrowo się 
żywimy”,  iii miejsce kl. iC „IC biega, ćwiczy, w piłkę gra i kon-
dycję super ma!” . Zwycięskie klasy w nagrodę otrzymały ko-
sze owoców. Zwycięzca w kategorii klasy gimnazjalne - klasa 
IIIB dodatkowo otrzymała wejściówkę na basen dla całej klasy. 
Nagrodę ufundowała przewodnicząca Rady Gminy p. Danuta 
Łukasik.  

Nasze działania w ramach Tygodnia Profilaktyki wsparli fi-
nansowo: Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusz-
nie oraz Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

ilona Picheta – pedagog szkolny 

Aktywnie wypoczywamy na przerwieWarsztaty profilaktyczne z terapeutą uzależnień
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27 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny 2013/14. To 
był dobry rok. Wielu naszych uczniów z powodzeniem starto-
wało w konkursach i zawodach. Nieźle wypadły egzaminy ze-
wnętrzne. Udało się zrealizować szereg wspaniałych imprez, z 
których najważniejszą był kolejny Finał WOŚP. Powodzeniem 
zakończyła się ewaluacja zewnętrzna. Dla niewtajemniczo-
nych – to praktyczne badanie oceniające przeprowadzone w 
szkole przez  wizytatorów z Kuratorium Oświaty. W budynku 
szkoły, który pięknieje z roku na rok, dokonano drobnych re-
montów, większa inwestycja to nowe wykładziny na koryta-
rzach pierwszego i drugiego piętra. Zakupiono także laptopy 
do pracowni komputerowej, a kilka sal lekcyjnych wyposażo-
no w nowe meble. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się 
mszą św. w kościele parafialnym. Celebrował ją, a także wygło-
sił kazanie – jak zwykle mądre, ale i niepozbawione humoru – 
ksiądz Adrian Buczkowski. Po mszy św. dyrekcja naszej szkoły 
oraz ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 wraz z dziećmi i młodzie-
żą  złożyła życzenia imieninowe księdzu proboszczowi Irene-

TO BYŁ DOBRY ROK

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

uszowi Jakusiko-
wi. A potem za 
pocztem sztan-
darowym podą-
żyliśmy do szko-
ły na drugą część 
uroczystości.

R o z p o c z ą ł 
ją pan dyrektor 
Krzysztof Kumań-
ski, witając ser-
decznie uczniów, 
nauczycieli, licz-
nie zgromadzo-
nych rodziców 
oraz gości spe-
cjalnych: pana 
wójta Zdzisła-
wa Oleksiewicza 
oraz przewodni-
czącego Rady Ro-
dziców, pana Ma-
riusza Karendała. 
Następnie zapro-
sił obu panów do wręczania nagród wyróżnionym uczniom. 

Statuetkę dla najlepszej absolwentki Szkoły Podstawowej 
w Łopusznie otrzymała Julia Chruściak z klasy VI a. Oprócz 
tej najważniejszej Julka wywalczyła jeszcze dwie: za 100% fre-

kwencji – przez 
sześć lat nie opu-
ściła ani jedne-
go dnia w szkole! 
- oraz za zdoby-
cie tytułu laure-
ata w XI Konkursie 
Humanistycznym. 
Statuetkę dla lau-
reata Konkursu 
Matematyczno - 
Prz yrodnic zego  
zdobył Filip mu-
larczyk z klasy VI 
a. W  klasie VI a 
była również naj-
lepsza sportsmen-
ka szkoły – mag-
dalena Pawłow-
ska. Wręczono jej 
statuetkę dla naj-
lepszego spor-
towca Szkoły Pod-

Absolwenci przekazują sztandar szkoły młodszym kolegom Adam Kozieł - uzyskał najlepszy wynik 
egzaminów gimnazjalnych

Julia Chruściak zdobyła aż trzy statuetki!

Życzenia imieninowe dla księdza dziekana
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Aleksandra  Żmijewska - najlepsza w nauce i sporcie

Gimnazjaliści, którzy wzorowo uczęszczali do szkoły

Julia Chruściak i Filip Mularczyk w towarzystwie rodziców, pana 
wójta i pana przewodniczącego RR

Magdalena Pawłowska - najlepsza sportsmenka

Piotr i Paweł nie opuścili ani jednego dnia w szkole w klasach I - III

Uczniowie wyróżnieni za 100 % frekwencji w klasach IV - VI

stawowej w Łopusznie. Stuprocentową frekwencją w klasach 
IV – VI mogli pochwalić się trzej uczniowie: Piotr Piotrowski 
i roksana dzwonek z klasy VI a oraz Jakub klimczyk z klasy 
VI b. Za to że zawsze byli w szkole również otrzymali statuetki. 
Podobnie jak ich młodsi koledzy z klasy III b, którzy na pierw-
szym etapie edukacji nie opuścili w szkole żadnego dnia. Byli 
to dwaj bracia bliźniacy: Piotr i Paweł Czupryńscy.

