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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne Sesje rady Gminy odbyły się w dniu 15 czerwca 

i 15 września 2011r. 
w dniu 15 czerwca 2011r. odbyła się Vi Sesja rady Gminy.
Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności ob-

rad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, rad-
ni:
- jednogłośnie (13 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad 

Sesji radnego p. Grzegorza Janiszewskiego,
- jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli zaproponowany po-

rządek obrad Sesji do realizacji,
- jednogłośnie (14 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 kolejnym punkcie przedstawiciele Świętokrzyskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich przedstawili Wysokiej Radzie infor-
mację o stanie dróg wojewódzkich (Nr 728 i Nr 786) na tere-
nie gminy Łopuszno. Poinformowali także radnych o plano-
wanej inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 
na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I; droga  
Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce” i odpowiadali na pyta-
nia radnych; p. Czesława Sornata, p. Krzysztofa Smolarczyka, 
p. Sławomira Staszczyka i p. Jana Witolda Ptaka. Z przedsta-
wionej informacji wynika m.in., że w pierwszej połowie lipca 
2011r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na 
w/w inwestycję. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 
listopad, a termin zakończenia inwestycji planowany jest na 
31.12.2011r. o ile nie wystąpią jakieś przeszkody.

Wójt Gminy p. Oleksiewicz przedstawił natomiast radnym 
informację o stanie dróg gminnych.

W kolejnych punktach radni podejmowali uchwały:
- większością głosów (14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”) przy-

jęli uchwałę Nr VI/32/2011 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania rocznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2010 rok,

- większością głosów (11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 
3 wstrzymujących się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
VI/33/2011 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok,

- większością głosów (14 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od 
głosu) przyjęli uchwałę Nr VI/34/2011 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Łopusznie za 2010 rok,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VI/35/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 2010 
rok,

- większością głosów (13 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od 
głosu) przyjęli uchwałę Nr VI/36/2011 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za 2010 rok,

- jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VI/37/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
2011 roku,

- większością głosów (9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 
1 wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr VI/38/2011 
w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VI/39/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawie-
nia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników sądowych (w skład zespołu weszli radni; p. A, 
Cieślicki, p. G. Janiszewski, p. M. Karendał, p. K. Smolarczyk, 
p. Z. Zimna). 

Interpelacje składali radni; p. A. Cieślicki, p. K. Smolarczyk, 
p. J. W. Ptak, p. Z. Śrębowaty, p. S. Staszczyk, p. G. Janiszewski 
i p. M. Karendał.

Odpowiedzi na interpelacje udzielał radnym Wójt Gminy 
p.  Zdzisław Oleksiewicz oraz p. Przewodnicząca Rady Gminy.

W sprawach różnych radca prawny Urzędu Gminy 
p. W. Chłopek zapoznał radnych z:
- rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzy-

skiego znak: PNK.I.4130.60.2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. 
stwierdzającym nieważność uchwały Nr V/30/2011 Rady 
Gminy Łopuszno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach po-
mocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół, dla których Gmi-
na Łopuszno jest organem prowadzącym oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania,

- rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskie-
go znak: PNK.I.4130.61.2011 z dnia 29.04.2011r. stwierdza-
jącym nieważność uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Ło-
puszno z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania statu-
tu dla Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego 
w Łopusznie.

Ponadto w sprawach różnych głos zabierali jeszcze radni 
i goście zaproszeni, którzy w swoich wystąpieniach poruszali 
m.in. sprawy oświaty, sprawę żwirowni w Snochowicach, spra-
wę budowy wieży przekaźnikowej na żwirowni w Łopusznie, 
a także sprawy realizacji inwestycji i remontów dróg oraz inne 
sprawy bieżące. Odpowiedzi na głosy w dyskusji udzielali: p. 
Wójt Gminy, p. kierownik SZGK w Łopusznie i p. Przewodni-
cząca. 

Sprawy różne zakończyły obrady Sesji.

w dniu 15 września 2011r. odbyła się Vii Sesja rady 
Gminy.

Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności ob-
rad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
- jednogłośnie (10 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad 

Sesji radnego p. Mariusza Karendała,
- większością głosów (6 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” 

i 2 wstrzymujących się od głosu) przyjęli zaproponowany 
porządek obrad Sesji do realizacji,

- jednogłośnie (11 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:
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- Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie Pani A. Li-
twin przedstawiła Wysokiej Radzie informację o stanie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łopuszno,

- Dyrektorzy Zespołów Szkół w Gnieździskach i w Łopusz-
nie oraz Wójt Gminy Łopuszno przedstawili radnym ust-
ną informację o stanie przygotowania szkół do nowego 
roku szkolnego oraz informację o organizacji dowożenia 
uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012.

- Skarbnik Gminy p. B. Kluk przedstawiła radnym „Informa-
cję z realizacji budżetu gminy Łopuszno za I półrocze 2011 
roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku”.

Następnie radni przystąpili do głosowania uchwał. W wyni-
ku głosowań podjęli uchwały:
- większością głosów (8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” 

i 2 wstrzymujących się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
VII/40/2011 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016,

- większością głosów (8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” 
i 2 wstrzymujących się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
VII/41/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
2011 roku,

- jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VII/42/2011 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomo-
cy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ło-
puszno,

- większością głosów (7 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 1 
wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr VII/43/2011 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminny Ośro-
dek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie w celu prze-
kształcenia w jednostkę budżetową,

- jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VII/44/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i try-
bu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych Gminy Łopuszno i jej jednostek organizacyj-
nych, mających charakter cywilno - prawny oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych,

- większością głosów (8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 1 
wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr VII/45/2011 
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w 
Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na tere-
nie Gminy Łopuszno.

- jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VII/46/2011 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, 
które pozostawia się bez dalszego biegu.

Interpelacje składali radni; p. K. Smolarczyk, p. J. W. Ptak, p. 
Z. Śrębowaty, p. G. Janiszewski i p. M. Karendał.

Odpowiedzi na interpelacje udzielał rad-
nym Wójt Gminy p. Zdzisław Oleksiewicz oraz  
Przewodnicząca Rady Gminy p. D. Łukasik i kierownik Samo-
rządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie p. 
J. Palacz.

Obrady Sesji zakończyły „Sprawy różne”.
(m.B.)

Zakład Gospodarki Komunalnej w nowej siedzibie
Informujemy, że od dnia 19 września 2011 r. Zakład 
Gospodarki Komunalnej znajduje się w Antonielowie 
(budynek dawnej szkoły)
Numer telefonu pozostał bez zmian: 413914273
e-mail: zgk-lopuszno@wp.pl

Kończą się terminy ważności pierwszych z wydanych tzw. 
plastikowych dowodów osobistych. Dowody wydawane od 
2001 roku mają 10-letni okres ważności. 

Po upływie okresu ważności, dowody są automatycznie 
unieważniane przez informatyczny System Wydawania Do-
wodów Osobistych. Należy też pamiętać, że okres ważności 
dowodu osobistego liczony jest od dnia jego wyprodukowa-
nia, a nie odbioru z urzędu. 

O wydanie nowego dowodu osobistego należy zwrócić się 
do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem pobytu stałego.

Bez ważnego dowodu osobistego nie załatwimy formal-
ności urzędowych i bankowych. Dowody osobiste, które stra-
cą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi, 
co może spowodować trudności chociażby przy procedurze 
ubiegania się o kredyt bankowy czy paszport.

Na wydanie nowego dokumentu czeka się obecnie do mie-
siąca.

nowy dowód wyrabiany jest bezpłatnie.

Szymon Jarzyna
 kierownik  referatu Spraw obywatelskich

Przypominamy - wymień dowód osobisty
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Po wyborach samorządowych przyszedł czas na wybory 
sołtysów. W pierwszych miesiącach b.r. we wszystkich sołec-
twach Gminy Łopuszno odbyły się zebrania wiejskie, na któ-
rych mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie. W więk-
szości mieszkańcy sołectw ponownie wybrali do pełnienia 
tych funkcji „starych”, doświadczonych sołtysów i tak przez 
kolejną kadencję ponownie funkcję sołtysa pełnić będą:
Pan Wiktor Palacz w Czartoszowach,
Pani Grażyna Dzwonek w Eustachowie,
Pan Grzegorz Tkacz w Ewelinowie,
Pan Aleksander Drozdowski w Fanisławicach,
Pani Aneta Boczkowska w Fanisławiczkach,
Pani Wiesława Sornat w Gnieździskach,
Pani Jadwiga Palacz w Grabownicy,
Pani Aneta Karlińska w Jasieniu,
Pan Mieczysław Stępień w Jedlu,
Pan Edward Cieślicki w Józefinie,
Pan Henryk Łapot w Lasocinie,
Pan Kazimierz Ogonowski w Marianowie,
Pan Krzysztof Robak w Nowku,
Pan Stanisław Barwiński w Olszówce,
Pani Anna Gad w Piotrowcu,
Pan Leszek Szymkiewicz w Podewsiu,
Pan Krzysztof Nyga w Rudnikach,
Pan Leszek Pietrzyk w Sarbicach Pierwszych,
Pani Elżbieta Karykowska w Sarbicach Drugich,
Pani Bożena Sochacka w Wielebnowie.

W siedmiu sołectwach mieszkańcy wybrali na kolejną ka-
dencję nowe osoby i tak po raz pierwszy sołtysami zostali:
- Pani Grażyna Bekier w Antonielowie (dotychczasowa p. 

sołtys nie kandydowała w wyborach),
- Pan Mariusz Woś w Czałczynie,
- Pani Renata Resiak w Dobrzeszowie (zastąpiła na stanowi-

sku sołtysa swojego teścia),
- Pan Marian Płyta w Krężołku – Przegrodach (dotychczaso-

wy p. sołtys nie kandydował w wyborach),
- Pan Aleksander Mróz w Łopusznie (dotychczasowa p. soł-

tys nie kandydowała w wyborach), 
- Pan Paweł Kolasa w Rudzie Zajączkowskiej (dotychczaso-

wy p. sołtys nie kandydował w wyborach), 
- Pan Wiesław Szymoniak w Snochowicach, który już pełnił 

funkcję sołtysa tej miejscowości w latach 1991-1994 (do-
tychczasowy p. sołtys nie kandydował w wyborach).

We wszystkich zebraniach wiejskich osobiście uczestniczył 
Wójt Gminy p. Zdzisław Oleksiewicz, który w dniu 13 maja b.r. 
odbył z sołtysami pierwszą naradę służbową.

roman Jarząbek

Wybory sołtysów
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W dniu 25 sierpnia br. podpisa-
ne zostało porozumienie pomiędzy 
Świętokrzyską Wojewódzką Komen-
dą OHP w Kielcach a Urzędem Gminy 
w Łopusznie, którego przedmiotem 
jest zwiększenie efektywności dzia-
łań na rzecz osób długotrwale bez-
robotnych, beneficjentów pomocy 
społecznej, młodzieży gimnazjalnej, 
ponadgimnazjalnej i osób poszuku-
jących pracy z terenu gminy Łopuszno.

Jako państwowa jednostka organizacyjna ŚWK OHP  reali-
zuje zadania na rzecz młodzieży, osób bezrobotnych i poszu-
kujących pracy w zakresie:
- kształcenia
- dokształcania
- zatrudnienia
- wychowania

młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. Po-
nadpowiatową jednostką organizacyjną OHP jest: Centrum 
edukacji i Pracy młodzieży w kielcach. Celem CEiPM jest 
realizacja zadań z zakresu aktywnych form  przeciwdziałania 
bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych 
dla młodzieży z lokalnego rynku pracy.

zadania CeiPm:
- Prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej
- Badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyj-

nych i rynku pracy
- Prowadzenie pośrednictwa pracy w tym pośrednictwa 

pracy zagranicznej
- Obsługa refundacji wynagrodzeń młodocianych pracow-

ników
- Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej 

w zakresie realizowanych działań

w strukturze CeiPm znajdują się:
- Młodzieżowe Biura Pracy
- Kluby Pracy
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
- Młodzieżowe Centra Kariery
- Dział Refundacji

Młodzieżowe Biura Pracy są głównym realizatorem zadań 
z  zakresu pośrednictwa pracy na rzecz osób uczących się 
i   bezrobotnych, w tym również pośrednictwa pracy zagra-
nicznej.
KONTAKT:
Klub Pracy w Kielcach
ul. Paderewskiego 31
Tel./fax: 041-341-53-74

mobilne Centrum informacji za-
wodowej zostało utworzone w ra-
mach nowoczesnego systemu oferu-
jącego wysoką jakość doradztwa za-
wodowego i informacji zawodowej. 

Celem działania mCiz jest:
Zwiększenie dostępu do usług in-

formacji i poradnictwa zawodowe-
go dla młodzieży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
mieszkającej z dala od większych miast

Wyposażenie młodzieży, osoby bezrobotne i poszu-
kujące pracy w wiedzę, informacje i umiejętności radze-
nia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych  
i gospodarczych

Ukształtowanie umiejętności aktywnego i elastycznego 
planowania własnego rozwoju zawodowego

HUFieC PraCY
Podstawową jednostką organizacyjną Ochotniczych Huf-

ców Pracy są Hufce Pracy.
Realizują one zadania z zakresu kształcenia i wychowania, 

prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne m.in. z  za-
kresu ekologii i promocji zdrowia. Hufce Pracy zapewnia-
ją uczestnikom możliwość realizacji obowiązku szkolnego z 
jednoczesną realizacją przygotowania zawodowego w for-
mie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i nauki za-
wodu. Oddziaływania wychowawcze realizowane są w toku 
codziennej pracy, jak również poprzez organizację przed-
sięwzięć kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych  
i turystycznych zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i lo-
kalnym.
13-3 Hufiec Pracy 
ul. Paderewskiego 31 
25-415 Kielce 
tel.: (41) 344 46 11 
fax: (41) 344 46 11 
e-mail: hufiec.kielce@ohp.pl

Praktyczna nauka zawodu w zawodach: ślusarz, stolarz, 
krawiec, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, cukiernik, piekarz, fryzjer, sprzedawca, mu-
rarz, ogrodnik, betoniarz-zbrojarz, murarz, technolog robót 
wykończeniowych, lakiernik, blacharz samochodowy, rzeź-
nik-wędliniarz.

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimna-
zjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w warsz-
tatach aktywizacji zawodowej przeprowadzonych przez 
MCIZ Kielce zgłoś się do Urzędu Gminy w Łopusznie, tam 
uzyskasz wszelkich potrzebnych informacji. Osobą odpo-
wiedzialną za udzielenie dodatkowych informacji jest Pan 
Szymon Jarzyna – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Nr 
tel. (41) 39 14 001. Przypominamy, iż warsztaty są bezpłat-
ne i odbywać się będą w budynku UG w Łopusznie. 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach
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Gmina Łopuszno/Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
realizuje projekt  pn.

CzaS na zmianY w Gminie ŁoPUSzno
Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki
,, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Cel projektu:
Podwyższenie statusu społecznego  i zawodowego podopiecznych GOPS Łopuszno mająca na celu  przygotowanie ich do 

wejścia na rynek pracy. 
Poprzez
•	 Trening	kompetencji	i	umiejętności	społecznych,
•	 Grupa	wsparcia,
•	 Szkolenie	zawodowe.

Od 18 lipca do 28 lipca 2011 r.  odbyło się szkolenie zawo-
dowe – kucharz, mający na celu zdobycie nowych kompe-
tencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywiza-
cje zawodową, zwiększenie możliwości zatrudnienia na rynku 
pracy. 

materiał przygotował:
zespół projektowy.

Od 30 maja do 03 czerwca 2011 r. Uczestnicy projektu ukoń-
czyli szkolenie  pt. ,, Trening kompetencji i umiejętności 
społecznych”, udział został potwierdzony odpowiednimi cer-
tyfikatami

21 czerwca 2011 r. Odbyły się zajęcia zlecone  – grupa 
wsparcia, mająca na celu zwiększenie mobilności społecz-
nych  i zawodowych, naukę funkcjonowania w grupie, a także 
odpowiedzialności za grupę oraz oderwanie się od codzien-
ności. 
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Plebiscyt „Euro - Gmina” to coroczne podsumowanie doko-
nań najlepszych gmin województwa świętokrzyskiego. Wło-
darze świętokrzyskich gmin i powiatów, które wykazały się 
najciekawszymi inicjatywami oraz bogatym dorobkiem w róż-
nych dziedzinach uhonorowani zostali statuetkami, wyłonie-
ni przez Kapitułę, w skład której wchodzą, poza marszałkiem 
i wojewodą województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele 
organizacji samorządowych.

Wśród zwycięzców plebiscytu znalazła się Gmina Łopusz-
no. Zdzisław Oleksiewicz – wójt gminy Łopuszno, odebrał wy-
różnienie w dziedzinie rozwoju infrastruktury. 