Nagrody w formie statuetek, które są uwieńczeniem sze-
ścioletniej nauki w szkole podstawowej to najważniejsze wy-

różnienia. Nie da się na nie zapracować w ciągu jednego roku. 
Nie wystarczą jedynie zdolności. Potencjał trzeba rozwijać, 
dlatego zdobywają je uczniowie nie tylko utalentowani, ale 
także systematyczni, pracowici i ambitni.

Takich mieliśmy także w Gimnazjum w Łopusznie. Najlep-
szą absolwentką okazała się aleksandra Żmijewska – świet-
nie napisała egzaminy końcowe, może pochwalić się najwyż-
szą średnią na świadectwie ukończenia szkoły. Poza tym wy-
grała rywalizację wśród sportowców i otrzymała także statu-
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etkę dla najlepszego sportowca. Aż pięcioro gimnazjalistów 
zdobyło statuetki za 100% frekwencji podczas trzech lat na-
uki. Byli to: emilia Łuszcz, kamil Pawłowski, agata Serafin, 
kalina ambur i agnieszka Łapot.

Wszyscy wyróżnieni absolwenci, zarówno Szkoły Podsta-
wowej jak i Gimnazjum, zostaną także uhonorowani miejscem 
w szkolnej galerii. Ich fotografie zdobić będą dolny hol szkoły. 
Rodzice wyróżniających się absolwentów otrzymali z rąk dy-
rektora Listy gratulacyjne. 

Wśród absolwentów nagrodzono także uczniów, którzy  
najlepiej napisali sprawdzian kończący szkołę podstawową 
– 13 uczniów z klasy VI a i 4 z klasy VI b. Z kolei za najlepiej 
napisany egzamin gimnazjalny uhonorowano adama kozieł 
z klasy III A. Wszystkie trzy części egzaminu Adam napisał bar-
dzo dobrze, uzyskując wynik 86,8 %. 

Nagrody książkowe otrzymali także najlepsi czytelnicy na 
wszystkich poziomach edukacyjnych, uczniowie pracujący w 
samorządzie uczniowskim, reprezentujący szkołę na zawo-
dach sportowych, w poczcie sztandarowym, finaliści olim-
piad, a także najlepsi uczniowie z klas IV – V szkoły podstawo-
wej i I – II gimnazjum. 

Pan Dyrektor i Rada Pedagogiczna postanowili także wy-
różnić rodziców za zaangażowanie w życie szkoły i bezintere-
sowną pomoc. Uhonorowano dwie mamy: panią edytę Łuka-

Panie Edyta Łukasik i Barbara Rogula odebrały podziękowania za 
zaangażowanie w życie szkoły

sik i panią Barbarę rogulę. W formie podziękowania pan dy-
rektor wręczył im albumy o patronie szkoły. 

Przed uczniami dwa miesiące wakacji. Absolwentom gim-
nazjum życzymy dostania się do wymarzonej szkoły średniej, 
wszystkim uczniom miłego wypoczynku, aby 1 września z no-
wymi siłami wrócili do szkoły. 

a.p.

12 czerwca 2014 r. był dniem wielu emocji i wzruszeń za-
równo dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, jak również dla 
ich rodziców. W tym dniu bowiem przedszkolaki świętowały 
Dzień Dziecka, a ich rodzice Dzień Matki i Ojca. Impreza ro-
dzinna odbyła się pod hasłem ,,Mama, tata j ja”. 

W uroczystości wziął również udział wójt gminy Łopuszno 
Zdzisław Oleksiewicz.

Dzieci przygotowywały się bardzo starannie do powita-
nia i ugoszczenia w szkole swoich najukochańszych rodzi-
ców. Przygotowały program artystyczny oraz laurki i upomin-
ki. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor, pan Krzysztof Kumań-
ski, który bardzo serdecznie przywitał wszystkich gości i zło-
żył serdeczne życzenia zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. 
Następnie oddał głos przedszkolakom, które wystąpiły na tle 
przepięknej, wiosennej scenografii. Dla każdego dziecka zna-
lazła się mała rola, by mogło zaprezentować przed widzami 
swoje umiejętności aktorskie, wokalne, taneczne i recytator-
skie. Na twarzach gości malowało się wzruszenie, dzieci były 
szczęśliwe i uśmiechnięte. Oklaskom nie było końca, a pu-
bliczność nie ukrywała swoich emocji i wzruszeń. 

 Pan dyrektor był pod wrażeniem bardzo wysokiego po-
ziomu zaprezentowanego przez młodych artystów, bardzo 
serdecznie podziękował wszystkim za udział w uroczystości, 

Dzień Rodziny ,,Mama, tata i ja” w oddziałach przedszkolnych  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

a rodzicom pogratulował wspaniałych dzieci, które wykazały 
się na scenie niezwykłym kunsztem aktorskim. 

 Uroczystość została przygotowana przez wychowawczy-
nie oddziałów przedszkolnych: M. Bańkę, R. Doroszko, E. Ga-
wędę, A. Knap, W. Król, B. Sypniewską.

Dekorację wykonały: Renata Doroszko i Wiesława Król.
wiesława król
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18 czerwca dzieci z klas I – III wraz 
z  wychowawczyniami wyruszyły wcze-
snym rankiem w podróż do prastarego 
Krakowa na spotkanie z historią i legen-
dami. Po przybyciu na miejsce, na Placu 
Matejki powitała nas bardzo sympatycz-
na pani przewodniczka, która poprowa-
dziła dzieci szlakiem legend krakow-
skich aż do samego Wawelu. Przeszli-
śmy więc obok Barbakanu przez bramę 
Floriańską i przemaszerowaliśmy pod 
Kościół Mariacki, gdzie wysłuchaliśmy 
legendy związanej z kościołem Mariac-
kim i legendy o zaczarowanych w go-
łębie dworzanach, a następnie usłysze-
liśmy grany na żywo hejnał. Zobaczyli-
śmy mały i duży rynek, Sukiennice, po-
mnik Adama Mickiewicza, wiele cieka-
wych zabytkowych kamienic i przepięk-
ne krakowskie dorożki. Wędrując na Wa-
wel, zatrzymaliśmy się pod oknem pa-
pieskim przy ulicy Franciszkańskiej, we-
szliśmy do dzielnicy uniwersyteckiej na 
dziedziniec Collegium Maius. Na wzgó-
rzu wawelskim zwiedziliśmy Katedrę i 
wdrapaliśmy się na wieżę, aby dotknąć 
serca dzwonu Zygmunta. Następnie ze-
szliśmy do smoczej jamy, aby zobaczyć, 

Wycieczka do Grodu Kraka

Po raz kolejny nasza szkoła wypełniła się po brzegi prze-
miłymi gośćmi, bo Dzień Matki i Dzień Ojca mocno wpisał się 
już w naszą tradycję. W tym roku uroczysta akademia odbyła 
się 30 maja. Tego dnia dzieci z przedszkola i klas I – III z nie-
cierpliwością wyczekiwały w progach szkoły na swoich ro-

Dzień Matki i Ojca w Gnieździskach

Dzieci lubią ZOO, ZOO lubi dzieci

Na krakowskim rynku... Hejnał zawsze 
słychać

Smok niegroźny, nawet nas polubił

Wawel majestatyczny, królewski

gdzie żyła legendarna bestia. Mieszka-
nie było  ciemne i puste, bo smoczysko 
(już całkiem niegroźne) stoi sobie na 
ogromnym głazie pod Wawelem, zio-
nie co jakiś czas ogniem i czeka na tu-
rystów, z którymi uwielbia się fotogra-
fować. Po trudach wędrówki z przyjem-

nością popłynęliśmy w godzinny rejs 
po Wiśle. Żegnając się z Krakowem, od-
wiedziliśmy jeszcze mieszkańców ZOO. 
Wyjeżdżając z królewskiego miasta, za-
braliśmy ze sobą mnóstwo wrażeń, no 
i oczywiście pamiątki.

mariola olearczyk

dziców, którzy jak zwykle nie zawiedli. Zaszczycili nas swoją 
obecnością i licznie odpowiedzieli na zaproszenia. Program 
artystyczny był bardzo bogaty, gdyż każde dziecko osobiście 
i w sposób szczególny chciało powiedzieć swoim rodzicom, 
jak bardzo ich kocha. Popłynęły więc ze sceny wiersze i pio-
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pt.: „Nie ma tego złego…”, w którym wcieliły się w role postaci 
ze znanych bajek. W przepięknych strojach, bez cienia tremy, 
prezentowali się jak prawdziwi aktorzy. Na zakończenie spo-
tkania posypały się życzenia, polały łzy wzruszenia i radości. 
Dzieci obdarowały rodziców przygotowanymi własnoręcznie 
upominkami oraz słodkimi buziakami i cukierkami.

mariola olearczyk

Dla Mamy, dla Taty Rodzicom - zupełnie z innej bajki

Wiele, wiele radości... Taniec dla kochanych mam i tatusiów

senki w wykonaniu najpierw przedszkolaków, a następnie ich 
starszych kolegów z klas I – III. Zabrzmiały skoczne melodie, 
w rytm których tańczyły nie tylko dzieci. W tej niecodzien-
nej atmosferze rodzice podziwiali recytatorskie i taneczne ta-
lenty swoich pociech, jak również ich kunszt aktorski. Dzieci 
z klas I – III przygotowały bowiem zabawne przedstawienie 

12-19 maja 2014 r. „Twoje zdrowie – Twój wybór” 
Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia w Zespole Szkół w Gnieździskach

Miesiąc maj to czas, kiedy w województwie świętokrzyskim 
obchodzone są dni profilaktyki. W inicjatywę tę włączają się nie 
tylko placówki oświatowe, poradnie psychologiczno- pedago-
giczne, ale również służba zdrowia, policja, a nawet sądownic-
two i zakłady karne. Przedsięwzięcie to znalazło również podat-
ny grunt w Zespole Szkół w Gnieździskach, gdzie już po raz szó-
sty obchodziliśmy Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia. 