Kapituła konkursu doceniła działania władz gminy zmierza-
jące do poprawy oraz rozbudowy infrastruktury gminnej. Na 
tym polu mieszkańcy naszej gminy mają powody do dumy, 
bo inwestycji tego typu było wiele. Możemy pochwalić się 
pięknie przebudowanym centrum miejscowości Łopuszno, 
wyremontowanym Ośrodkiem Zdrowia, rozbudowanym za-
pleczem socjalno-świetlicowym Ośrodka Sportowo-Wypo-
czynkowego, pięknym kompleksem boisk sportowych „Orlik 
2012”. Wyremontowano budynki  szkół dzięki czemu młodzież 

Gmina Łopuszno nagrodzona w konkursie EURO GMINA

może uczyć się teraz w bardzo dobrych warunkach. Sfinalizo-
wano proces wodociągowania gminy, a większość dróg gmin-
nych zyskała asfaltowe nawierzchnie oraz oświetlenie. W wie-
lu miejscowościach gminy powstały place zabaw, boiska lub 
inne obiekty służące lokalnym społecznościom.   

m.n.

,,Dzień Matki” to szczególny dzień, bliski każdemu człowie-
kowi. Nie ulega wątpliwości, że jest świętem mocno zakorze-
nionym w sercu każdego człowieka, gdyż dotyczy to osoby, 
którą kochamy. Dzień Matki to święto mające na celu okazanie 
mamom miłości, szacunku, wdzięczności oraz podziękowania 
za najtrudniejszą w życiu pracę, jaką jest bycie matką. Za to, 
że jest w trudnych chwilach, za to, że uczestniczy w czynno-
ściach dnia codziennego. Gwarantuje szczęście, spokój, bez-
pieczeństwo, ciepło, a jej miłość jest bezgraniczna i czysta. 

W myśl tej idei 26 maja 2011r. odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Dnia Matki w Świetlicy Wiejskiej w Piotrow-
cu.  Przybyłych gości powitała przewodnicząca Rady Gminy 
Łopuszno pani Danuta Łukasik, która złożyła serdeczne życze-
nia z okazji tego wzruszającego święta. 

Organizatorami uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury 
w Łopusznie, który zadbał o stronę artystyczną, a także o re-
pertuar występu milusińskich.

Prezentacje wywołały głębokie wzruszenie, podziw i dumę 
wśród mam, które z przejęciem i dużą uwagą oglądały swo-
je pociechy. Mieliśmy przyjemność podziwiać umiejętności 

Koncert dla kochanej mamusi…
recytatorskie w wierszach adresowanych do mam. Usłyszeli-
śmy piosenki: ,,Cudownych rodziców mam”, „Dla mamy”, ,,Tę-
cza, tęcza, cza cza cza”, ,, Czerwone jabłuszko”. Swoje umie-
jętności taneczne zaprezentowały także dzieci uczęszczające 
na zajęcia taneczne w GOK. Piękny popis dali również młodzi 
wirtuozi grający na gitarze i instrumentach klawiszowych. 

Występ dzieci i to, co chciały przekazać mamom był najlep-
szym prezentem, jaki może dać w tym dniu dziecko. Całkiem 
zwyczajne gesty, proste słowa piosenki, które w treści zawie-
rają zwykłe ale jakże zarazem ważne słowa ,,za to tak bardzo 
kocham cię”, ,,przepraszam”, ,,dziękuję”, ,,ja nie chciałam wy-
bacz mi” mają niesamowitą wartość. Niejednej mamie kiedy 
słyszała takie, jakże wymowne słowa zakręciła się w oku łza. 
Piosenka o tęczy zaśpiewana przez sześcioletnią dziewczynkę, 
w interpretacji dzieci była życzeniem czarodziejskiego uśmie-
chu, pięknych tęczowych kolorów, które na co dzień mają to-
warzyszyć każdej mamie. Po części artystycznej, w miłym na-
strojau uczestnicy spotkania udali się na słodki poczęstunek.   

agnieszka Jeleń
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,,Poezja zachowuje od 
zniszczenia tchnienie 
boskości w człowieku”.

Percy Shelley

19 maja br. Gminny Ośrodek 
Kultury w Łopusznie zorganizo-
wał po raz kolejny VIII Gminny 
Konkurs Recytatorski Poezji Ma-
rii Konopnickiej. Konkursy tego 
rodzaju dają możliwość lep-
szego poznania literatury polskiej, rozwoju intelektualnego 
w oparciu o nasze dziedzictwo kulturowe, możliwość pokaza-
nia swoich umiejętności recytatorskich, zmierzenia się z tre-
mą, oceną komisji konkursowej, reakcją publiczności.

W konkursie wzięło udział 23 uczestników w dwóch kate-
goriach wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Jury oceniło wykonawców według następujących kryteriów: 
doboru repertuaru do możliwości wykonawczych, interpreta-
cji tekstów, kultury słowa oraz ogólnego wyrazu artystyczne-
go.

Biorąc pod uwagę wymienione wskaźniki komisja konkur-
sowa w osobach:
1. Zuzanna Woś – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Łopusznie, 
2. Agnieszka Jeleń – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łopusznie,
3. Barbara Pawelczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łopusznie dokonała poniższych ocen.

W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych komisja kon-
kursowa przyznała: 
I miejsce maria Satalecka - Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.
II miejsce weronika Sobczyk – Szkoła Podstawowa w Do-
brzeszowie.
III miejsce Łukasz zimny - Szkoła Podstawowa w Dobrzeszo-
wie.

Wyróżnienia otrzymali:
- wiktoria kaczmarczyk, mariola Szymkiewicz, Faustyna 
kaliszewska.

W kategorii II klas I – III szkół gimnazjalnych pierwsze miej-
sca otrzymali:
I miejsce Sylwia Podstawka - Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.
II miejsce Justyna kiełbus - Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie.
III miejsce magdalena Serafin - Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie.

Wyróżnienie otrzymała karolina Sobczyk.
W tegorocznym konkursie mieliśmy przyjemność usłyszeć 

w wykonaniu nagrodzonych recytatorów m.in. takie utwory 
jak: ,,Bez dachu”, „Parasol”,  ,,Non Dolet”, ,,Skrucha Józi”,  ,,Noc”,  
,,Co Staś widział w polu”, : „Wieczór już”, ,,I mówię: odejdź”, ,,Na 
zasadzce”, „Przy mrowisku”, ,, Żabka Helusi”, „O nocy”.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez GOK, a także gratulacje, które w imieniu komisji kon-

VIII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej
kursowej wypowiedziała Pani Barbara Pawelczyk - kierownik 
GOK. 

W imieniu organizatorów składam serdeczne gratulacje za-
równo zwycięzcom jak też wszystkim uczestnikom konkursu 
i zachęcam do brania udziału w kolejnych. Życzymy dalszych 
sukcesów i wspaniałych przeżyć podczas następnych wystę-
pów. Pragniemy wyrazić także wdzięczność nauczycielom za 
przygotowanie dzieci i młodzieży. Dzięki ich pracy poziom re-
cytacji konkursowych był bardzo wysoki. 

Paweł Grund
agnieszka Jeleń
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Dnia 4 maja uczniowie kl. I i II Szkoły Podstawowej w Ło-
pusznie z opiekunami uczestniczyli w przedstawieniu pt.: 
„Wilk i Zając”, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną.

W spektaklu wykorzystano postaci Wilka i Zająca ze znane-
goi popularnego rosyjskiego filmu animowanego pt.: „Nu, pa-
gadi” (Ja Ci pokażę) Wiaczesława Kotinoczkina.

Na teatrzyk składało się kilka scenek, które poza zabawą, 
uczyły dzieci odpowiedzialnych zachowań w różnych sytu-
acjach. Mali widzowie mieli możliwość wystąpienia na scenie 
razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia.

Artyści dostarczyli uczniom wielu wrażeń i przeżyć este-
tycznych.

m.G.

„Wilk i zając”

Edyta Piwowarczyk laureatką konkursu!
Dnia 7 czerwca w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury od-

było się uroczyste podsumowanie III edycji konkursu literac-
kiego o „Złote Pióro”. Organizatorem konkursu była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łopusznie, patronat nad konkursem 
sprawował Wójt Gminy. Celem konkursu było inspirowanie 
zainteresowań literackich, poszukiwanie nowych talentów 
twórczości literackiej wśród mieszkańców naszej gminy, a tak-
że promocja czytelnictwa. Spośród 25 prac, które wpłynęły 
na konkurs, jury któremu przewodniczył prezes Świętokrzy-
skiego Związku Literatów Polskich – Stanisław Nyczaj, doko-
nało oceny i przyznało nagrody w kategoriach poezja i proza.

W kategorii poezja pierwsze miejsce i „Złote Pióro” przy-
znano edycie Piwowarczyk za wiersz pt. „Otwarte oczy” oraz 
„Nic poza mną”. Drugie miejsce przyznano Łukaszowi wosio-
wi za piękny wiersz, pt. „Świętokrzyska Ziemia”. Trzecie miej-
sce zajęły egzekwo anna Puchrowicz z wierszem, pt. „Miłość 
XXI wieku” oraz monika klimczak za utwór, pt. „Dom”.

W kategorii proza pierwsze miejsce zajęła magdalena 
del za opowiadanie, pt. „Magiczne lustra”, drugie miejsce ex 
aequo zajęła eleonora wertka za zbiór opowiadań, pt. „Jak 
to drzewiej bywało” oraz kamil domagała z opowiadaniem, 
pt. „O świętokrzyskich diabłach”.

Wyróżnienie w konkursie otrzymała maria Satalecka za 
wiersz, pt. „Na swoim miejscu” oraz małgorzata Piec i Jan ko-
bierski za udział w konkursie.

Po uroczystym wręczeniu nagród, laureaci zaprezentowa-
li nagrodzone utwory, które wzbudziły duże zainteresowanie 
wśród gości i młodzieży gimnazjalnej. 

Następna edycja konkursu już za rok!!!
z.w.
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W dniu 11 maja 2011r. odbyło się w Urzędzie Gminy w Ło-
pusznie posiedzenie komisji w składzie: Barbara Pawełczyk, 
Szymon Jarzyna, Iwona Janik, Małgorzata Gawęda, Anna Du-
dek. Komisja oceniła prace plastyczne, które wpłynęły do 
Urzędu Gminy w Łopusznie w ramach Ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi” organizowanego 
przez KRUS.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zacho-
wań w środowisku pracy i życia rolników, zgodnych  z zasa-
dami   bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rol-
nym,  a także   zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo   dzie-
ci  wiejskich  w trakcie ich zabaw i obecności w pobliżu osób 
wykonujących prace rolnicze. 

Konkurs   obejmuje  etapy: wojewódzki i centralny. Pierw-
szy etap  zakończy się do 22 czerwca, o wynikach etapu cen-
tralnego  i laureatach uhonorowanych  nagrodami Prezesa 
Kasy komisja konkursu poinformuje do końca br.  

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi”
Komisja ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji 

wśród 21 uczniów laureatami etapu gminnego zostali:
w grupie wiekowej (klasy 0-3)
I miejsce – Małgorzata Resiak, klasa 2, Szkoła Podstawowa w 
Dobrzeszowie.
II miejsce – Klaudia Nowak, klasa 3, Szkoła Podstawowa w Do-
brzeszowie.
III miejsce – Jakub Kaczmarczyk, klasa 2, Szkoła Podstawowa 
w Dobrzeszowie.
w grupie wiekowej (klasy 4-6)
I miejsce – Patrycja Kowalczyk, klasa 5, Szkoła Podstawowa w 
Dobrzeszowie.
II miejsce – Natalia Nyga, klasa 6, Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie.
III miejsce – Kacper Sobczyk, klasa 6, Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Łopusznie.

Gratulujemy!!!
Szymon Jarzyna

W dniach od 12. 06. do 26. 06. 2011 roku w Łopusznie mia-
ła miejsce wymiana kulturalna pomiędzy malarzami z Pol-
ski i Ukrainy. Wymiana dotyczyła organizacji plenerów pla-
stycznych, w których uczestniczyło łącznie 20 malarzy z Pol-
ski i Ukrainy. W czasie trwania plenerów można było niejed-
nokrotnie zobaczyć w pobliżu naszego kościoła malarzy ze 
sztalugą i pędzlem w dłoni, którzy w skupieniu uwiecznia-
li na płótnie piękno naszych łopuszańskich terenów. Temat 
prac był dowolny, stąd ich różnorodność.  Organizatorami 
byli: Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportowo – Wy-
poczynkowy w Łopusznie. 

Organizacja tego rodzaju wymiany ma wiele pozytywnych 
aspektów. Jednym z nich jest poznanie innego spojrzenia na 
malarstwo, wymiana doświadczeń, poznanie innej kultury, 
różnych technik malarskich, odmiennego postrzegania ota-
czającej nas rzeczywistości.

Prace powstałe podczas dwutygodniowego pleneru ma-
larskiego są na wysokim poziomie. Różnorodne pod wzglę-
dem operowania kolorem, sposobu wykonania a także tema-
tu, jaki przedstawiają. Wszystkie namalowane obrazy można 
było podziwiać 24 lipca podczas ,,Biesiady Łopuszańskiej”. 
Obecnie zamieszczone są w Galerii Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łopusznie.

a. J.

XXXI Plener Plastyczny
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Taki tytuł nosił projekt Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
skierowany do szkół województwa. Jego celem było uczcze-
nie wyjątkowego wydarzenia w historii Polski i Kościoła – be-
atyfikacji Jana Pawła II, która miała nastąpić  w Rzymie 1 maja 
2011r. 

Jesteśmy szkołą noszącą imię Jana Pawła II, dlatego z ra-
dością przystąpiliśmy do realizacji projektu. W tym roku po-
stanowiliśmy obchodzić Dzień Patrona 29 kwietnia, ponieważ 
punktem kulminacyjnym projektu było posadzenie drzewka 
– papieskiej jodły przed budynkiem szkoły w piątek, 29 kwiet-
nia, punktualnie o godzinie 12.00.

Realizacja projektu trwała 2 miesiące. Społeczność szkolna 
pracowała w zespołach, wykonując różnorodne zadania. Wy-
chowawcy  klas i katecheci przeprowadzili zajęcia na temat Pa-
trona, zaznaczając ponadczasowe wartości wypływające z na-
uki Jana Pawła II. Wyjaśniono uczniom znaczenie symboliki jo-
dły – charakterystycznego elementu dla przyrody regionu.

Pracownicy administracji i obsługi przygotowali miejsce do 
posadzenia drzewka, jeden z rodziców – pan Adam Kozieł po-
zyskał kamień, do którego przytwierdzono pamiątkową ta-
bliczkę, zaprojektowaną przez Radę Pedagogiczną.  Program 
artystyczny przygotował zespół nauczycieli i uczniów: pani 
Iwona Wisznarewska, pani Wanda Nowak, uczniowie klasy II a 
i III b SP, pani Renata Polak, pani Maria Zasada, pan Jarosław 
Gołuch z uczniami klas I - III Gimnazjum. Koncepcją scenogra-
fii oraz jej wykonaniem zajęli się uczniowie pod kierunkiem 
pani Bogumiły Kamińskiej i pani Haliny Ptak. Zespół gimna-
zjalistów: Karol Czupryński, Paweł Gawęda, Karol Marcinkow-
ski, Dominik Banak –przygotował prezentację multimedialną 
poświęconą Papieżowi. Za oprawę liturgiczną w kościele od-
powiedzialni byli: pani Jolanta Szczerek, pani Jolanta Nyga – 
Miśta, pan Jarosław Gołuch. Nad nagłośnieniem w sali gimna-
stycznej   i na zewnątrz budynku czuwał pan Stanisław Piwo-
warczyk, dokumentację fotograficzną imprezy wykonał pan 
Krzysztof Zimny.  

Na uroczystość 29 kwietnia przyjęli zaproszenie: wizytator 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, pan Roman Wojtalczyk,  księ-
ża z łopuszańskiej parafii, przewodnicząca RG w Łopusznie, 
pani Danuta Łukasik, wójt gminy, pan Zdzisław Oleksiewicz, 
radni Rady Gminy, rodzice uczniów, emerytowani nauczycie-
le naszej szkoły, poczty sztandarowe kombatantów, OSP Ło-
puszno, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie.

O godz. 10.45 spod budynku szkoły ruszyliśmy kolumną, 
którą otwierał nasz poczet sztandarowy, do kościoła parafial-
nego, gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej o  potrzebne 
łaski dla społeczności szkolnej za wstawiennictwem naszego 
Patrona Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył oraz homilię wy-
głosił ksiądz Tomasz Cieniuch.

Punktualnie o godzinie 12.00 przed budynkiem szkoły na-
stąpiła druga odsłona uroczystości. Dyrektor Zespołu Szkół, 
pan Krzysztof Kumański powitał gości, przypomniał ideę 
drzewka jako żywego pomnika beatyfikacji Jana Pawła II oraz 
zaprosił do  posadzenia „Jodły Papieskiej”. Dokonali tego: pani 
przewodnicząca RG, pan wójt oraz pan wizytator. Oni także 
odsłonili pamiątkową tablicę. Drzewko i tablicę poświęcili 
księża: Tomasz Cieniuch i Józef Cichoń. 