W tym roku w dniach 12 – 19 maja 2014 roku  impreza odby-
wała się pod hasłem: Twoje zdrowie – Twój wybór. Celem akcji 
było promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, kształ-
towanie właściwych postaw wobec siebie i innych. Uczestnika-
mi i odbiorcami akcji była cała społeczność szkolna oraz rodzi-
ce. Każdy dzień tygodnia dostarczał społeczności szkolnej in-
nych form i treści promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia rozpoczęła akcja 
plakatowa z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w którą 
zaangażowały się organizacje szkolne: Szkolne Koło PCK, Sa-
morząd Uczniowski oraz ZHP. 

Tak jak każdego roku, tak również  i w tym, gościliśmy ak-
torów teatru Impresariat z Krakowa. Uczniowie szkoły podsta-
wowej obejrzeli spektakl profilaktyczny pt.: Prawdziwy skarb, 
natomiast młodzież gimnazjalna podziwiała sztukę – Nad 
przepaścią.

Starsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w zaję-
ciach: Szanuj zdrowie – ratuj życie z zakresu  uzależnień wraz 
z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone 
przez specjalistę z Centrum Profilaktyki i Edukacji – PROFED 
z Krakowa.
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Krakowski występ przedszkolaków

Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki 

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rodziców zorga-
nizowaliśmy wywiadówkę profilaktyczną z udziałem kurato-
ra sądowego – p. Bogumiły Saladry z Sądu Rejonowego w Ję-
drzejowie z siedzibą we Włoszczowie.

Na tydzień profilaktyki składały się również działania mło-
dego pokolenia. Uczniowie klas 0 – III pod opieką swoich pań 
przygotowali piosenki z zakresu profilaktyki i promocji zdro-
wia. Starsi uczniowie już od marca przygotowywali przed-
stawienie profilaktyczne pt. „ Michalina” pod czujnym okiem 
opiekunów Samorządu Uczniowskiego oraz brali udział w   
konkursach: literackim i sportowym. Dla uczniów klas IV- VI 
szkoły podstawowej został ogłoszony konkurs literacki na 
wiersz promujący zdrowy styl życia, natomiast dla młodzie-
ży gimnazjalnej konkurs na tekst piosenki promującej zdrowy 
styl życia wolny od uzależnień. 

Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej  oraz młodzież 
gimnazjalna  pod czujnym okiem swoich nauczycieli zmierzy-
ła się w konkursie sportowym – Bieg po zdrowie.

Tegoroczny Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia prze-
biegał po znakiem licznych konkursów i aktywizacji młode-
go pokolenia do działań profilaktycznych. Uwieńczeniem 
tego przedsięwzięcia było uroczyste podsumowanie, pod-
czas którego gościliśmy wójta naszej gminy – p. Zdzisława 
Oleksiewicza, przewodniczącą Rady Gminy- p. Danutę Łuka-
sik oraz radnego wsi Ruda Zajączkowska – p. Kazimierza Ber-
nata. Występ artystyczny rozpoczęli najmłodsi uczniowie na-
szej szkoły, którzy zdobyli I miejsce w XIV Festiwalu Teatral-

Bajka profilaktyczna

Pokaz ratownictwa

Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się długie 
przerwy, podczas których uczniowie uczestniczyli w lekcjach 
aerobiku, gimnastyce dla malucha, rozśpiewanej przerwie, 
mogli również poznać nową wersję Królewny Śnieżki w wyko-
naniu uczniów klasy VI. Samorząd Uczniowski kontynuując co-
roczną tradycję zorganizował  spotkania z bajką profilaktyczną 
dla zerówkowiczów. 

W ramach zajęć świetlicowych młodsi uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w Witaminkowym spotkaniu, podczas którego 
w sposób teoretyczny i praktyczny poszerzyli wiedzę z zakre-
su zdrowego odżywiania.

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej zaprezentowali  prace 
pokonkursowe - Twórczy recycling – zabawka z odpadów, które 
zrobiły ogromne wrażenie na całej społeczności szkolnej.

W schemat Tygodnia profilaktyki i promocji zdrowia wpisa-
ło się również tegoroczne pasowanie na czytelnika.