„ŻYWE POMNIKI BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II”

Następnie goście oraz uczniowie przeszli do sali gimna-
stycznej, gdzie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu 
naszych uczniów. Montaż słowno – muzyczny przypominał 
doniosłe momenty pontyfikatu Wielkiego Rodaka oraz wska-
zywał najważniejsze wartości wypływające z nauki Jana Paw-
ła II. Programowi artystycznemu towarzyszył pokaz multime-
dialny ukazujący Papieża w ważnych chwilach Jego życia.

Po uroczystości na sali gimnastycznej goście przyjęli zapro-
szenie na przygotowany z tej okazji poczęstunek. 

Udział w projekcie zakończył się sukcesem. W przedsię-
wzięciu wzięła udział cała społeczność szkolna, wielu rodzi-
ców oraz lokalne władze. Uczciliśmy wyjątkowe wydarzenie w 
historii naszego kraju oraz Kościoła. Praca nad projektem do-
starczyła naszym uczniom wiele nowej wiedzy i umiejętności, 
a nauczycielom satysfakcji. 

14 czerwca 2011 r. w auli Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie pro-
jektu. Gospodarzami spotkania byli: pani Małgorzata Muzoł - 
Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz ks. prof. Władysław Sowa  - 
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Pod-
czas uroczystości dyrektor Zespołu Szkół, pan Krzysztof Ku-
mański odebrał Certyfikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświa-
ty potwierdzający udział w projekcie edukacyjnym „Żywe po-
mniki beatyfikacji Jana Pawła II”.  

a.p.
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23 maja 2011 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu 
Wiedzy o Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu oraz jed-
nym z fundatorów nagród był poseł do Parlamentu Europej-
skiego, pan Jacek Włosowicz. Poza nim na uroczystości obecni 
byli m.in. senator Rzeczypospolitej Polskiej pan Grzegorz Ba-
naś, radny powiatu pan Tomasz Zbróg i wójt gminy Łopuszno 
pan Zdzisław Oleksiewicz. Poza wręczeniem nagród pan po-
seł Włosowicz i pan senator Banaś opowiadali o swojej pracy 
i odpowiadali na pytania zgromadzonych uczniów. Po uroczy-
stości wpisali się do księgi pamiątkowej szkoły.

W konkursie, który odbył się w marcu 2011r., wzięli udział 
chętni uczniowie trzech gimnazjów naszej gminy: Gimnazjum 
w Zespole Szkół im. Jana  Pawła II w Łopusznie, Społeczne-
go Gimnazjum nr 1 w Łopusznie oraz Gimnazjum w Zespole 
Szkół  w Gnieździskach. Na przebiegiem konkursu w poszcze-
gólnych szkołach czuwali wyznaczeni nauczyciele. W Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie byli to opiekunowie Szkol-
nego Klubu Europejskiego „Euro”: pani Monika Kasprzyk i pani 
Renata Butenko.

Szczegółowa tematyka konkursu obejmowała następujące 
zagadnienia:
- Rola Polski w Unii Europejskiej,
- Historia i zadania Parlamentu Europejskiego,
- Parlament Europejski a Parlament Polski-podobieństwa 

i różnice.
Laureaci konkursu w poszczególnych szkołach to:
GimnazJUm w zS im. Jana Pawła ii w  ŁoPUSznie:

1.Katarzyna Gwóźdź,
2. Urszula Ciułek,
3. Sara Świercz,
4.Mateusz Śliwka.

SPoŁeCzne GimnazJUm nr 1 w ŁoPUSznie:
1.Paulina Jachimczyk,
2. Michał Hejduk,
3. Mariola Zielińska,
4. Ewelina Obwarzanek.

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
GimnazJUm w GnieŹdziSkaCH:

1. Kinga Krzeszowska,
2. Aleksandra Szymczyk,
3. Karol Smardzewski.

Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej ze szkół otrzymali 
‘Bilet do Brukseli’- kilkudniowy wyjazd do Brukseli połączony 
ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Wycieczka odby-
ła się w dniach 18 – 22 czerwca. Jej uczestnicy wrócili zadowo-
leni i wzbogaceni o nową wiedzę o strukturach europejskich. 
Pozostali laureaci otrzymali odtwarzacze MP4 oraz nagrody 
książkowe.

Fundatorami nagród byli pan poseł Jacek Włosowicz, rad-
ny powiatu pan Tomasz Zbróg, pan Krzysztof Soboń z Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego „Soboń”, Wójt Gminy Łopusz-
no pan Zdzisław Oleksiewicz oraz właściciel Okręgowej Sta-
cji Kontroli Pojazdów pan Bonifacy Sornat, reprezentowany na 
uroczystości przez panią Teresę Łukasik. 

monika kasprzyk
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Rodzice .... kochani, cierpliwi, wyrozumiali, uśmiechnięci, ra-
dośni...   tacy są!!! Dzień Matki i Ojca stwarza niepowtarzalną 
okazję, by im za to podziękować. Jest to niewątpliwie jedno z 
najważniejszych świąt w harmonogramie imprez szkolnych. Dla-
tego też wiele serca i trudu włożyliśmy w zorganizowanie tej uro-
czystości. Zadbaliśmy o każdy szczegół, aby rodzice poczuli,  jak 
bardzo są kochani. Przygotowany repertuar w większości two-
rzyły wiersze i piosenki. Gromkimi brawami nagrodzono dzie-
ci, które wcieliły się w rolę małych zwierzątek szukających pre-
zentów dla swoich mam. Dobrze, że trafiły na gosposię Małgo-
rzatkę, która podzieliła się z nimi swoimi zapasami. Mali artyści 

Za ich trud i poświęcenie –  
akademia z okazji Dnia Matki w Filii Sarbice

występowali na tle pięknej wiosennej dekoracji przygotowanej 
przez panią Małgorzatę Najmrodzką i panią Małgorzatę Krzysz-
tofik. Płynące z małych serc życzenia wzruszyły niejedną mamę, 
a własnoręcznie wykonane koszyczki pełne kwiatów były do-
datkowym prezentem, który z pewnością będzie przypominał o 
wdzięczności i miłości ich dzieci. Wyrazy uznania za trud wkłada-
ny w wychowanie skierowała do przybyłych mam pani kierow-
nik Agnieszka Adydan. Podkreśliła również, że uroczystość jest 
pięknym podziękowaniem dla nich. Dodała również, że należy 
pamiętać, aby nie tylko w Dzień Matki, w to szczególne święto, 
ale codziennie, zawsze i wszędzie kochać swoich Rodziców.

małgorzata dudek

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świe-
cie. To czas radosnej zabawy kojarzonej wszędzie i bez wyjątku 
z przywilejem młodego wieku. Z okazji tego dnia w Filii w Sarbi-
cach zorganizowano wspaniałą kolorową imprezę dla uczniów 
i przyszłorocznych przedszkolaków zaproszonych z rodzicami.

Imprezę słowami powitania rozpoczęła pani kierownik 
Agnieszka Adydan. Zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy, 
obiecując wiele atrakcji. Na początek dzieci z klas 0 - III prezento-
wały przygotowane przez siebie stroje. Największe brawa otrzy-
mała Kinga Szymańska (uczennica kl. II), której kreacja sprawiła, iż 
wszyscy poczuli się, jakby uczestniczyli w prawdziwym pokazie 
mody. Pozostali wyglądali równie szykownie, więc nikt nie został 
bez nagrody.

Kolejne atrakcje czekały na boisku szkolnym. Tam panie Mał-
gorzata Krzysztofik i Małgorzata Najmrodzką czuwały nad prze-
biegiem poszczególnych konkurencji sportowych. Zadbały też 
o to, by wszyscy biorący w nich udział otrzymali nagrody i upo-
minki. Były między innymi skoki w workach, rzuty do celu, prze-
noszenie przedmiotów, rodzinne przeciąganie liny, wyścigi z ku-
beczkami pełnymi wody... Wspólna zabawa i zdrowa rywaliza-

Piknik z okazji Dnia Dziecka
cja uczniów, rodziców i przyszłych przedszkolaków mocno zin-
tegrowała społeczność szkolną.

Po zmaganiach sportowych wszyscy zostali zaproszeni na 
ognisko i pieczoną kiełbaskę. Serwowano również zimne i go-
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rące napoje. Jednak to nie był koniec przygotowanych atrakcji. 
Posileni i wypoczęci uczniowie porwali księdza proboszcza na 
boisko, gdzie został rozegrany mecz piłki nożnej chłopcy kon-
tra dziewczynki. By jednak wyrównać trochę szanse, drużynę 
dziewcząt wzmocnił ks. Zbigniew Stanios. Zawodnikom towa-
rzyszył wielki duch walki i uczciwa konkurencja. Pani kierow-
nik nie dała długo odpoczywać po meczu. Zaprosiła wszystkie 
dzieci do gry terenowej, której celem było odszukanie wskazó-
wek, ukrytych na terenie działki szkolnej, mających doprowadzić 
do… skarbu! Do zdobycia pierwszej z nich potrzebny był bystry 
umysł, do zdobycia kolejnych także… bystre oko.

Skarb znalazł Kacper Szymański, a był nim kupon na lody, 
oczywiście dla wszystkich. Na zakończenie imprezy wszystkie 

dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami, a najmłodsi, 
którzy rozpoczną naukę w przyszłym roku, otrzymali także ma-
skotki.

Dzieci z nagrodami i uśmiechniętymi buziami wracały do do-
mów. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a maluchy najchętniej 
zostałyby jeszcze dłużej. Impreza udała się również dzięki spon-
sorom, którymi byli: radny gminy Łopuszno Czesław Bujak, ks. 
proboszcz Zbigniew Stanios, właściciel piekarni „Nova” pan 
Zdzisław Palacz, właściciel sklepu w Sarbicach pan Wiesław Ko-
zioł, a także nauczycielki z filii w Sarbicach.

małgorzata najmrodzka

Światowy Dzień Ziemi, który przypada 22 kwietnia, był w 
tym roku obchodzony pod hasłem „Las – całkiem blisko nas”, 
a rok 2011 ogłoszony był przez ONZ Międzynarodowym Ro-
kiem Lasów. Dlatego pod takim hasłem odbyła się w Szkole 
Podstawowej w Dobrzeszowie akademia przygotowana przez 
członków szkolnego Klubu 4H i jego opiekunki panie Bożenę 
Wróbel i Danutę Młynarską. Na tle przepięknej, kolorystycz-
nie nawiązującej do hasła przewodniego dekoracji uczniowie 
zaprezentowali się z piosenkami, wierszami oraz pouczającą 
inscenizacją pt. „Rozmowa drzew”, w której wystąpiły dzie-
ci pięknie poprzebierane za najpopularniejsze polskie drze-
wa. Widzom najbardziej podobała się bajka ekologiczna „Jaś i 
Małgosia” – humorystyczne scenki z Jasiem, Małgosią i Babą-

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie 
-Jagą pobudzały dzieci do perlistego śmiechu i były nagradza-
ne gromkimi brawami.

Po akademii nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego pod hasłem „Las – naszym skarbem” organizowanego 
dla klas I – III oraz konkursu przyrodniczo-ekologicznego, któ-
rego adresatem były klasy IV – VI. Pani dyrektor Alicja Kuro-
patwa pogratulowała zwycięzcom i uroczyście wręczyła dy-
plomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzonych było wielu, ponie-
waż w tej przedświątecznej atmosferze rozstrzygnięto rów-
nież konkursy na najpiękniejsze przedstawienie stacji Drogi 
Krzyżowej, najpiękniejsze pisanki i palmy wielkanocne. Całość 
zamknął Poranek Wielkanocny przygotowany przez uczniów 
pod kierunkiem pani Joanny Nygi-Miśty.

danuta młynarska

Akademia z okazji Dnia Matki i Ojca  
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

Dzień 26 maja 2011 r. był bardzo uroczystym dniem w szko-
le, jak co roku zresztą, ponieważ gościliśmy Mamusie i Tatusiów 
z okazji ich święta. Na początku Pani Dyrektor serdecznie powi-
tała przybyłych, po czym zaprosiła publiczność na występy. Dzie-

ci od dłuższego czasu przygotowywały się do tej uroczystości. 
Wytrwale ćwiczyły układy taneczne, aby dobrze wypaść przed 
rodzicami. Wszystkie dzieci, począwszy od przedszkolaka, a skoń-
czywszy na uczniach klasy VI, byli poprzebierani zgodnie ze swo-
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie  
na Festynie „Bądźmy razem” zorganizowanym  

przez Caritas Diecezji Kieleckiej z okazji Dnia Dziecka
Radośnie i rodzinnie przebiegał festyn pod hasłem „Bądź-

my razem” zorganizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej 
z  okazji Dnia Dziecka l czerwca 2011 r . Uczestniczyło w nim po-
nad 3 tysiące osób, a wśród nich uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej z Dobrzeszowa oraz Filii w Sarbicach z wychowawcami. Im-
preza odbyła się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Bocz-
nej w Kielcach. Rozpoczęło ją poświęcenie przez ks. bp. Mariana 
Florczyka tablicy upamiętniającej miejsce, z którego bł. Jan Pa-
weł II 20 lat temu rozpoczął pielgrzymkę po ziemi świętokrzy-
skiej. To właśnie na tym stadionie 3 czerwca 1991 r. wylądował 
papieski helikopter.   

Następnie mieliśmy okazję podziwiać prezentację Papa Mobile 
z pierwszej Pielgrzymki Papieskiej do Polski, w którym przybył ks. 
bp Marian Florczyk, by powitać wszystkich uczestników zaba-
wy, a w szczególności tych, których święto obchodziliśmy - dzie-
ci. Atrakcji tego dnia nie brakowało. Na scenie pojawił się zespół 
„Wesołe ziarenka” z telewizyjnego programu „Ziarno”, który 
wprowadził wszystkich w pogodny nastrój, wykonując piosen-
ki ze swojego repertuaru, a w przerwach organizując dla dzieci 
ciekawe konkursy dotyczące wiedzy o Janie Pawle II, za które 
dzieci otrzymywały ciekawe nagrody. Odbyły się również poka-
zy sprzętu strażackiego i policyjnego, tresura psów policyjnych, 

ją rolą. Można było obejrzeć zwierzątka i postaci z bajek. Dodat-
kową atrakcją było wręczanie własnoręcznie wykonanych pre-
zencików oraz składanie życzeń. 

Mamy były zachwycone prezentami. Nie obyło się bez wzru-
szeń, gdyż niejednej mamie popłynęła łza wzruszenia po policz-
ku. Zarówno rodzicom, nauczycielom, jak i uczniom naszej szkoły 
występy bardzo się podobały. Po przedstawieniu Rodzice zosta-

li zaproszeni na poczęstunek, była to chwila dzielenia się swo-
imi wrażeniami i zbierania pochwał. Szczęście rodzinne – jak za-
uważyła Pani Dyrektor - jest największą wartością na świecie, zaś 
świadomość, że zawsze jest ktoś, kto troszczy się o Ciebie jest 
skarbem nieporównywalnym z innymi. To miłość rodziny spra-
wia, że życie jest piękne. 

danuta michalska
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Nietypowo, bo w środę przyszło nam żegnać rok szkolny 
2010/11. Jak wielu innych w całej Polsce uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzeszowie wraz z wychowawcami najpierw 
uczestniczyli we Mszy św., a następnie przeszli do szkoły. Uro-
czystość otwarła pani dyrektor alicja kuropatwa, która 
powitała wszystkich przybyłych. znaleźli się wśród nich 
m.in. wójt gminy Łopuszno pan zdzisław oleksiewicz 
oraz prezes Fundacji z Uśmiechem pani wioletta zdeb 
i  jej wiceprezes pani elżbieta Gołdyn. Obecność obu pań 
wiązała się z uroczystym podsumowaniem projektu, w któ-
rym uczestniczyły maluszki w naszej szkole. Dlatego wszyst-
kie dzieciaczki wystąpiły jeszcze raz, ponownie skupiając na 
sobie uwagę wszystkich obecnych. Rewelacyjnie zaśpiewa-
ły Jagódki i zatańczyły do ognistej węgierskiej melodii. Pani 
Wioletta Zdeb złożyła serdeczne podziękowania za owocną 
współpracę na ręce pana wójta i pani dyrektor (czemu towa-
rzyszyło wręczenie pamiątkowych dyplomów) oraz pań pro-
wadzących przedszkole. Pani dyrektor wręczyła obu paniom 
ołówki, by przypominały im o miłych chwilach związanych z 
placówką szkolną w Dobrzeszowie.

Po występie najmłodszych artystów przyszła kolei na to, co 
tygryski, o! przepraszam, uczniowie lubią najbardziej:) – wrę-
czenie świadectw z (biało-)czerwonym paskiem, nagród i dy-
plomów. Było ich co niemiara! Nie dziwi to przy tak wysokich 
średnich uzyskanych przez naszych uczniów i całe klasy. W 
tym roku wszystko było tym bardziej uroczyste, że te mate-
rialne dowody całorocznej wytężonej pracy wręczali uczniom 
pani dyrektor i pan wójt.

Następnie zaprezentowali się artyści z klasy szóstej. Nie-
zwykle utalentowani przygotowali pod opieką obdarzonej 
prawdziwie reżyserskim wyczuciem pani Joanny Nygi-Miś-
ty urzekające widowisko, którym podziękowali pani dyrek-
tor, nauczycielom, pracownikom szkoły i swoim rodzicom za 
trud włożony w ich wychowanie. Oj, łezka smutku, wzruszenia 
i dumy zakręciła się w oku i nauczycielom, i rodzicom… Cóż, 
na osłodę pozostaje gronu pedagogicznemu pewność, że w 
gimnazjum pójdą w ślady swoich starszych koleżanek i kole-
gów i będą godnie reprezentowali na wszelkiej możliwej ni-
wie swoją nową szkołę.

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie kończy rok szkolny
I tak to się skończyło. Nasi podopieczni opuścili szkołę, by 

przez ponad dwa miesiące robić całe mnóstwo fascynujących 
rzeczy dozwolonych tylko do lat osiemnastu – umawiać się 
z latem w chłodnym cieniu lasu, nad rzeką czy boisku, śmiać 
się, śpiewać piosenki zbyt głośno. Rzeczy, które i starsi powin-
ni robić, „gdy pewnego dnia kiepski będą mieli nastrój”…

ewa Stępień

konkurs rzutu piłką ręczną prowadzony przez zawodników Vive 
Targi Kielce, a także liczne zabawy sportowe, plastyczne, mu-
zyczne, konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje. 

Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i przybo-
rami szkolnymi przygotowanymi przez Biedronkę – partnera 
strategicznego pikniku, a także wzięły udział we wspólnym 
malowaniu plakatu, po złożeniu którego powstał portret pa-
pieża bł. Jana Pawła II. Nad sprawnym przebiegiem festynu 
czuwali wolontariusze Caritas Kieleckiej i Fundacji Vive Ser-
ce Dzieciom, którzy animowali zabawy, częstowali napojami 
oraz smakołykami.

Dzięki wielu wspaniałym organizatorom festynu Hala Le-
gionów przy ul. Bocznej stała się jednym wielkim placem za-
baw. Dzieci tańczyły, śpiewały, malowały, obdarowane zosta-
ły balonikami z logo „Caritas”, a młodzi wolontariusze z Diece-
zjalnego Centrum Wolontariatu sprawiali, że na buziach dzieci 
pojawiały się piękne, kolorowe malunki, spośród których uj-
rzeć można było radosny uśmiech każdego dziecka. Składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączając się w 
organizację imprezy przyczynili się do wspaniałych przeżyć na-
szych dzieci w tak ważnym dla nich dniu, szczególnie panu Wój-
towi Zdzisławowi Oleksiewiczowi - sponsorowi autokaru, którym 
dojechaliśmy na festyn.

Paulina Czupryńska



KUltURa i oświata 

Wieści Łopuszna18

2 czerwca 2011r. uczniowie klasy I „a”, której jestem wycho-
wawczynią, zakończyli realizację III i ostatniego etapu Projek-
tu Edukacyjnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy, współfinansowanego ze środków UE i EFS. W poprzed-
nich latach realizowały go panie: Beata Jasikowska (2008/2009) 
oraz Jolanta Palacz (2009/2010).

Celem projektu zgodnie z teorią Gardnera był rozwój 8 ty-
pów inteligencji dziecka: językowej, ruchowej, matematyczno – 
logicznej, wizualno – przestrzennej, przyrodniczej, muzycznej, 
intrapersonalnej i interpersonalnej. Dla rodziców, uczniów klas I 
– III oraz dyrekcji dzieci przygotowały prezentację, w czasie któ-
rej demonstrowały swoje talenty. Popisywały się sprawnością 
ruchową, umiejętnościami recytatorskimi i plastycznymi. Nie 
zabrakło też wierszy i piosenek śpiewanych indywidualnie i w 
zespole, gry na instrumentach. Pokaz efektów pracy uczniów 
na tych zajęciach bardzo podobał się publiczności, która nagro-
dziła małych artystów zasłużonymi brawami. 

elżbieta Żmuda

Zakończenie projektu edukacyjnego 
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

ogólnopolski konkurs Plastyczny „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą- straż przychodzi ci z pomocą”

Głównym celem tegorocznego konkursu było uświadomie-
nie dzieciom i młodzieży różnorodności działań strażaka pod-
czas pełnienia służby. Istotne było pokazanie znaczenia jego 
pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. 

Konkurs poszerza wiedzę na temat działalności służb ra-
towniczych oraz popularyzuje zasady bezpiecznego zacho-
wania w sytuacjach klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych zda-
rzeń, pożarów i wypadków.

Organizatorem konkursu była Komenda Główna Państwo-
wej Straży Pożarnej, Wydział Zarządzania Kryzysowego Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Świętokrzyski Ku-
rator Oświaty.

W województwie świętokrzyskim konkurs rozgrywany był 
na szczeblu szkolnym, gminnym i wojewódzkim. Uczestniczy-
ło w nim 2863 uczniów z 411 szkół z 79 gmin województwa. 

Artystyczne sukcesy uczniów ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
Nagrody dla laureatów etapu wojewódzkiego ufundował 

Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Komendant Woje-
wódzki PSP, Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Uczniowie ZS im. Jana Pawła w Łopusznie pięknie zaistnieli 
w konkursie. W grupie II – szkół podstawowych  i miejsce za-
jęła  Faustyna kaliszewska z kl. iVa (opiekun – pani Bogumi-
ła Kamińska),  a w grupie IV na iii miejscu znalazła się kata-
rzyna wychowaniec, której praca powstała pod kierunkiem 
pani Doroty Palacz.

wojewódzki konkurs „Prezentacje artystyczne Szkół”
Organizatorzy konkursu to Młodzieżowy Dom Kultury – 

Klub Animacji Kultury Szkolnej w Kielcach oraz Samorządowy 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kielcach.

Celem konkursu było umożliwienie szkołom zaprezento-
wania szeroko rozumianej działalności plastycznej, konfronta-
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W kategorii prace plastyczne wyróżnienie otrzymała Kata-
rzyna Marcisz z  kl. III D.

Rozdanie nagród odbyło się w klasztorze na Świętym Krzy-
żu w wigilię beatyfikacji Jana Pawła II.

opiekun: Bogumiła kamińska

cja osiągnięć rówieśniczych młodzieży szkolnej w dziedzinie 
plastyki, wymiana doświadczeń metodycznych i artystycz-
nych nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów. nasza szkoła zajęła 
w nim i miejsce. Nagrody indywidualne otrzymali: 
i miejsce- Sylwia Podstawka kl. III B Gimnazjum 
ii miejsce- karolina maria resiak kl. I C Gimnazjum 
iii miejsce-natalia nyga kl. VI b SP.

”Jan Paweł ii -… iść do góry pod prąd” 
Powiatowy konkurs Plastyczno-Literacki

Patronat honorowy nad konkursem objęli Ksiądz Biskup 
Kazimierz Ryczan- Ordynariusz Diecezji Kieleckiej oraz Ksiądz 
Biskup Krzysztof Nitkiewicz- Ordynariusz Diecezji Sandomier-
skiej. Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej 
1-go maja 2011 roku beatyfikacji Papieża-Polaka. Celem była 
popularyzacja wśród młodzieży życia i dzieła Jana Pawła II, 
rozbudzanie zainteresowań artystycznych uczniów oraz pro-
mowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie i literacko. 

Dzięki zaproszeniu Pana Henryka Milcarza Posła ziemi świę-
tokrzyskiej na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 15 września br. zo-
stała zorganizowana wycieczka do siedziby Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej dla dzieci – laureatów konkursów plastycz-
nych pn. „Pożar, powódź, dniem czy nocą straż przychodzi Ci z 
pomocą” oraz „Bezpiecznie na wsi” z Zespołu Szkól im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.

Po długiej podróży mieliśmy okazję przyjrzeć się toczącym 
obradom Sejmu gdzie poruszana była akurat tematyka oświaty.
Mogliśmy przyjrzeć się sali, w której znajduje się 460 miejsc dla 
posłów oraz loży prezydenta. Przysłuchując się obradom prze-
chodził obok nas Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna i Wice-
marszałek Ewa Kierzkowska, z którymi mieliśmy okazję zrobić 
sobie wspólne zdjęcie.

Potem przeszliśmy do holu głównego, gdzie pani przewod-
niczka opowiedziała nam bardzo krótko o tym, co się dzieje w 
Sejmie RP. Zatrzymaliśmy się przed tablicą poświęconą pamię-
ci posłów poległych w czasie II wojny światowej, a stamtąd na 

wprost mieliśmy widok na salę medialną, w której odbywają się 
rozmowy polityków z dziennikarzami transmitowane przez róż-
ne programy telewizyjne i rozgłośnie radiowe. Podczas zwiedza-
nia korytarzy sejmowych mieliśmy przyjemność spotkać wielu 
znanych z mediów polityków i zrobienia sobie wspólnych zdjęć.

Wiadomości z życia parlamentarnego uzupełniał na bieżąco 
przewodnik, a poseł Henryk Milcarz chętnie odpowiadał na py-
tania uczniów. Przyjrzenie się pracom parlamentarzystów było 
dla nas cenną lekcją wychowania obywatelskiego. Długim ko-
rytarzem przeszliśmy do miejsca, gdzie znajduje się tablica po-
święcona pamięci parlamentarzystów, którzy zginęli 10 kwiet-
nia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem.

Następnie obejrzeliśmy makietę wszystkich zabudowań sej-
mowych, dłużej też zatrzymaliśmy się przed tablicą poświęco-
ną pamięci przebywającego tutaj w 2002 roku papieża Jana 
Pawła II i Jego przemówieniu do posłów i senatorów. Na parte-
rze zwiedziliśmy Salę Kolumnową, w której odbywają się posie-
dzenia różnych komisji.

Zwiedzaniem Sejmu i Senatu byliśmy zachwyceni. Dotych-
czas oglądaliśmy ten gmach tylko na ekranach telewizyjnych. 
Teraz byliśmy w samym środku i nawet siedzieliśmy w fotelach 
poselskich. Po zwiedzaniu zostaliśmy zaproszeni przez naszego 
posła Henryka Milcarza na ufundowany przez niego, smaczny 
obiad w restauracji sejmowej.

Zwiedziliśmy również Krakowskie Przedmieście, Zamek Kró-
lewski oraz Starówkę. Późnym popołudniem, pełni wrażeń, od-
jechaliśmy autokarem do Łopuszna.

Wszyscy uczniowie serdecznie dziękują panu Henrykowi 
Milcarzowi za zaproszenie nas do Sejmu i wspaniałe przyjęcie. 
Niewątpliwie było to dla nas ważne wydarzenie, które zosta-
nie zapisane w pamięci. Dziękujemy również panu Zdzisławo-
wi Oleksiewiczowi – wójtowi gminy Łopuszno za pokrycie kosz-
tów wynajęcia busa. 

Szymon Jarzyna

Dzieci z wizytą w Sejmie i Senacie RP
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Maciej Polak - absolwent  klasy III A Gimnazjum w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie to uczeń wybitny. Nie ma co do tego 
wątpliwości żaden z nauczycieli, który  się z nim zetknął. Niebywa-
ły potencjał intelektualny, samodzielność myślenia, umiejętność 
jasnego i precyzyjnego wysławiania się, ogromna wiedza z wielu 
przedmiotów, a przy tym dojrzałość i skromność sprawiają, że Ma-
ciek  jest osobą zupełnie wyjątkową.     

 Od edukacji wczesnoszkolnej wyróżniał się ponadprzeciętnymi 
zdolnościami. Już w III klasie podstawówki zdobył tytuł „Bystrzyka” 
w Powiatowym Konkursie Wiedzy  „Mądry Dzieciak”.

Jest uczniem o wszechstronnych zdolnościach. Potrafi formuło-
wać hipotezy, dobierać metody badań i na ich podstawie wyciągać 
zaskakujące i trafne wnioski. Nie zawsze akceptuje gotowe rozwią-
zania - wiele prawd przyjmuje tylko na drodze empirii. Potrafi pod-
czas rozwiązywania problemów zastosować różne metody, a przy 
tym osiągać jasne i proste rozwiązania. Jest ciekawy i żądny wie-
dzy, nie wystarczają mu treści objęte programem szkolnym. Potrafi 
zaskakiwać nauczycieli oryginalnymi pytaniami, przy czym często 
sam szuka odpowiedzi w różnych dostępnych źródłach. Wyprze-
dza rówieśników w rozwiązywaniu zadań, odkrywa prawa i reguły.

Szczególne zainteresowania Maćka wzbudzają nauki przyrod-
nicze. Nie zawęża jednak swych zainteresowań do jednej dyscypli-
ny. Jego działalność poznawcza ma charakter przyczynowo- skut-
kowy. Zainteresowanie mineralogią spowodowało, że uczeń zaczął 
chłonąć nauki geologiczne, korzystając przy tym z podręczników 
akademickich, zainteresował się historią naturalną i paleontologią, 
stał się kolekcjonerem skamieniałości, minerałów i skał. Uczestni-
czy w ogólnopolskich giełdach minerałów, jest inicjatorem i współ-
organizatorem szkolnych wycieczek geologicznych. Mineralogia 
rozbudziła też zainteresowanie chemią. Już w szkole podstawowej 
Maciek znał pierwiastki i ich symbole, potrafił zapisać wiele reakcji 
chemicznych, wymieniał walory chemiczne minerałów.

Podczas Pierwszego Pikniku Górniczego w Miedziance Ma-
ciek wraz kolegą przygotowali pokaz elektrolitycznego otrzy-
mywania miedzi. Młodzi chłopcy   wystąpili obok pracowni-
ków i studentów Politechniki Wrocławskiej. Ich pokaz był jed-
nym z ważniejszych punktów programu. Maciek chętnie tłu-
maczył wszystkim zainteresowanym, na czym polega proces 
zachodzący w elektrolizerze i wyjaśniał przebieg oraz mecha-
nizmy przebiegających  w nim reakcji chemicznych.  

W  2009 roku jako jedyny pierwszoklasista w całym wojewódz-
twie został Laureatem VI Wojewódzkiego Konkursu Geograficzne-
go dla gimnazjalistów.

W trzeciej klasie gimnazjum Maciek przygotowywał się do 
trzech konkursów przedmiotowych – z historii, j. angielskiego 
oraz biologii. Pracując z panem Andrzejem Łapotem (history-
kiem), panią Ewą Gonciarz (anglistką) i panią Grażyną Bednarską 
(nauczycielką biologii), udało mu się z wszystkich wymienionych 
dyscyplin zdobyć tytuł laureata. Dzięki tym osiągnięciom był 
zwolniony z egzaminów gimnazjalnych, uzyskując z nich maksy-
malną liczbę punktów,  czyli po 50 z każdego bloku.

Przygotowanie do konkursów wymagało wiele nauki. Aby 
osiągnąć taki sukces, nie wystarczy talent i łut szczęścia. Po-
trzeba pracy. Wielu godzin spędzonych przy lekturze, robie-
niu notatek, konsultacji z nauczycielem. Nauka przychodzi 
Maćkowi łatwo, ale oprócz zdolności liczy się także pracowi-

Uczeń na medal

tość, systematyczność i samodyscyplina.  Uczeń przyznaje, że 
wyrobienie w sobie tych cech zawdzięcza przygotowaniom 
do konkursów. 

Oprócz nauk przyrodniczych w kręgu najważniejszych za-
interesowań Maćka pozostaje historia. Raczej nie wiąże z nią 
swojej przyszłości, przyznaje się jednak do wielkiej fascynacji 
minionymi dziejami i ich bohaterami. Czyta książki o tematyce 
historycznej, ogląda filmy. Interesuje go historia regionu. 

Pomimo wielu obowiązków w szkole Maciek jak każdy na-
stolatek uprawia sport, jeździ na rowerze, udziela się towarzy-
sko. Nie jest samotnikiem. Ciągle kręcą się wokół niego kole-
dzy i ... koleżanki. Śpiewa w młodzieżowym zespole „Soli Deo” 
działającym przy parafii, gra w orkiestrze dętej OSP, jest ak-
tywnym ministrantem. Woda sodowa nie uderzyła mu do gło-
wy, a sukcesy nie sprawiły, że zadziera nosa. Jest skromny, tak-
towny, grzeczny zarówno w stosunku do nauczycieli jak i swo-
ich rówieśników. Dlatego cieszy się w szkole wielką sympatią.  

Maciek jest uczniem, który w pełni wykorzystuje swój potencjał 
intelektualny. Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudno-
ści przynosi mu radość. Jest wytrwały w dążeniu do celu. Swoimi 
pasjami potrafi „zarazić”  kolegów,  cieszy się ich szacunkiem, a w 
wielu dziedzinach jest dla nich autorytetem Dla nauczycieli praca 
z Maćkiem jest wyzwaniem i źródłem prawdziwej  pedagogicznej 
satysfakcji.

Maciek ma sprecyzowane plany na przyszłość. Chce zostać 
lekarzem. W szkole średniej wybiera klasę o profilu medycz-
nym. Gratulujemy mu dotychczasowych sukcesów i życzymy 
spełnienia życiowych planów.