Szkolne Koło PCK zorganizowało wystawę zdjęć w ramach 
programu: Żyj smacznie i zdrowo, która była niejako doku-
mentacją działalności prozdrowotnej prowadzonej w ciągu 
minionego roku. 

Lekcje wychowawcze poświęcone zostały problematyce 
zdrowego stylu życia, szeroko rozumianym uzależnieniom 
i ich konsekwencjom,  sposobom walki z nałogami oraz trud-
nej sztuce odmawiania.

Jedną z wielu atrakcji zorganizowanych podczas tegorocz-
nego Tygodnia profilaktyki i promocji zdrowia był wyjazd na 
basen,  w którym uczestniczyło 54 uczniów naszej szkoły. 
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nym -  Nasza kultura -  spotkania z baśniami i legendami  
w przedstawieniu  pt. Spacerkiem po Krakowie.  Uczniowie 
klas I – III zaprezentowali piosenki promujące zdrowie, nato-
miast młodzież gimnazjalna ujęła wszystkich swoim talentem 
aktorskim w przedstawieniu profilaktycznym pt. „ Michalina”. 

Dla uczniów najważniejszym momentem była chwila wręcza-
nia nagród, a było ich w tym roku sporo, bo i poziom prac kon-
kursowych był wysoki. Każdy uczeń miał szansę na to, aby wy-
kazać się zdolnościami literackimi, plastycznymi lub sportowymi.

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia był esencją działal-
ności profilaktycznej, która realizowana jest w Zespole Szkół 

w Gnieździskach w ciągu całego roku szkolnego. Jednak wszyst-
kie te działania nie mogłyby być zrealizowane na taką skalę, 
gdyby nie wsparcie władz Gminy Łopuszno oraz Gminnej Ko-
misji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
za co serdecznie dziękujemy. Cieszymy się ogromnie z faktu, iż 
nasza inicjatywa znalazła naśladowców w sąsiednich szkołach.

organizatorzy:
dorota Bała-dudek – pedagog szkolny

anna Leśniak, Grażyna Palacz – opiekunowie Sk PCk

„Kto wie, co zakręt bliski kryje, 
Drzwi tajemnicy, dziwną ścieżkę. 
Tylem ją razy w życiu mijał, 
Aż przyjdzie chwila, gdy nareszcie 
Otworzy mi się droga nowa.”

John Ronald Reuel Tolkien

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Gnieździskach
Po długich dziesięciu miesiącach nauki, dnia 27 czerw-

ca   2014 roku, zakończyliśmy kolejny, pracowity rok. Akade-
mia w   naszej szkole odbyła się po mszy świętej w koście-
le w Wiernej. Na uroczystym spotkaniu pożegnaliśmy absol-
wentów gimnazjum i szkoły podstawowej, ale tych tylko na 
czas dwóch miesięcy, bo wrócą do naszego gimnazjum po 
wakacjach. W dowód wdzięczności za trud wniesiony w wy-
chowanie absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum wrę-
czyli goździki i róże nauczycielom i pracownikom szkoły. Po 
raz  ostatni  ci uczniowie zaprezentowali swoje zdolności ar-
tystyczno – muzyczne. We wzruszających słowac h przekaza-
li swą wdzięczność za długie lata przebywania w gronie, któ-
re dawało im poczucie bezpieczeństwa, pozwalało na rozwi-
janie osobowości i wspierało w potrzebie. Uczniowie klas II   
swoim koleżankom i kolegom  z klasy III wręczyli pamiątko-
we upominki. Życzyli wszystkim zasłużonego wypoczynku po 
trudach intensywnej pracy i nauki oraz radosnych, słonecz-
nych i bezpiecznych wakacji. Uroczysta akademia kończąca 
rok szkolny była także okazją do złożenia gratulacji uczniom, 
którzy zdobyli szczególne osiągnięcia i wyróżnienia. Podczas 
tego wydarzenia podsumowaliśmy nasze osiągnięcia, cieszy-
liśmy się z licznych sukcesów szkoły. Pani dyrektor Małgorza-
ta Trela wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły i statuetki Najlep-
szego Sportowca, następnie dołączyli do niej wychowawcy 
klas i wówczas wręczyli  uczniom wyróżniającym się w nauce, 
świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Wy-
brani wzorowo zachowujący się uczniowie otrzymali dyplomy 
ucznia z klasą, wielu uczniów otrzymało też nagrody za udział 
w różnych konkursach. Listy gratulacyjne wręczono rodzicom 
uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75. Po za-
kończeniu akademii uczniowie wraz z wychowawcami uda-
li się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw. 
Zgodnie ze słowami piosenki „Szczęśliwej drogi już czas ….” 
– mapy życia rozłożył już każdy z nas i rozpoczęły się wakacje.

Zadowoleni i niektórzy z wieloma nagrodami

Jedni z nagrodzonych, a nagród do rozdania jeszcze wiele...