Bogumiła kamińska
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Piękna sceneria wiejskiego boiska po dawnej piaskowni po-
służyła za tło do organizowanej co roku imprezy środowisko-
wej pod hasłem „Rodzice Dzieciom – Dzieci Rodzicom”, która 
odbyła się 19.06.2011 roku. Atrakcyjny program imprezy oraz 
wypogadzające się na czas jej trwania niebo przyciągnęły na 
boisko wielu gości. Celem spotkania była jak zawsze promo-
cja talentów uczniów naszej szkoły oraz integracja wszystkich 
mieszkańców naszej małej społeczności. Uroczystość trady-
cyjnie rozpoczęła msza święta, którą w intencji absolwentów 
gimnazjum i całej szkolnej braci odprawił ks. Przemysław Pa-
bjan. Takie coroczne zgromadzenia wszystkich związanych 
z naszą szkołą i miejscowością popiera gorąco dyrektor szkoły 
pani Małgorzata Trela, a i wiernie im sekunduje wójt gminy Ło-
puszno pan Zdzisław Oleksiewicz. 

W tym roku imprezę prowadziły bardzo dzielnie i bez naj-
mniejszej tremy uczennice naszej szkoły podstawowej Zuzia 
i Kasia. Po ich zapowiedziach na scenie intensywnie zmienia-
li się wykonawcy licznych piosenek, wierszy, scenek rodzajo-
wych. Trzeba przyznać, że nasze dzieciaki i młodzież gimna-
zjalna naprawdę dysponują olbrzymim potencjałem przeróż-
nych talentów. W programie, oprócz występów, znalazło się 
wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Głów-
ną jednak niespodzianką ciepłego popołudnia stał się występ 
orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasocina pod 
przewodnictwem kapelmistrza Bartłomieja Robaka wspiera-
nego przez Leopolda Kwapisza (wdzięczni jesteśmy, że Pan 
dał się zaprosić wraz z orkiestrą do naszych Gnieździsk), któ-
rej skocznym rytmom towarzyszyły układy choreograficzne 
prześlicznych marżonetek. We wspaniałym pokazie nie prze-
szkodził im nawet przelotny deszcz, który naturalnie ustał, bo 
słońce chciało zobaczyć, kto wygrywa takie „hiciory”. Kończąc 
część artystyczną pożegnaliśmy orkiestrę gromkimi brawami. 
Czas tego miłego popołudnia nieubłaganie gnał do przodu, 
a do zakończenia imprezy został tylko do rozegrania mecz pił-
ki nożnej, który oczywiście co roku gromadzi wiernych kibi-
ców. Jako sędzia meczu zawsze sprawdza się organizator im-
prezy pan Wiesław Klimczak. Dopina natomiast całości jego 
małżonka pani Bożena.

Podsumowując całą imprezę, należy stwierdzić, iż jej zało-
żenia jak zwykle zostały zrealizowane. Biesiada była miejscem 
wzajemnego poznania się, jak się okazało integracja jest po-
trzebna, a zabawa może przybierać różne formy. Uciechę lu-
dziom sprawiają zwykłe niezobowiązujące spotkania, rozmo-
wy, podziwianie własnych dzieci i wnucząt występujących 
na scenie. Maluchy zachwycone były zorganizowanym dla 
ich uciechy placem zabaw i kramami z wieloma kolorowymi 
pokusami. Głodnych smakołykami z grilla częstowały nieza-
wodne mamy naszych uczniów. Wyrażam nadzieję, że słońce, 
świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna 
rywalizacja w duchu fair play z pewnością dostarczyły wielu 
emocji i radości wszystkim uczestnikom imprezy.

Przybyłym więc, po szkolnemu, bardzo dziękujemy za wzo-
rową obecność, gorąco pozdrawiamy i zapraszamy oczywi-
ście za rok.

w imieniu organizatorów ewa dudek

Jak czerwiec... to impreza w Gnieździskach
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Miesiąc maj to czas, kiedy w województwie świętokrzyskim 
obchodzone są dni profilaktyki. W inicjatywę tę włączają się 
nie tylko placówki oświatowe, poradnie psychologiczno – pe-
dagogiczne, ale również służba zdrowia, policja, a nawet są-
downictwo i zakłady karne. Przedsięwzięcie to znalazło rów-
nież podatny grunt w Zespole Szkół w Gnieździskach, gdzie 
już po raz trzeci obchodziliśmy Tydzień profilaktyki i promo-
cji zdrowia. W tym roku pod hasłem „Wiem, jak zdrowo i bez-
piecznie żyć”. Celem akcji było promowanie zdrowego i bez-
piecznego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw wo-
bec siebie i innych. Uczestnikami i odbiorcami akcji była cała 
społeczność szkolna oraz rodzice. Każdy dzień tygodnia do-
starczał społeczności szkolnej innych form i treści promują-
cych zdrowy i bezpieczny styl życia.

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia rozpoczęła 9 maja ak-
cja plakatowa z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w któ-
rą zaangażowały się wszystkie organizacje szkolne oraz ka-
dra pedagogiczna. Ogromnym zainteresowaniem uczniów 
cieszyły się codzienne, muzyczne spotkania podczas długiej 
przerwy, karaoke, lekcja aerobicu oraz spotkania z bajką profi-
laktyczną dla zerówkowiczów. 

Spotkanie ze sztuką dla uczniów klas I – III szkoły podsta-
wowej, podczas przedstawienia, pt. Malutka czarownica w wy-
konaniu kolegów i koleżanek z klasy IV, dało młodym widzom 
odpowiedź na pytanie: Co to znaczy być dobrym?. 

Dzięki hojności Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Łopusznie młodsi uczniowie uczestni-
czyli w imprezie dziecięcej pt. Urodziny Baby Jagi, która odby-
wała się w Kielcach. Mieli również okazję do rozmowy z akto-
rami a nawet pozowali wspólnie z nimi do zdjęć. 

Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w spotkaniu z przed-
stawicielem Posterunku Policji w Łopusznie – mł. asp. Maria-
nem Wojda, podczas którego przybliżone zostały konsekwen-
cje sięgania po alkohol, nikotynę oraz środki psychoaktywne. 
Z uwagi na zbliżające się wakacje poruszone zostały również 
kwestie bezpieczeństwa, szczególnie w ruchu drogowym.

9-13 Maja 2011 r. „Wiem, jak zdrowo i bezpiecznie żyć”  
„Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia” w Zespole Szkół w Gnieździskach

Ogromne wrażenie na całej społeczności szkolnej wywarł 
spektakl profilaktyczny, pt. Porozmawiaj ze mną w wykonaniu 
aktorów Agencji Artystycznej „Roma” z Krakowa. 

Obok spektakli teatralnych uczennice naszej szkoły posze-
rzały swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia oraz zabu-
rzeń odżywiania podczas spotkania z pracownikiem służby 
zdrowia – p. Zdzisławą Zimną.

Uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczestniczyli 
w warsztatach profilaktycznych – Narkotyki – droga donikąd, 
natomiast szóstoklasiści uczyli się zachowań asertywnych 
podczas spotkania – Jak odmawiać w sprawie używek. Oby-
dwa spotkania poprowadziła pani Anna Kwiatkowska – peda-
gog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piekoszowie.

Nie zapomniano również o rodzicach, dla których została 
zorganizowana wywiadówka profilaktyczna z udziałem kura-
tora sądowego, dotycząca właściwych postaw rodzicielskich 
i obowiązków wynikających z faktu posiadania dzieci.

Na tydzień profilaktyki składały się również działania mło-
dego pokolenia. Uczniowie klas I – III brali udział w konkur-
sach plastycznych pt. Łańcuch życzliwości i przyjaźni oraz Dla-
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czego warto jeść owoce i warzywa?, w którym na szczególne 
uznanie zasłużyły prace: Ingi Chruściak, Dawida Nowka, Zu-
zanny Szymkiewicz, Oliwii Malagi, Bogumiły Krzyżyk, Natalii 
Jakubowskiej, Koroliny Stępień,  Grety Chruściak, Agaty Ber-
natek i Katarzyny Januszek. W konkursie dla klas IV – VI na 
gazetkę profilaktyczną pt. Żyj zdrowo i  kolorowo zwyciężyły: 
Maja Krawczyńska i Weronika Banaśkiewicz. Natomiast mło-
dzież gimnazjalna realizowała się w konkursie plastycznym na 
wykonanie plakatu profilaktycznego pt. Wolny od nałogów, 
w którym nagrodzono pracę z hasłem w języku niemieckim: 
Aleksandry Szymczyk, Karoliny Wijas i Karoliny Szymkiewicz.

Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali kon-
kurs sportowy pod hasłem: Bieg po zdrowie. A oto jego zwy-
cięzcy: Weronika Banaśkiewicz, Zuzanna Szymkiewicz, Albert 
Śmiglarski, Dominika Mróz, Mikołaj Dudek, Kinga Dudek, Łu-
kasz Struzik, Karolina Wijas, Bartłomiej Stefańczyk, Olga Du-
dek i Bartłomiej Wijas.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK przeprowadzili konkurs 
wiedzy o zdrowiu, w wyniku, którego nagrodzeni zostali: Ka-
rolina Gągorowska, Adrian Adamek, Sylwia Dudek, Wojciech 
Bernatem, Martyna Piotrowska, Karolina Gierczak, Anna No-
wak i Michał Gierasimowicz.

Wszyscy uczniowie wymienieni powyżej wykazali się zdol-
nościami plastycznymi, sportowymi, językowymi oraz wiedzą 
merytoryczną i dlatego zasłużyli na wyróżnienie podczas za-
kończenia Tygodnia profilaktyki i promocji zdrowia.

Uwieńczeniem wyżej opisanych wysiłków młodzieży i pe-
dagogów było uroczyste podsumowanie, podczas które-
go gościliśmy wójta naszej gminy –  p. Zdzisława Oleksiewi-
cza, radnego wsi Gnieździska – p. Czesława Sonata oraz rad-
nego wsi Ruda Zajączkowska – p. Kazimierza Bernata. Młodsi 

uczniowie pod opieką p. Bożeny Klimczak przygotowali scen-
kę Żyj zdrowo oraz piosenki promujące zdrowie, natomiast 
starsi uczniowie pozostający pod opieką p. Agnieszki Wilk – 
Brodawki zaprezentowali scenki profilaktyczne mówiące o za-
grożeniach czyhających na dziecko w świecie komputerów. 

Po części artystycznej nastąpił najważniejszy dla uczniów 
momentem, czyli czas przeznaczony na wręczanie nagród.

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.

dorota Bała-dudek
agnieszka wilk-Brodawka

26- maja- dzień matki
Są w kalendarzu wspaniałe daty,
które świętuje ludzkość od lat.
Jednak Dzień Matki to dzień jedyny,
to najwspanialsza ze wszystkich dat.

I w tym właśnie radosnym, pięknym dniu dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Ło-
pusznie składały swoim najukochańszym mamusiom szcze-
re, płynące z głębi dziecięcych serduszek życzenia: zdrowia, 
szczęścia, sił, codziennej radości, uśmiechu oraz podziękowa-
nia za wszystkie trudy, nieprzespane noce, starania, codzien-
ny uśmiech i czułe serce, za cierpliwość, oddanie i nieustanną 
troskę. 

Wzruszone mamy z łezką w oku podziwiały występy swo-
ich pociech, które znakomicie potrafiły wcielić się w odgry-
wane przez siebie role. W tym roku dzieci przedstawiły swo-
im mamom: ,,Bajkę o Kopciuszku”. Podczas występu zapre-
zentowały się jak prawdziwi artyści. Szczególnie dużo śmie-
chu wzbudzały role dwóch sióstr w wykonaniu: Natalki Lizurej 
oraz Kamilki Łapot.

WIEŚCI Z ŁOPUSZAŃSKIEGO PRZEDSZKOLA
Po występach były życzenia, kwiaty, uściski oraz łzy wzru-

szenia. Każda z mam czuła się  najpiękniejsza dla swojego 
dziecka, dla którego bardzo ważne okazało się to, by jego 
mama w tym dniu znalazła dla niego czas i była obecna na 
przedstawieniu.
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wycieczka do Bałtowa
Dzieci sześcioletnie z oddziału przedszkolnego wraz z ro-

dzicami oraz z wychowawczynią Wiesławą  Król wybrały się  
3 czerwca 2011 roku na wspólną, integracyjną wycieczkę do 
parku jurajskiego w Bałtowie. Pogoda w tym dniu sprzyjała 
uczestnikom zabawy, którzy zwiedzali park jurajski, zwierzy-
niec oraz korzystali z różnych atrakcji w parku i na placu za-
baw. Wyjazd ten był wspaniałą okazją do integracyjnych za-
baw dzieci i ich rodziców.

W drodze do Bałtowa  przedszkolaki miały okazję zobaczyć  
również prastary dąb Bartek. Natomiast w drodze powrotnej 
podziwiały panoramę Gór Świętokrzyskich.

Następnego dnia dzieci opowiadały z przejęciem o wy-
cieczce. Niektórym najbardziej utkwiły w pamięci olbrzymie 
dinozaury, innym różne zwierzęta, które podziwiały z autobu-
su, a jeszcze inni wspominali wspaniałą zabawę na statku pi-
rackim.

niech żyją wakacje!
Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Łopusznie koniec roku przedszkolnego poże-
gnały na wesoło: zabawą, tańcem i piosenką. 

Wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytator-
skie, taneczne i muzyczne przed rodzicami, wychowawczy-
niami i dyrekcją.

Rodzice sześciolatków złożyli na ręce dyrekcji szkoły: Elż-
biety Oleksiewicz i Krzysztofa Kumańskiego gorące podzięko-
wania za  wspaniałe warunki, w jakich bawiły i uczyły się ich 
dzieci, a wychowawczyniom za trud, cierpliwość, okazane ser-
ce oraz bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki 
w klasie pierwszej.

Chociaż przedszkolaki cieszyły się z nadchodzących wa-
kacji, z wolnego czasu, z zaplanowanych wyjazdów w różne 
miejsca, widać było, że niechętnie rozstają się z grupą kole-
gów i koleżanek oraz z wychowawczynią. 

Były słowa podziękowań, życzenia udanych wakacji, miłe-
go odpoczynku, pożegnanie swoich pań, ostatnie spojrzenie 
na salę i dzieci w podskokach, trzymając za rękę rodziców, po-
woli opuszczały przedszkolne pomieszczenia, które stały się 
puste i dziwnie ciche. 

wiesława król
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zespół Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie znalazł się 
w gronie 250 szkół z  trzech województw: małopolskie-
go, świętokrzyskiego i podkarpackiego biorących udział 
w projekcie FenikS z fizyki.

FenikS to długofalowy program odbudowy, populary-
zacji i wspomagania fizyki w  szkołach w celu rozwijania 
podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, ma-
tematycznych i informatycznych uczniów.

Trzyletni program edukacyjny FENIKS, realizowany w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowa-
ny jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  
Celami programu  są:

rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, 
wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, mate-

matycznych i informatycznych, 
uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, 
rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych. 
Projekt jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze-
go Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

 Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach
W szkole były prowadzone zajęcia dla dziesięcioosobowej 

grupy uczniów gimnazjum. Zajęcia te uczyły myślenia i do-
głębnego rozumienia pojęć i zjawisk fizycznych oraz zwięk-
szały u uczniów zasoby wiadomości z fizyki, a także popra-
wiały ich kompetencje naukowo-techniczne i matematyczne. 
Uczniowie uczyli się budować proste modele zjawisk fizycz-
nych, rozpoznawać i stosować funkcje matematyczne w opi-
sie zjawisk, odkrywać, że matematyka ma wymiar praktycz-
ny. Bardzo ważnym elementem zajęć pozalekcyjnych w szko-
le było przygotowanie „projektów fizycznych” m.in. w opar-
ciu o doświadczenia przeprowadzone w pracowniach uczel-
nianych. W maju dwa projekty realizowane przez uczniów 
zostały wytypowane do międzyszkolnego konkursu uczel-
nianego. Rozstrzygnięcie i uroczysty finał odbył się 31 maja 
2011r. Wśród wyróżnionych znalazł się projekt pt. „Czy so-
czewka skupiająca zawsze skupia promienie świetlne?”. Jego 
autorzy Adrianna Bąk i Karol Doroszko z klasy IIIB otrzy-
mali nagrody książkowe z rąk koordynatora uczelnianego 
prof. dr. hab. Wojciecha Broniowskiego.

Projekt FENIKS
Wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach
Oferta programowa projektu obejmuje także wyjazdy pra-

cowników uczelni do szkół z najatrakcyjniejszymi doświadcze-
niami pokazowymi wykonywanymi w oparciu o specjalne ze-
stawy zakupione dla realizacji projektu. Przewidziane są dwie 
wizyty w ciągu trzech lat w każdej ze szkół uczestniczących 
w projekcie. Pierwszy pokaz obejmował zajęcia z astronomii 
wraz z obserwacją nieba. W tym roku szkolnym odbył się dru-
gi z pokazów w którym uczestniczyli uczniowie z klasy IIIB 
i IIIC. Obejmował on najciekawsze doświadczenia z mechani-
ki, hydrostatyki, optyki, elektrostatyki, prądu elektrycznego 
i elektromagnetyzmu.

 Fizyka w praktyce – zajęcia dla uczniów na uczelniach
Program wizyty uczniów na uczelni obejmuje wykład i po-

kazy fizyczne z tematyki pakietów oraz warsztaty doświad-
czalne w pracowniach poświęcone wykonywaniu ciekawych 
doświadczeń pod kierunkiem pracowników naukowo-dydak-
tycznych uczelni. Uczniowie przeprowadzili samodzielnie lub 
w grupach dwuosobowych pod nadzorem osoby z uczelni 
koordynującej ćwiczenia z zakresu elektryczności, elektroma-
gnetyzmu i fizyki medycznej. Najciekawsze zajęcia odbyły się 
w maju na pracowni fizyki jądrowej. Uczniowie zbadali aktyw-
ność próbek, a także radioaktywność wody w kieleckiej sieci 
wodociągowej. Mogli się przekonać osobiście, że zawiera ona 
śladowe ilości pierwiastków promieniotwórczych. Ekspery-
menty te miały na celu umiejscowienie fizyki w życiu codzien-
nym, unaocznienie praw fizycznych i powiązanie ich z obser-
wacjami i życiowym doświadczeniem uczniów. 

zakończenie V semestru zajęć
Wraz z końcem roku szkolnego 2010/2011 zakończył się 

piąty semestr projektu Feniks. Dziewięcioro z jego uczestni-
ków: Adrianna Bąk, Karol Doroszko, Kinga Jedlińska, Joanna 
Łapot, Anna Marszałek, Sylwia Podstawka, Maciej Polak, Mar-
cin Świerczyna i Klaudia Stępień otrzymało świadectwa udzia-
łu w projekcie. Za swą pracę w Feniksie szczególne wyróżnie-
nie otrzymali uczestnicy IX Konkursu Fizycznego: tegoroczny 
laureat Marcin Świerczyna oraz Karol Doroszko, którzy dodat-
kowo otrzymali upominki w postaci małych multimetrów cy-
frowych ufundowanych przez organizatorów projektu.

Szkolny opiekun projektu: wioleta Stachura

Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela 
pragniemy złożyć życzenia wszystkim nauczycielom naszej Gminy 

pomyślności, sukcesów zawodowych i osobistych.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łukasik
Wójt Gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz
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W Zespole Szkół im. Jana Pawła II ponad sześćdziesięciu 
szóstoklasistów  odebrało z rak wychowawców: pani Beaty 
Iwanek i pana Romana Gada świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej. Wśród absolwentów najlepsza okazała się ma-
ria Polak z klasy VIb. Mogła pochwalić się najwyższą śred-
nią uzyskaną z przedmiotów, wzorowym zachowaniem, dużą 
aktywnością w życiu szkoły oraz najwyższym wynikiem  ze 
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Jej koleżanka z 
klasy – natalia nyga triumfowała w sporcie. Od klasy czwar-
tej reprezentowała szkołę w różnorodnych zawodach spor-
towych. Zdobywała medale na szczeblu powiatowym, woje-
wódzkim i ogólnopolskim. Uważni czytelnicy „Wieści Łopusz-
na” niejednokrotnie mogli przeczytać o jej sukcesach. Obie 
dziewczynki odebrały z rąk dyrekcji statuetki dla Najlepszego 
Absolwenta i Najlepszego Sportowca. 

Cztery klasy trzecie, czyli ponad stu uczniów ukończyło na-
ukę w gimnazjum. Odebrali świadectwa ukończenia szkoły z 
rąk swoich wychowawców: pani Bogumiły Kamińskiej,  pani 
Wiolety Stachury, pani Katarzyny Jarząb oraz pana Krzyszto-
fa Zimnego. Statuetki i nagrody dla najlepszych absolwentów 
z trudem pomieściły się na stole. Wyjątkowo wielu uczniów 
otrzymało nagrodę za wzorową frekwencję. Oznacza to, że 
przez trzy lata nie opuścili w szkole żadnego dnia. Sumien-
ność, samodyscyplina i wytrwałość warta nagrody. Zasłużyli 
na nią:  dominika Gałęzowska i michał Skrobisz z klasy IIIA 
oraz karol doroszko z klasy IIIB i Paweł wólczyński z klasy 
IIIC. Warto podkreślić, że Karol Doroszko otrzymał także sta-
tuetkę za wzorową frekwencję w szkole podstawowej, czyli 
przez dziewięć lat codziennie był w szkole! Oczywiście w dni, 
kiedy odbywały się zajęcia dydaktyczne. 

 Największymi sukcesami sportowymi podczas nauki w 
gimnazjum mogła pochwalić się olga kozieł z klasy IIIA. To 
w jej rękach znalazła się statuetka dla Najlepszego Sportowca. 
Życzymy Oldze dalszych sukcesów na bieżniach i stadionach. 

Nagrodę w postaci statuetki odebrał także marcin Świer-
czyna z klasy III D – laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycz-
nego – najlepszy w szkole ścisły umysł. 

Prawdziwym kolekcjonerem statuetek okazał się natomiast 
maciej Polak z klasy IIIA – laureat Konkursu Historycznego, 
Biologicznego, Języka Angielskiego oraz Geograficznego. 
Dla nikogo w związku z tym nie ulegało wątpliwości, że sta-
nie się on także  właścicielem tej najważniejszej statuetki -  dla 
Najlepszego Absolwenta Gimnazjum. 

Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli z upo-
minkami: przewodnicząca RG pani Danuta Łukasik i pan wójt 
Zdzisław Oleksiewicz. Gratulowali wyróżnionym absolwen-
tom, życząc  im trafnych wyborów i wielu sukcesów w dal-
szym życiu. 

W klasach szóstych i trzecich wielu absolwentów otrzyma-
ło świadectwa z wyróżnieniem, czyli z biało – czerwonym pa-
skiem. Rodzicom wyróżnionych uczniów pan dyrektor i pani 
wicedyrektor wręczyli  „Listy gratulacyjne”. 

a.p.

To już jest koniec ... roku szkolnego 2010/2011

Gratulacje dla olimpijczyków od władz samorządowych

Klasa III a - wychowawczyni pani Bogumiła Kamińska

Klasa III B - wychowawczyni pani Wioleta Stachura

Klasa III C - wychowawczyni p. Katarzyna Jarząb
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Klasa III D - wychowawca pan Krzysztof Zimny

Maciej Polak i Marcin Świerczyna godnie reprezentowali szkołę 
podczas konkursów przedmiotowych

Maria Polak - Najlepsza Absolwentka SP

Najbardziej usportowiona gimnazjalistka - Olga Kozieł

Najbardziej utytułowana sportsmenka SP - Natalia Nyga

Pan Roman Gad wręcza świadectwo ukończenia szkoły

Pani Beata Iwanek gratuluje swoim wychowankom ukończenia 
szkoły

Przez trzy lata zawsze byli w szkole
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z Życia gminy

w dniu 15 sierpnia odbył się w gminie Łopuszno „Fe-
styn rodzinny – Łopuszno 2011”.

Festyn odbył się dzięki projektowi realizowanemu przez 
Urząd Gminy w Łopusznie w ramach małych projektów z dzia-
łania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

O godz. 15 rozpoczęły się gminne zawody sportowo-po-
żarnicze ochotniczych straży pożarnych. W zawodach wzię-
ło udział 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu Gminy Łopuszno. Pod czujnym okiem Komisji z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej strażacy dzielnie rywali-
zowali w dwóch konkurencjach. 

Po zakończeniu zawodów strażackich prowadzący festyn 
Szymon Jarzyna poprosił na scenę gospodarzy - przewodni-
czącą Rady Gminy Danutę Łukasik wraz z wójtem gminy Zdzi-
sławem Oleksiewiczem, którzy uroczyście otworzyli festyn, 
witając wszystkich zgromadzonych na festynie mieszkańców 
oraz licznie przybyłych gości w osobach posła na Sejm Henry-
ka Milcarza, senatora Grzegorza Banasia, przewodniczącego 
Sejmiku Wojewódzkiego Marka Gosa oraz starostę Zdzisława 
Wrzałkę. 

Następnie Komisja KM PSP w Kielcach uroczyście ogłosiła 
wyniki zawodów strażackich a Wójt Gminy przyjął meldunek 
o zakończeniu zawodów. Zwycięzcą zostali strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Sarbic, drugie miejsce zajęła OSP Ło-
puszno natomiast trzecie OSP Dobrzeszów. Dla wszystkich 
Ochotniczych straży pożarnych biorących udział w zawodach 
Przewodnicząca Gminy wraz z Wójtem wręczyli pamiątkowe 
dyplomy z nagrodami oraz przekazali życzenia sukcesów pod-
czas reprezentowania gminy na powiatowych zawodach stra-
żackich. Po wręczeniu nagród orkiestra dęta Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Łopuszna, pod przewodnictwem Krzysztofa Za-
wadzkiego zaprezentowała swój repertuar. 

W trakcie festynu odbył się również Konkurs Kulinarny na 
najsmaczniejszą potrawę gminy Łopuszno. Do konkursu zgło-
siły się: Koło Gospodyń Wiejskich ze Snochowic, Przedsta-

Mnóstwo atrakcji na festynie w Łopusznie
wiciele Sołectwa 
i Świetlicy Wiej-
skiej w Piotrowcu 
oraz wszechstron-
nie utalentowana 
mieszkanka wsi Je-
dle a zarazem pra-
cownica Gminne-
go Ośrodka Kul-
tury w Łopusznie 
Agnieszka Jeleń. 
Komisja pod prze-
wodnictwem Kie-
rownik Gminne-
go Ośrodka Kul-
tury Barbary Pa-
welczyk po degu-
stacji potraw kon-
kursowych przy-
znała następujące 
nagrody: I miejsce 
dla sołectwa w Pio-
trowcu za „piotrowieckie gołębie i kapustę z grochem”, II miej-
sce dla Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach za gały z 
kaszą gryczaną, a trzecie dla Agnieszki Jeleń za pyszny sernik.

Po degustacjach wyśmienitych potraw kulinarnych przy-
szedł czas na występy Zespołu Śpiewaczego Snochowianki 
oraz Zespołu Pieśni i Tańca Gnieździska. Po występach zespo-
łów ludowych zaprezentowała się na scenie malarka, rzeźbiar-
ka i a nade wszystko piosenkarka Agnieszka Jeleń. Zbliżała się 
godz. 19 i wszyscy ze zniecierpliwieniem wyczekiwali gwiazdy 
wieczoru piosenkarza Norberta Dudziuka pseudonim „NOR-
BI”, który porwał wszystkich do wspaniałej zabawy. Po zakoń-
czeniu występu „NORBI”-ego na scenie pojawił się zespół „CO-
VER” , który bawił wszystkich do północy.

Szymon Jarzyna

24 lipca na terenie Ośrodka Sportowo -Wypoczynkowego 
w Łopusznie odbyła się Biesiada Łopuszańska - ,,Święto ro-
dziny”, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez plenero-
wych. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury oraz Ośro-
dek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie. 

Podobnie jak przed rokiem tuż przed rozpoczęciem wspól-
nego biesiadowania zaczął padać deszcz, który na szczęście 
nie odstraszył uczestników festynu. Oficjalnego otwarcia do-
konał wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz.

Zabawa rozpoczęła się programem ,,Bajkowa Zofia i prze-
szkadzający Marceli” dla najmłodszych pociech w wykonaniu 
krakowskich artystów. Następnie podczas kolejnego koncertu 
zatytułowanego „Zabawa z piosenką” w wykonaniu tej samej 
grupy artystów mieliśmy przyjemność posłuchać rozmaitych, 
znanych wszystkim piosenek. 

Biesiada Łopuszańska 2011
Podczas wspólnego biesiadowania odbyła się również wy-

stawa prac poplenerowych artystów z Ukrainy i Polski. Nie za-
brakło także pyszności, jakie oferowały nam Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Wręczono też nagrody za udział w konkursie plastycznym 
dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Powódź, pożar, dniem czy 
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”.

Ogromnym wydarzeniem wieczoru był koncert Adrianny 
Biedrzyńskiej polskiej aktorki teatralnej, filmowej, telewizyj-
nej oraz piosenkarki, która dała wyśmienity koncert. Wspania-
ły kontakt pani Adrianny z publicznością sprawił, iż na koncer-
cie obecne były różne grupy wiekowe. Na koniec tradycyjnie 
odbyła się zabawa taneczna pod gwiazdami podczas której 
można się było bawić wraz z zespołem ,,Quatro”. 

a.J.
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16 maja 2011 roku miało miejsce ważne wydarzenie, uro-
czystość rocznicowa upamiętniająca pacyfikację wsi Skałka 
Polska. O niecodziennym i szczególnym charakterze  uroczy-
stości świadczyła obecność władz gminy: przewodniczącej 
Rady Gminy Łopuszno pani Danuty Łukasik, wójta gminy Ło-
puszno pana Zdzisława Oleksiewicza, a także zaproszonych 
gości w osobach: posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Hen-
ryka Milcarza, starosty Zdzisława Wrzałki, Radnych  Gminy Ło-
puszno. W uroczystości jak co roku uczestniczyli mieszkańcy 
Skałki i okolicznych sołectw.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP 
i byłych Więźniów Politycznych, a także poczty sztandarowe i 
delegacje ze szkół w Łopusznie.

W tym ważnym historycznie dniu odbyła się msza święta 
w intencji ofiar w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP 
i Św. Tekli w Mninie. Następnie po uroczystej mszy św. w miej-
scowości Skałka Polska mimo brzydkiej, deszczowej pogody 
złożono pod pomnikiem pomordowanych wieńce i zapalono 
znicze na znak szacunku i pamięci  o zmarłych.

agnieszka Jeleń

Uroczystość patriotyczna  
upamiętniająca pacyfikację wsi Skałka Polska

W dniu 4 września 2011 roku odbyła się w Łopusznie uro-
czysta msza św. upamiętniająca 72 rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej. Inicjatorem uroczystości była parafia Łopuszno, 
a współorganizatorem i uczestnikiem władze samorządowe. 
O godz. 12.00 z kościoła wyruszyła uroczysta procesja na po-
bliskie wzniesienie Kościółek, celem odprawienia tam mszy 
św. Procesję poprowadzili księża naszej parafii niosąc relikwie 
krzyża świętego. W drodze towarzyszyli im strażacy niosący 
okazały, drewniany krzyż, orkiestra strażacka, chór parafial-
ny, ministranci, kombatanci oraz licznie zgromadzeni para-
fianie. Kościółek, to miejsce symboliczne dla Łopuszna. Tu w 
1946 r. z inicjatywy ks. Aleksandra Jankowskiego umieszczo-

Msza patriotyczna na „Kościółku”
no trzy krzyże oraz tablicę, jako wotum dziękczynne ocalałych 
z wojennego koszmaru. Na tablicy pamiątkowej widnieje na-
pis: „Krzyże te jako symbol cierpień, które przeżywał lud tych 
okolic i cały nasz naród w latach 1939-1945 podczas napaści 
Niemiec hitlerowskich na Polskę, ku pamięci przyszłych po-
koleń wznieśli ocaleni z gehenny więzień i obozów koncen-
tracyjnych męczennicy sprawy narodowej” . Wiele jest miejsc 
pamięci na ziemi łopuszańskiej, ale Kościółek to miejsce 
szczególne. Według zapisów historycznych to pierwsze miej-
sce kultu religijnego, a w czasie wojny miejsce egzekucji 76 
osób. Mszę świętą celebrował oraz kazanie wygłosił zaproszo-
ny specjalnie na tę okazję ks. Edward Chat. który był wikarym
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Gospodarstwo magdaleny Stefańczyk z miejscowości 
Gnieździska w naszej gminie zwyciężyło w Xiii edycji kon-
kursu na szczeblu powiatowym „Piękna i Bezpieczna za-
groda – Przyjazna Środowisku”. wręczenie nagród odby-
ło się 4 sierpnia w nowej Słupi podczas dożynek Powiatu 
kieleckiego. 

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalne-
go polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbało-
ści o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa  
w gospodarstwie. 
Konkurs zachę-
ca do dbania o 
poprawę este-
tyki oraz warun-
ków higieniczno 
– sanitarnych za-
gród wiejskich w 
celu zwiększenia 
bezpieczeństwa 
pracy. Przy oce-
nie gospodarstw 
zwracano uwa-
gę na zagospo-
darowanie, este-
tykę gospodar-
stwa, stan tech-
niczny, estetykę 
budynków, źródła 
zaopatrzenia go-
spodarstwa w wodę, obiekty sanitarne i segregację śmieci.

Komisja konkursowa odwiedziła gospodarstwa zgłoszone 
przez poszczególne gminy w powiecie kieleckim. Pierwsze 
miejsce przyznano gospodarstwu pani magdaleny Stefań-
czyk zamieszkałej w Gnieździskach. Gospodarstwo to charak-
teryzuje się estetycznym wyglądem, jest zadbane i bezpiecz-
ne. Wrażenie robi otoczenie zagrody, pełne zieleni i kwiatów.