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy  samych sło-
necznych dni, relaksującego wypoczynku oraz szczęśliwego 
powrotu do szkoły!

ewa dudek
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Mimo, że aura nie była zbyt przychylna organizatorom tego-
rocznego festynu rodzinnego, to na szczęście nie udało jej się 
całkiem pokrzyżować planów. Tradycyjnie  z inicjatywy szko-
ły 15 czerwca  2014 roku zorganizowano imprezę środowisko-
wą pod hasłem „dzieci rodzicom – rodzice dzieciom”, która 
zwyczajowo odbyła się na naszym wiejskim boisku sportowym. 
Całość rozpoczęła uroczysta msza święta, w której uczestniczy-
li przede wszystkim mieszkańcy wioski, uczniowie naszej szko-
ły, ich rodzice, ale także i zaproszeni goście. Po tej ważnej części 
uroczystości nasi uczniowie  rozpoczęli prezentację swoich ta-
lentów aktorskich, wokalnych i tanecznych, które umilały czas 
licznie zgromadzonej publiczności. 

W różnych częściach boiska na uczestników wspólnej za-
bawy czekały wspaniałe atrakcje. Dla najmłodszych niezwy-
kłą frajdą były dmuchane zamki, stoiska z zabawkami czy ła-
kociami. Miłośnicy konkursów chętnie brali udział w widowi-
skowych turniejach zabawowych, w których w tym roku wal-
czyli o wyjątkowo zdrowe nagrody. Wszyscy mogli zapoznać 
się także z ofertą i wytworami uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Fanisławicach działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych na  naszym terenie, a także przejechać się na 
przepięknych koniach wykorzystywanych w terapii osób nie-
pełnosprawnych. Tym, którzy zgłodnieli, Rada Rodziców ser-
wowała pyszne kiełbaski z grilla.  Zgromadzoną publiczność 
do skocznego tańca podrywały dźwięki pięknej muzyki lu-
dowej w wykonaniu zespołu ludowego z Gnieździsk. Jednym 
słowem każdy mógł się poczuć dopieszczony, bo mógł so-
bie znaleźć coś, co go interesuje, no i wszyscy spędzili czas na 
wspólnej zabawie w sposób ciekawy i nietypowy.

Organizowane przez nas systematycznie od wielu lat uro-
czystości środowiskowe i imprezy szkolne przyczyniły się do 
tego, że nasza szkoła cieszy się dobrą opinią  w środowisku 
lokalnym. Wpływa na to powstanie dobrych relacji między 
nauczycielami, rodzicami i uczniami, co przynosi pozytywne 
efekty w realizowanym w szkole procesie dydaktyczno – wy-
chowawczym, ale także powoduje wzajemne inspiracje. Roz-
mawiając z mieszkańcami wielokrotnie słyszeliśmy, że istnieje 
potrzeba organizowania imprez integracyjno – kulturalnych 
promujących aktywny styl życia. Podczas takich festynów nie 
tylko integrujemy społeczność lokalną, ale również edukuje-

Wesoło i sportowo w Gnieździskach
my, ponieważ realizujemy różne aktywności zdrowotne, ar-
tystyczne, plastyczne czy sportowe. Pokazujemy, jak rodzina 
może alternatywnie spędzać swój wolny czas. 

Mamy nadzieję, że tegoroczna impreza dostarczyła dzie-
ciom i ich rodzinom oraz przybyłym gościom wielu pozytyw-
nych wrażeń. Przedsięwzięcie powiodło się dzięki dużemu za-
angażowaniu dyrekcji, rodziców i nauczycieli oraz naszych ko-
chanych uczniów. Cieszymy się również z tak licznego udzia-
łu miejscowej społeczności w życiu szkoły. Wszystkim z głębi 
serca dziękujemy.