Pięknie i bezpiecznie w zagrodzie

Gospodarstwo pani Magdaleny otrzymało również wyróż-
nienie na szczeblu wojewódzkim konkursu. Serdecznie gratu-
lujemy sukcesów oraz życzymy wytrwałości w dalszej pracy 
na rzecz rozwoju gospodarstwa.

w parafii Łopuszno w latach 1951-1956, dlatego historia naszej 
ziemi nie jest mu obca. W swoim kazaniu zawarł wiele faktów 
i wspomnień z tamtego okresu. 

„… Pierwszego września 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę bez 
wypowiedzenia wojny. Dla Łopuszna zaczął się czas wyniszczenia 
ludności polskiej i żydowskiej. Żandarmeria niemiecka w Łopusznie 
w czasie wojny rozstrzelała kilkaset osób narodowości polskiej 
i  żydowskiej. Polaków rozstrzeliwano przy cmentarzu grzebalnym, 
między innymi na Kościółku, gdzie sprawujemy tę ofiarę. W dniu 
19.03.1942 r. gestapo z Kielc i żandarmeria łopuszańska dokonali 
masowego aresztowania. Wśród nich byli: ks. Kan. Aleksander Jan-
kowski, wójt Władysław Kaczmarczyk, Roman Przeniosło sekretarz 
gminy, kierownik szkoły Jan Rubik i inni. Wśród żandarmów byli 
nieprzejednani wrogowie miejscowej ludności. Do przyjaciół Pola-
ków i współpracujących z ruchem oporu należał żandarm kawale-
rzysta Adolf Karl Landl. On ostrzegał…”

„… W styczniu 1945 roku skończyła się straszna wojna. 
Wcześniej w 1944 r. na rozkaz wojenny wszyscy Niemcy z Pol-

ski i krajów europejskich musieli się wynosić przed frontem do 
Niemiec. Zrujnowana, okradziona Polska od nowa zaczynała 
budować się, zginęło około 5 milionów ludności Polskiej. Po-
lacy, którzy pozostali przy życiu, młodzi podejmowali naukę, 
starsi gorliwą pracą w imię Boga Wszechmogącego. Wszyscy 
gorąco się modlili dziękując Bogu, że skończy się ten „podły 
czas”. Stawiano pamiątkowe krzyże i tablice. Na tym miejscu 
gdzie odprawiamy Mszę Świętą na Kościółku ks. Proboszcz 
Kan. Jankowski postawił w 1946 r. Trzy Krzyże, symbole wiary 
w Chrystusa Zbawiciela i dziękczynienia, że „jeszcze Polska nie 
zginęła, póki my żyjemy”…”.

Wrześniowa, słoneczna aura podkreśliła patetyczność tej 
chwili. Z głośników roznosił się po całej okolicy dostojny głos 
celebranta, który wspominał naszych przodków. Była to dla 
wielu wzruszająca uroczystość przywołująca wspomnienia, 
a dla młodszych wspaniała lekcja historii i patriotyzmu – rela-
cjonuje ks. kanonik Ireneusz Jakusik.

m.n.
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Bank Spółdzielczy w Łopusznie otrzymał wyróżnienie w 
konkursie „Laur Gospodarności” przyznawane  przez Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w kategorii „Harmonijna 
współpraca: Samorząd – Bank Spółdzielczy.

Bank Spółdzielczy w Łopusznie znalazł się w finale konkur-
su w grupie 10 Banków Spółdzielczych, które otrzymały nomi-
nację do nagrody „Laur Gospodarności” spośród 56 banków 
spółdzielczych zgłoszonych do nagrody.

Celem konkursu było promowanie i nagradzanie najbardziej 
wartościowych inicjatyw samorządów wiejskich i współpracu-
jących z nimi banków spółdzielczych – jako inspiratorów dzia-
łań i rozwiązań, które umożliwiają przemiany na polskiej wsi.

Kategoria, w której Bank Spółdzielczy w Łopusznie uzyskał 
nominację i otrzymał wyróżnienie miała na celu ukazanie lo-
kalnego banku spółdzielczego i jego działalności na rzecz Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego jako rzeczywistego partne-
ra wspierającego rozwój gminy i społeczności lokalnej. 

Decydująca była skala współpracy z samorządami, zwłasz-
cza w zakresie obsługi budżetu, finansowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz wdrażania innych produktów i mechani-
zmów finansowania wspierających samorząd i jej mieszkań-

Bank Spółdzielczy w Łopusznie nagrodzony
ców oraz sponsorowania gminnych wydarzeń kulturalnych i 
sportowych. 

Patronat honorowy nad konkursem i Galą objęli: Prezydent 
RP Pan Bronisław Komorowski, Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Pan Jerzy Buzek i Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Pan Marek Sawicki

Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas uroczystej Gali 
na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 4 czerwca 2011r.

Wyróżnienie  z rąk posła Parlamentu Europejskiego pana 
Czesława Siekierskiego odebrała Prezes Zarządu Banku pani 
Elżbieta Węgrzyn.

Już sama nominacja do tak prestiżowej nagrody jest ogrom-
nym wyróżnieniem dla Banku, natomiast otrzymanie wyróżnie-
nia uważam za ogromny sukces powiedziała Prezes Zarządu 
pani Elżbieta Węgrzyn, tym bardziej że nominację otrzymaliśmy 
jako jedyny bank spółdzielczy z województwa świętokrzyskiego.

Bank nasz od szeregu lat wspiera finansowo wszelkie inicjaty-
wy społeczno - gospodarcze i kulturalne w środowisku lokalnym.

Bierzemy udział w finansowaniu działalności szkół, bibliotek, 
Gminnych Ośrodków Kultury, klubów sportowych, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz licznych uroczy-
stości lokalnych w Gminach, które Bank obsługuje.
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Obchody Święta Plonów w gminie Łopuszno odbyły się 11 wrze-
śnia 2011 roku. Msza święta dożynkowa rozpoczęła się o godz. 12.00 
w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. Przedtem  ks. Kazimierz Długosz w asyście ks. kanonika Ire-
neusza Jakusika poświęcił wieńce dożynkowe, które następnie w 
barwnym korowodzie zaniesiono do kościoła, gdzie celebrowano 
pierwszą część uroczystości – dożynki parafialne. Liturgii przewod-
niczył i homilię wygłosił goszczący w naszej parafii ks. misjonarz Ka-
zimierz Długosz. W tym roku dożynkowa uroczystość przebiegła w 
pięknej, pogodnej aurze.  

Organizatorami dożynek byli: Urząd Gminy w Łopusznie, Ośro-
dek Sportowo-Wypoczynkowy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ło-
pusznie. Dożynki współfinansowane były ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Po mszy św. korowód dożynkowy na czele z orkiestrą dętą Ochot-
niczej Straży Pożarnej na czele a także starostami i gospodarzem do-
żynek udali się na teren Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczyn-
kowego w Łopusznie. Starostami tegorocznych dożynek byli: staro-
ścina p. Aneta Karlińska właścicielka gospodarstwa rolnego. Obec-
nie pełni funkcję sołtysa wsi Jasień – Barycz. Starosta  tegorocznego 
święta plonów p. Piotr Tumiłowicz prowadzi w Anonielowie gospo-
darstwo rolne, agroturystyczne. Zajmuje się hodowlą koni a także 
nauką jazdy konno. Natomiast gospodarzem dożynek był wójt gmi-
ny Łopuszno p. Zdzisław Oleksiewicz.

Zgodnie z dożynkowym obyczajem w części obrzędowej staro-
stowie przekazali gospodarzowi bochen chleba upieczony z tego-
rocznych zbiorów. Gospodarz przyjmując chleb obiecał dzielić nim 
mądrze i sprawiedliwe. Następnie poczęstowano nim dożynko-
wych gości. W myśl dożynkowych tradycji złożono Gospodarzowi 
przepięknie wykonane wieńce dożynkowe, po czym odbyło się ich 
ośpiewanie. W ośpiewaniu wieńców wzięły udział zespoły śpiewa-
cze działające przy Kole Gospodyń Wiejskich w Snochowicach, La-
socinie a także ,,Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska”. 

W tegorocznych Dożynkach brali udział przedstawiciele władz 
gminy w osobach: przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Łuka-
sik, wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz a także zapro-
szeni goście. Na uroczystości dożynkowe przybyli m. in. Przewodni-
cząca Rady Powiatu Kieleckiego Renata Janik, starosta kielecki Zdzi-

sław Wrzałka, wicestaro-
sta Zenon Janus, prof. Ka-
zimierz Kik – kandydat do 
Senatu, poseł Krzysztof 
Lipiec, Bogdan Gierada 
– radny Powiatu Kielce, 
kandydat do Sejmu prof.
Małgorzata Winiarczyk-
-Kossakowska, poseł na 
Sejm RP Henryk Milcarz, 
przewodniczący Sejmiku 
Marek Gos, dyrektor kie-
leckiego oddziału KRUS 
Zbigniew Banaśkiewicz, 
Senator RP Grzegorz Ba-
naś, kandydat na posła 
Zbigniew Piątek, sekre-
tarz LGD nad Czarną i 
Pilicą - kandydat do Sej-
mu Sławomir Staciwa.W 
dalszej artystycznej czę-

ści tegoroczne dożynki 
uatrakcyjnili swoimi wy-
stępami: Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łopusznie pod 
kierunkiem pana Micha-
ła Leśnika, Zespół Śpie-
waczy działający przy 
Kole Gospodyń Wiej-
skich w Snochowicach, 
Lasocinie, Kapela Zyg-
munta Jakubowskiego 
z Rudy Zajączkowskiej a 
także Zespół Pieśni i Tań-
ca ,,Gnieździska” oraz Ze-
spół młodzieży z Dobrze-
szowa. 

W dalszej części do-
żynek zaproszeni arty-
ści przedstawili program 
,,Na chłopską nutę z Ja-
gną i Antkiem”. Program muzyczny przyciągnął zarówno dzieci jak 
też nieco starszą publiczność, która miała okazję wzięcia udziału w 
konkurencjach sprawnościowych.

Wójt Gminy oraz przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno wrę-
czyli nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w 
którym I miejsce zajął pięknie wykonany wieniec ze Snochowic.  Po-
zostałe wieńce dożynkowe otrzymały wyróżnienia. Następnie pani 
Ilona Picheta zapoznała wszystkich z wynikami konkursu w ramach 
kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. 

Wręczono także nagrody za osiągnięcia sportowe w Turnieju 
„Orlika”. Rozstrzygnięto konkursy na najsmaczniejsze potrawy kuli-
narne, w którym zdaniem jury kunszt  kucharski był bardzo wyso-
ki. Podczas uroczystości wspaniale prezentowała się wystawa wy-
jątkowo okazałych płodów rolnych, zebranych od rolników z terenu 
gminy. Nie zabrakło punktów gastronomi Kół Gospodyń Wiejskich i 
sołectw, stoisk handlowych, rękodzielnictwa, nieodpłatnych atrakcji 
wesołego miasteczka dla dzieci.

Dużym zainteresowaniem cieszył się recital pani Bożeny Zieliń-
skiej i jej córki Dominiki z Radoszyc. Swoje umiejętności wokalne za-
prezentowała także 15 letnia Ania Toborek.  Na zakończenie wieczo-
ru odbyła się zabawa dożynkowa pod gwiazdami wraz z zespołem 
,,COVER”.

W imieniu organizatorów, składam  serdeczne podziękowania 
sponsorom:
- Zakładom Mięsnym ,,WiR” w Łopusznie, 
- Panu Krzysztofowi Soboń z Łopuszna,
- Państwu Beacie i Janowi Wychowaniec ,,DOB – MEBLE”,
- Pani Annie Perz Delikatesy ,,CENTRUM”,
- Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie,
- Państwu Sornat ,,TRANS SERWIS”,
- Państwu Rowińskim Firma Handlowa ,,ROW – MET”,
- Panu Wiesławowi Zasada Ewelinów, 
- Panu Zbigniewowi Krawczyńskiemu, 
- Państwu Jadwidze i Aleksandrowi Kozak z Łopuszna,
- Pani Jolancie Czech ,,Mała gastronomia”. 

Dziękuję wszystkim występującym, strażakom Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej  w Łopusznie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ło-
pusznie oraz całej obsłudze,  dzięki której uroczystość dożynkowa 
przebiegła sprawnie i bezpiecznie.

a. J.

Dożynki gminne  
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wodociąg i kanalizacja to już nie tylko norma w dzi-
siejszych czasach, ale również lepsza gwarancja naszego 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniu sanitar-
nemu. regiony wyposażone w uzbrojenie podziemne w 
mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko wodne. 
w ostatnim czasie w kilku rejonach naszego wojewódz-
twa w wyniku wzmożonych opadów deszczu nastąpiły 
przekroczenia bakteriologiczne na ujęciach wody i w sie-
ci wodociągowej, pozostającej w gestii tamtejszych ope-
ratorów infrastruktury. nie są one wynikiem świadomego 
działania ani złej woli, okazuje się jednak, że wystarczy 
nieco braku wyobraźni, odpowiedzialności, i to zarówno 
za siebie, jak i za innych.

Henryk milcarz, wi-
ceprzewodniczący Sej-
mowej komisji ochrony 
Środowiska, zasobów 
naturalnych i Leśnic-
twa,  Prezes zarządu 
Spółki „wodociągi kie-
leckie”: - Zależność jest tu 
niestety prosta: skutkiem 
niskiego stopnia skanali-
zowania mieszkańców w 
gminach jest wysokie za-
nieczyszczenie środowiska. 
Dlatego jako parlamenta-
rzysta podjąłem działania, 
zmierzające do uwrażliwie-
nia instytucji finansujących 
ochronę środowiska w Pol-
sce na ten problem. Efek-
tem jest uruchomienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie priorytetowego progra-
mu dofinansowywania podłączeń budynków do zbiorczego sys-
temu kanalizacyjnego, adresowany m.in. do jednostek samorzą-
du terytorialnego, a więc do gmin. Będzie to wspaniałe uzupeł-
nienie działań inwestycyjnych, podejmowanych w celu doposa-
żenia tych terenów w kanalizację, czego przykładem jest realizo-
wany przez „Wodociągi Kieleckie” Projekt „Kompleksowej ochro-
ny wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Ten mechanizm fi-
nansowy pozwoli mieszkańcom gmin, które pozyskają dofinan-
sowanie, podłączyć się do budowanej kanalizacji sanitarnej i w 
sposób bardziej powszechny także przyczynić się do ochrony za-
sobów wody pitnej.

Lista zagrożeń dla naszych podziemnych ujęć wody pit-
nej jest długa. Jedno z czołowych miejsc zajmują na niej nie-
szczelne bezodpływowe zbiorniki – tzw. szamba. Przy okazji 
są one również odpowiedzialne za emisję do powietrza odo-

CZY EKOLOGIA MUSI KOSZTOWAĆ ..?

Inwestowanie w infrastrukturę  
 inwestowaniem w nasze zdrowie

rów i aerozoli, związaną z ich opróżnianiem przez pojazdy ase-
nizacyjne. Winna jest również już istniejąca sieć kanalizacyjna, 
wykazująca z biegiem lat nieszczelności, powodujące przeni-
kanie ścieków wraz z ładunkiem zanieczyszczeń z kanałów. W 
system kanalizacji trzeba więc inwestować i w ten sposób ro-
bić wszystko, by nie dopuścić do zagrożenia sanitarnego zdro-
wia ludzi.   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I STAŁY NADZÓR 
„Wodociągi Kieleckie” prowadzą konsekwentny monito-

ring kontrolny jakości wody, podawanej odbiorcom. Dla przy-
kładu – tylko w 2010 roku wodociągowe laboratorium wyko-
nało 1230 analizy bakteriologiczne oraz 1073 analizy fizyko-
-chemiczne z łącznie pobranych 2303 prób wody. Przekłada 
się to na łączną liczbę przeszło 16 000 oznaczeń jakości wody. 
W ramach realizowanej z udziałem środków unijnych rozbu-
dowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” po-
wstało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do analiz 
Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe.  Kolejnym krokiem 
do podjęcia przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie” jest akredyta-
cja laboratorium, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/
IEC 17025:2005. Uzyskanie certyfikatu akredytacji to kolejny 
przykład działań dla zachowania bezpieczeństwa mieszkań-
ców Kielc i sąsiednich gmin. 

Henryk Milcarz, Prezes „Wodociągów Kieleckich”: – Patrząc 
z tej perspektywy na podjęte działania inwestycyjne, których 
wartość liczy się niejednokrotnie w setkach milionów złotych, do-
strzegamy w sposób właściwy ich prawdziwe znaczenie w dzia-
łaniach zmierzających do poprawy komfortu naszego życia, ale 
przede wszystkim do ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat priorytetowego programu dofi-
nansowywania podłączeń budynków do zbiorczego systemu ka-
nalizacyjnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej „Wo-
dociągów Kieleckich” www.wod-kiel.com.pl oraz na stronie Posła 
na Sejm Henryka Milcarza: www.henrykmilcarz.pl
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zŁoTY JUBiLeUSz
To – Najwyższy punkt odniesienia do przeszłości
Punkt kulminacyjny przed metą
Zenit wzniesień i upadków
Postępu i regresu
Refleksji i wspomnień
- Z tej wysokości przeżycia
Widać przebytą przestrzeń życia
Jak na dłoni
I wszystkie cele dążeń
Nie można wzbić się wyżej
Ponad poziomy doczesności
Wśród światłości tego świata
- Słońce jeszcze świeci wysoko nad horyzontem
I rzuca wielkie cienie na ziemię
Kłody drzew z konarami
Kładą się ponurym pomostem na trawie
A twój cień stoi niewzruszony
Pochylony w przeciwna stronę
Jakby czekał na pomoc
Wielkiego koła w podczerwieni
Toczącego się nieustannie ku przodowi
Chciałbyś w tym momencie
Objąć całą przestrzeń nieba i ziemi
Swoimi rekami
Uścisnąć i przytulić cały świat , wszystkich ludzi
Patrząc w bezkresną dal nieskończoności
Nie czekaj bracie!
Nie czekaj!
Idź naprzód – biegnij do końca
W promieniach słońca, bo jeszcze świeci
Dopełnij swojego celu przeznaczenia
Zwyciężaj samego siebie!

ks. Józef dzwonek
Łopuszno, dn. 5 czerwca 2011r.