ewa dudek

Jak radośnie i wesoło

Konie się napracowały, wożąc wszystkich chętnych

Rywalizacja drużyn Rodzic - Dziecko

Zespół Gnieździska w swoim programie artystycznym
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 Do udziału w turnieju Coca Cola Cup 214 zgłosiło się aż 3929 
zespołów, w tym 1401 żeńskich i 2528 męskich. Od początku 
maja na terenie całego kraju odbywały się finały wojewódzkie. 
Województwo świętokrzyskie w tegorocznej edycji turnieju re-
prezentowane było przez 63 drużyny dziewcząt oraz 112 dru-
żyn chłopców. Po blisko dwóch miesiącach rywalizacji w turnie-
ju pozostało tylko 8 drużyn żeńskich i 16 męskich, które rywa-
lizowały o miano najlepszych w województwie. Nie brakowa-
ło emocji, efektownych goli, bramkarskich parad i rywalizacji w 
duchu fair play. Po wielu ciekawych meczach najlepsze okazały 
się dziewczęta z naszego Gimnazjum, pokonując w finale dru-
żynę z Ożarowa 2:1.Nagrodą dla zwycięskiej drużyny był okaza-
ły puchar i komplet strojów piłkarskich firmy Adidas. Nagrodę 
indywidualną dla najlepszej bramkarki zdobyła uczennica na-
szej szkoły Patrycja Kowalczyk. 
 Tegoroczny finał krajowy Coca-Cola Cup był wielkim świę-
tem sportu i futbolu. Na Plaży Miejskiej w Gdyni powstało bo-
isko z naturalną trawą i trybunami na 1200 osób oraz Strefą 
Aktywnego Życia z bo-
iskami do piłki plażowej 
i  atrakcjami dla całych 
rodzin. Głównym punk-
tem programu była ry-
walizacja gimnazjalistów 
z całej Polski o mistrzow-
ski tytuł i wyjazd do Rzy-
mu na obóz treningowy 
ze szkoleniowcami z Bra-
zylii. Młodzi zawodnicy 
rywalizowali na płycie 
głównej Stadionu Miej-
skiego w Gdyni, a decy-
dujące mecze rozegra-
no na Plaży Miejskiej. 
Swoimi wspomnieniami 
związanymi z Coca-Cola 
Cup dzielili się też goście 
specjalni finału: Robert 
Lewandowski i Robert 
Korzeniowski. Gwiazdy 
polskiego sportu rozda-
wały autografy i nagro-
dy. Patrycja Kowalczyk 
miała okazję bronić rzutu 
karnego wykonywanego 

DZIEWCZĘTA Z GIMNAZJUM W ŁOPUSZNIE  
W FINALE KRAJOWYM TURNIEJU COCA COLA CUP 2014

przez Roberta Lewandowskiego. Reprezentacja naszej szko-
ły i województwa świętokrzyskiego grała ze zmiennym szczę-
ściem, zajmując 12 miejsce w gronie 16 drużyn. Udział w tur-
nieju dostarczył drużynie niezapomnianych wrażeń i emocji, 
które w przyszłości będą procentować lepszą grą.
 Skład reprezentacji Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie na Turniej Coca Cola Cup 2014:
Aleksandra Żmijewska - III b
Wiktoria Rowińska - II c
Klaudia Maciejewska - II a
Patrycja Kowalczyk - II c
Klaudia Smolarczyk - I b
Paulina Kowalska - I c
Magdalena Kałuża - I b 
Marta Paczkowska - II b
Angelika Czeszek - II a
Weronika Sobczyk - II c

dariusz Supernat
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29 czerwca 2014r. na terenie Ośrodka Sportowo Wypoczyn-
kowego miała miejsce pierwsza impreza biegowa w Łopusz-
nie pod nazwą Festiwal Biegów „Łopuszno na START”. Pomy-
słodawcą i organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
„START” Łopuszno, przy współpracy i partnerstwie UG Ło-
puszno, GOK Łopuszno oraz GOSW Łopuszno.

Celami imprezy były: 
a) popularyzacja biegania  jako najlepszej i zarazem najprost-

szej formy aktywności fizycznej,
b) promocja Gminy Łopuszno jako miejscowości przyjaznej 

dla osób aktywnych sportowo,
c)  propagowanie zdrowego stylu życia i kultury fizycznej.

Imprezę otworzyli pani Barbara Pawelczyk, kierownik GOK 
w Łopusznie oraz pan Mariusz Łuszczyński, prezes Stowarzy-
szenia „START” Łopuszno. Program imprezy zainaugurował 
występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej  w Gnieź-
dziskach. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych 
na starcie zjawiło się wiele osób. Ucieszyło nas również uczest-
nictwo biegaczy spoza terenu Gminy Łopuszno. Zmagania 
biegowe rozpoczęto startem najmłodszych dzieci 1-6 lat – 
Bieg Skrzata, następnie biegały dzieci z klas I-III, IV-VI szkół 
podstawowych. Zawody zakończył bieg główny w kategorii 
OPEN o Puchar Wójta Gminy Łopuszno.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii: 
Bieg SkrzaTa:

I miejsce - Patrycja Kałuża,
II miejsce - Filip Pniewski,
III miejsce – Bartosz Mędrecki.

Bieg w kategorii SP klasy i-iii:
I miejsce – Mateusz Marszalik,
II miejsce – Konrad Karliński
III miejsce – Urszula Pałys.

Bieg w kategorii SP iV – Vi:
I miejsce – Dawid Chudzik, 
II miejsce Natalia Macander, 
III miejsce – Dominika Pepaś.

Bieg kategoria oPen:
I miejsce – Aleksander Dragan, 
II miejsce - Kamil Wijas, 
III miejsce – Mariusz Bugajniak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na mecie pamiątkowe meda-
le oraz dyplomy za 3 pierwsze miejsca, natomiast zwycięzcy 
kategorii OPEN otrzymali puchary ufundowane przez wójta 
Gminy Łopuszno. Ponadto każdy otrzymał bon na kiełbaskę 
z grilla oraz wodę mineralną. Zwycięzcom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. 