Moim zdolnym, ale leniwym uczniom często opowiadam 
przypowieść o talentach. Płynie z niej ważna nauka – komu 
więcej dano, od tego więcej wymagać będą, talenty należy 
rozwijać, a grzechem jest marnowanie swoich zdolności. Na 
poparcie moich słów podaję przykłady ludzi, którzy osiągnęli 
sukces dzięki wrodzonym talentom i pracowitości. Najbardziej 
przekonujące są  przykłady bliskie, ludzi z sąsiedztwa, z który-
mi łatwo się utożsamić. 

Piękną ilustracją ewangelicznej przypowieści o talentach 
jest życie i działalność księdza Józefa Dzwonka. Dzieciństwo 
i młodość spędził wśród nas, wśród pól i zagród Marianowa, 
w szkole w Grabownicy, w łopuszańskim kościele, na plebanii 
księdza Jankowskiego. Później udał się tam, gdzie posłał go 
biskup z kapłańską posługą. Życie kapłana nigdy nie ograni-
czało jego twórczych pasji, raczej inspirowało do tworzenia. 
Był kapłanem, artystą bywał. Nieustannie  rozwijał swoje zain-
teresowania muzyczne, literackie, doskonalił znajomość języ-
ków obcych. Zawsze marzył o podróżach i  pragnienia te rów-
nież udało mu się zrealizować.

Przybył do nas 5 czerwca w wyjątkowej roli – kapłana – ju-
bilata, świętującego 50 – lecie pracy duszpasterskiej. Uroczy-
stość w łopuszańskim kościele – przepięknie przygotowaną 
przez księdza proboszcza Ireneusza Jakusika – nieprzypadko-
wo nazwał swoim benefisem. 

Ksiądz jubilat został uroczyście wprowadzony do kościoła 
w zielonej koronie, którą niosły panie z rodzinnego Mariano-
wa. Orszak poprzedzała orkiestra dęta OSP Łopuszno, szcze-
gólnie bliska jubilatowi, który przecież świetnie gra na trąb-
ce. Obecne były także poczty sztandarowe strażaków oraz 
ZS Ponadgimnazjanych nr 5. Wzruszenie ogarnęło wielu, gdy 
ksiądz proboszcz odczytał ze starych ksiąg parafialnych zapi-
ski o chrzcie świętym nowo narodzonego chłopca, któremu 
nadano imię Józef. 

W homilii jubilat mówił o swoich korzeniach, o ludziach, 
którzy mieli wpływ na kształtowanie jego charakteru i zain-
teresowań, wśród nich wymienił wielu nauczycieli, co  mnie, 
jako pedagoga, szczególnie ujęło. Ciepło wspominał także

O pomnożonych talentach,  
czyli „benefis” księdza Józefa Dzwonka



Wieści Łopuszna 35Wieści Łopuszna 35

z Życia gminy

księdza Aleksandra Jankowskiego. Z sentymentem opowiadał 
o kazaniach głoszonych w kościele z nieużywanej już dzisiaj 
ambony.

Ksiądz jubilat był ogromnie wzruszony przyjęciem w ro-
dzinnej miejscowości, życzeniami od parafian, dzieci, dyrekcji 
i nauczycieli szkoły w Grabownicy, a także młodzieży i dyrek-
cji z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 5. Były także ży-
czenia od strażaków i chóru parafialnego i gromkie „Sto lat”, 
i huczne brawa.

Mieszkańcy Łopuszna i okolic są szczególnie wdzięczni 
księdzu  za utrwalenie na kartach swoich książek naszej „małej 
ojczyzny”. W twórczości autora zawarte są te dzieje, które po-
woli kryją się w mrokach  zapomnienia – okupacyjne zmaga-
nia, codzienne życie wsi, minione krajobrazy z cembrowanymi 
studniami i chatami krytymi strzechą. Ksiądz kocha rodzinną 
ziemię, nie wstydzi się swych uczuć i pięknie je przedstawia w 
poezji i w prozie. Wiele przeżył,  wiele widział, poznał wielu lu-
dzi i tym , czego doświadczył, chce dzielić się z czytelnikiem. 

„Kapłan - z ludzi wzięty - dla ludzi postanowiony”  - czyta-
my w liście do Hebrajczyków. O tym, że ksiądz Dzwonek do-
brze służył ludziom świadczą tłumy gości z parafii, w których 
kiedyś pełnił posługę kapłańską. Przybyli przedstawiciele pa-
rafian ze Starachowic, Pierzchnicy, Sędziejowic, Chomentów-
ka, Śladkowa Dużego, Nakła, z Szarbkowa, z parafii   Szaniec. 
Życzenia i piękny obraz przekazała delegacja od burmistrza 
miasta i gminy Chmielnik, pana  Jarosława Zatorskiego. 

Wśród gości znalazł się też emerytowany oficer w podha-
lańskim mundurze, pan Zygmunt Andrejas,  który zameldo-
wał się  po wojskowemu przed księdzem i przypomniał, że 
był kiedyś jego ministrantem. Wiele mu zawdzięcza, bo ksiądz 
rozbudził w nim  życiowe ambicje, miał wpływ na ukształ-
towanie charakteru. Pan Zygmunt przyznał, że traktował go 
jak ojca i dlatego przed wstąpieniem do szkoły oficerskiej, do 
księdza przyszedł się poradzić. Miał wątpliwości, czy podej-
muje słuszną decyzję, bo w czasach komunizmu  wojskowi nie 
mogli  otwarcie przyznawać się do przynależności do kościo-
ła.  Ksiądz Dzwonek powiedział mu wówczas: „Dobrym czło-
wiekiem możesz być w każdym miejscu...”

Na zakończenie wystąpił ksiądz proboszcz, który ofiaro-
wał jubilatowi dwa piękne symbole - artysta otrzymał zielo-
ny laurowy wieniec, kapłan drewniany krzyż. Zwłaszcza sym-
bol krzyża mocno przemówił do jubilata - autora tomiku „ Ty 
chcesz iść do nieba bez krzyża?!”, o genezie którego  mówił ju-
bilat podczas swego kazania.

50 – lecie pracy duszpasterskiej, które oprócz posługi ka-
płańskiej naznaczone było  pasją tworzenia literatury i muzy-
ki,  to piękny jubileusz, czas na podsumowanie, dokonanie bi-
lansu. Z tej  perspektywy dobrze  „widać przebytą przestrzeń 
życia”. Ale... jest jeszcze tyle słów do napisania, dlatego podo-
ba mi się optymizm księdza wyrażony w jego wierszu:  
Idź naprzód – biegnij do końca
W promieniach słońca, bo jeszcze świeci

agnieszka Palacz

PODZIĘKOWANIE

KSIĄDZ JÓZEF DZWONEK WRAZ Z CAŁĄ RODZINĄ

serdecznie dziękuje

KSIĘDZU DZIEKANOWI  
IRENEUSZOWI JAKUSIKOWI

ZA PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI  
50 – LECIA KAPŁAŃSTWA

Dostarczyła Jubilatowi, gościom  i parafianom wielu 
autentycznychwzruszeń i niezapomnianych przeżyć. Bez 

zaangażowania, inspiracji i  życzliwości Księdza Proboszcza 
nie miałaby ona tak wspaniałej oprawy 
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18 kwietnia 2011r. na trasach przełajowych Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Końskich rozegrane zostały Drużynowe Biegi 
Przełajowe.  

Triumfowała reprezentacja ze Szkoły Podstawowej w Ło-
pusznie, zajmując I miejsce.

Drużyna, w skład której weszły:  Natalia Nyga, Izabella Rau-
ner, Marta  Paczkowska, Agnieszka Wawrzoła, Aleksandra 
Szczerek, Kalina Ambur, Maria Satalecka, w pięknym stylu wy-
walczyła tytuł mistrzyń województwa na rok 2011.

Nagrodą za ich wysiłek był piękny puchar, medale i dyplom.
małgorzata Gwóźdź

Wojewódzkie Drużynowe Biegi Przełajowe

Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe
28 kwietnia w Końskich odbyły się Wojewódzkie Indywi-

dualne Biegi Przełajowe. Zawody te od lat cieszą się ogromną 
popularnością. Każda grupa biegowa na starcie skupia około 
100 zawodników. Naszą gminę reprezentowały uczennice ze 
Szkoły Podstawowej w Łopusznie. Z siedmioosobowej repre-
zentacji na podium stanęły dwie zawodniczki:

i miejsce – natalia nyga,
iii miejsce –agnieszka wawrzoła.
Obie uczennice otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy.
Marta Paczkowska zajęła V punktowane miejsce, za które 

otrzymała dyplom.
Pozostałe zawodniczki: Magdalena Kałuża, Magdalena  Ko-

walczyk, Sandra Wojcieszek,  Izabella Rauner również godnie 
reprezentowały naszą szkołę.

małgorzata Gwóźdź

Finał Igrzysk w Czwórboju
21.05.2011r. na nowych obiektach w Strawczynie odbyły się Woje-

wódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym 
dziewcząt. Startowali uczniowie szkół podstawowych. Szkoła Podsta-
wowa w Łopusznie wystąpiła w składzie: Natalia Nyga, Izabella Rauner, 
Aleksandra Szczerek,, Kalina  Ambur, Klaudia  Maciejewska, Katarzyna  
Doroszko, Olga Walczyńska. 

Zawodniczki  rywalizowały w biegu na 60 metrów, skoku w dal, rzucie 
piłeczką palantową, biegu na 600 metrów. Reprezentacje składały się 
z 6 dziewcząt.  O zwycięstwie decydowały wyniki przeliczone na punkty 
wg tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konku-
rencje dała ostateczny wynik każdego zawodnika. Na ostateczny wynik 
drużyny składały się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników. Za-
wodniczki zajęły III miejsce z dorobkiem 1026 punktów. Do II miejsca za-
brakło tylko 12 punktów.

małgorzata Gwóźdź
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Turniej pilkarski „Włoszczowska Liga Mistrzów”
08 czerwca we Włoszczowie odbył się turniej piłkarski 

„Włoszczowska Liga Mistrzów”. Drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Łopusznie, której opiekunem i trenerem jest pan To-
masz Mazur, wystąpiła w następującym składzie: Damian Bu-
gno, Kacper Sobczyk, Konrad Kałuża, Kamil Pawłowski, Do-
minik Dłubała, Kacper Stachura, Bartłomiej Miśta, Bartłomiej 
Nyga, Paweł Rogula, Wiktor Soboń, Marcin Palacz.

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

W finale uczniowie zaprezentowali wysoki poziom umiejęt-
ności technicznych i taktycznych, co pozwoliło im wywalczyć 
i miejsce.

Po zakończeniu sportowych zmagań drużyna SP Łopuszno 
otrzymała piękny puchar, medale i pamiątkowy dyplom.

małgorzata Gwóźdź

29 maja w parku miejskim im. Stanisława Staszica w Kiel-
cach zorganizowany został bieg w ramach kampanii wojewo-
dy „Z sercem dla Serca”. Akcja miała na celu propagowanie 
idei zdrowego serca. W zawodach wzięło udział blisko 200 za-

Masowe biegi uliczne w Kielcach
wodników. Rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych. 
W biegu głównym na 2000m najlepsza była Izabella Rauner, 
uczennica Szkoły Podstawowej w Łopusznie.

małgorzata Gwóźdź

Wiosną tego roku dziewczęta z Gimnazjum w Zespole Szkół  
im.Jana Pawła II w Łopusznie rozegrały pierwszą rundę elimi-
nacyjną Turnieju Coca Cola Cup 2011,w której zajęły I miejsce, 
pokonując zespoły z Bukowy i Włoszczowy. W drugiej rundzie 
zwyciężyły z reprezentacjami Radoszyc i Promnika, zapewnia-
jąc sobie kwalifikacje do finału wojewódzkiego. 

Finał wojewódzki został rozegrany 30.05.2011r. na stadio-
nie KSZO Ostrowiec. Rywalizowało w nim  sześć najlepszych 
drużyn z całego województwa. W rozgrywkach grupowych  
nasze dziewczęta wygrały z drużynami z Jędrzejowa i Buska 
Zdroju. W półfinale pokonały Daleszyce 2:0, awansując do fi-
nału. Mecz o pierwsze miejsce miał emocjonujący przebieg. 
Do przerwy dziewczęta prowadziły z drużyną Sandomierza 
2:0. Jednak w drugiej połowie  Sandomierz doprowadził do 
wyrównania. Ta sytuacja  mobilizująco wpłynęła na zespół. W 
ostatnich minutach meczu, po ładnej akcji, bramkę na wagę 
mistrzostwa zdobyła Anna Kotwica. Nasza reprezentacja zna-
lazła się w szesnastce najlepszych drużyn w Polsce. Za udział 
w finale drużyna dziewcząt otrzymała komplety strojów pił-
karskich firmy Adidas, a za zajęcie I miejsca okazały puchar i 
medale.

Nasze dziewczęta Mistrzyniami Województwa 
Świętokrzyskiego w Turnieju Piłki Nożnej Coca Cola Cup 2011

Reprezentacja naszej szkoły występowała w składzie: Syl-
wia Wawrzoła, Anna Kotwica, Dominika Gałęzowska, Nina  Ka-
leta, Justyna  Cieślicka, Karolina Rudzińska, Magdalena Kowal-
ska, Justyna Świercz, Kinga Filipiak, Karolina Szymoniak,  Mar-
ta Stachura.

opiekun: dariusz Supernat
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26 czerwca 2009 roku założony został Ludowy Klub Ka-
rate Kyokushin Budo Kai. Przez te dwa lata Klub osiągnął 
znaczące sukcesy szkoleniowe i sportowe. Przez cały ten 
czas prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. W treningach uwzględniane są ćwiczenia korygu-
jące wady postawy i poprawiające koordynację rucho-
wą.  Nauczane są podstawowe zasady samoobrony w wa-
runkach bezpośredniego zagrożenia. Wszyscy członkowie 
mogą startować w turniejach Karate, brać udział w obozach 
i seminariach szkoleniowych z doświadczonymi i cenionymi 
w Polsce i na świecie mistrzami Karate.

12 grudnia 2009 roku zawodnicy Klubu startowali w Mi-
strzostwach Polski Junioróww Choszcznie gdzie Aneta Mysz-

Sukcesy Ludowego Klubu Karate Kyokushin Budo Kai Łopuszno
kowska zdobyła srebrny 
medal w kategorii junior 55 
kg. Kolejne sukcesy to:
maj 2010 r. - Mistrzo-
stwa Polski Południowo 
- Wschodniej w Hrubie-
szowie – II miejsce: Aneta 
Myszkowska (junior 55 kg).
22.01.2011 r. - Warsaw Open 
w Warszawie – III miejsce: 
Aneta Myszkowska (junior 
55 kg).
04.06.2011 r. - Mistrzostwa Polski Mas Oyama Memorial Cup 
w Warszawie – I miejsce: Aneta Myszkowska (junior 55 kg), III 
miejsce: Patryk Gawęda (junior 70 kg).

Trener Janusz Krawczyński zajął II miejsce w Plebiscycie na 
Najlepszego Trenera roku 2010 w powiecie kieleckim, a za-
wodniczka Aneta Myszkowska była czwarta w Plebiscycie na 
Najlepszego Sportowca powiatu koneckiego.

W sierpniu 2010 roku nasi zawodnicy brali udział w obozie 
sportowym w Niekursku, gdzie trenowali pod okiem Tomasza 
Olejnika 6 Dan Karate (prezesa Polskiej Organizacji Karate Ky-
okushin Budo Kai) oraz Holendra Martina van Emmen 4 Dan. 
Aneta Myszkowska otrzymała nominację do Kadry Polski.

W dniach 09-15 listopada 2010 roku odbyło się spotkanie 
z  Prezydentem Światowej Organizacji Karate Kyokushinkai 
Kan Kancho Yoshikazu Suzuki – Japonia.

26 marca 2011 r. sensei Janusz Krawczyński brał udział w 
seminarium z Japończykiem Yukinobu Shimabukuro 9 Dan 
uechi-ryu (styl okinawski)

Zawody MasOyamaMemorialCup Seminarium z Yukinobu Shimabukuro

Spotkanie z Yoshikazu Suzuki
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