Dodatkową atrakcją była możliwość wzięcia udziału wszyst-
kich chętnych, w losowaniu nagród, ufundowanych przez Sto-
warzyszenie.  Jako zwieńczenie programu zaplanowano dys-
kotekę, jednak niekorzystna aura uniemożliwiła realizację 
tego punktu imprezy.

Podsumowanie Festiwalu Biegowego „Łopuszno na START”

W tym miejscu składamy podziękowania dla wszystkich, 
którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie, za życzliwość, oka-
zaną pomoc i wsparcie, które pozwoliły nam przeprowadzić 
imprezę na zadawalającym poziomie sportowym i organiza-
cyjnym. Kolejne takie wydarzenie, zostało wpisane w kalen-
darz przyszłorocznych przedsięwzięć organizowanych przez 
Stowarzyszenie „START” Łopuszno. Do zobaczenia za rok!

Szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczności składamy: 
współorganizatorom i partnerom niniejszego wydarzenia, tj.

- Panu Wójtowi Zdzisławowi Oleksiewiczowi,
- Pani  Sekretarz Gminy Małgorzacie Barcickiej,
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie, 
-  Gminnemu Ośrodkowi Sportowo Wypoczynkowemu 

w Łopusznie, 
- członkom Stowarzyszenia START,
- pani Barbarze Fras za opiekę medyczną,   
-  funkcjonariuszom policji ze Strawczyna za czuwanie nad 

porządkiem imprezy,
-  nauczycielom i dzieciom ze SP w Gnieździskach za przy-

gotowanie występu artystycznego,
a także sponsorom:

- Delikatesy „Centrum” Łopuszno, Anna i Michał Perz, 
- „Zakład Przerobu Drewna” Sebastian Piotrowski,
- Usługi Transportowe „Marco Polo”, Marek Miśta.

wioleta kramarczuk
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Dnia 15 czerwca 2014 roku tradycyjnie na obiektach Gmin-
nego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie 
przeprowadzono Letnie Igrzyska Zrzeszenia Ludowe Zespo-
ły Sportowe.

Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS Jerzy Kula. Powitał zaproszonych gości przy-
byłych na tą imprezę, a  szczególnie gospodarzy gminy Ło-
puszno przewodnicząca Rady Gminy Danutę Łukasik, wójta 
gminy Zdzisława Oleksiewicza, sekretarza gminy Małgorzatę 
Barcicką i kierownika obiektu Małgorzatę Jarząbek.

Oprócz gospodarzy przywiał posła na Sejm Marka Gosa, 
wicewojewodę Grzegorza Dziubka, Dyrektora Deparlamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacka Kowal-
czyka, członków władz Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS: Jana 
Mazura, Barbarę Chudy i Tadeusza Laskowskiego.

Przewodniczący Jerzy Kula serdecznie przywitał także za-
wodników życząc dobrych wyników i miłej zabawy.

W konkurencjach zespołowych tj. piłce ręcznej, nożnej, 
siatkowej, koszykówce oraz konkurencjach rekreacyjnych tj. 
w sztafecie sprawnościowej, trójboju samorządowym, pod-

noszeniu odważni-
ka i przeciąganiu liny 
uczestniczyło ponad 
530 osób.

W punktacji ogól-
nej LZS-ów I miej-
sce zdobył Lechów, 
następnie Kazimie-
rza Wielka, Staszów, 
Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalych Nr 3 
Włoszczowa, Zło-
ta Pińczowska, Cierz 
Niedźwiedzi.

W punktacji gmin 
I miejsce zdobyło 
Skarżysko Kamienne, 
następnie Złota Piń-
czowska, Bieliny, Ka-
zimierza Wielka, Sta-
szów i Włoszczowa.  

Letnie Igrzyska
W punktacji powiatów I miejsce zdobyły Kielce i następnie 
Skarżysko, Włoszczowa, Staszów, Pińczów, Kazimierza Wielka.

Zaznaczyć należy, że Gmina Łopuszno miała reprezentację 
w trójboju sprawnościowym  w składzie J. Marszalik, S. Stel-
maszczyk, i M. Serafin  zajęli VI miejsce. 

Z Gminy Łopuszno LZS Lasocin w piłce nożnej mężczyzn 
zajął IV miejsce, natomiast reprezentacja LZS Lasocin w piłce 
ręcznej mężczyzn zajęła V miejsce. 

Impreza należała do udanych między innymi dzięki sprzy-
jającym warunkom pogodowym i  po wręczeniu dyplomów 
i pucharów o godz. 16-tej zakończono Igrzyska. 

m.J.


