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Staropolskim obyczajem,
 Kiedy w Wigilię gwiazda wstaje,

 Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
Wszyscy, wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności
I my życzymy wszelkiej radości,

Aby wszystkim się darzyło,
Z roku na rok lepiej było!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
najlepsze życzenia składają

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łukasik
 Wójt Gminy Zdzisław Oleksiewicz.



złote Gody
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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 23 listopa-

da i 7 grudnia 2011r.
w dniu 23 listopada odbyła się Viii 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 ob-

rad Sesji radnego p. Krzysztofa Smolarczyka,
•	 jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli zaproponowany 

porządek obrad Sesji do realizacji,
•	 jednogłośnie (13 głosów „za”) i bez uwag przyjęli proto-

kół 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 oraz informacji Pani Prezes Fundacji z Uśmie-
chem dotyczącej planów realizacji inwestycji w Józefinie.

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

VIII/47/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gmi-
ny 2011 roku,

•	 większością głosów (12 głosów „za”, 1 głos „prze-
ciw”, 1 wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
VIII/48/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok,

•	 jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VIII/49/2011 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości,

•	 większością głosów (10 głosów „za”, 3 głosy „prze-
ciw” i 1 wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
VIII/50/2011 w sprawie w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych,

•	 większością głosów (13 głosów „za” i 1 wstrzymujący się 
od głosu) przyjęli uchwałę Nr VIII/51/2011 w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatko-
wych,

•	 jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VIII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ście-
ki,

•	 większością głosów (9 głosów „za” i 5 wstrzymujących się 
od głosu) przyjęli uchwałę Nr VIII/53/2011 w sprawie roz-
patrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu so-
łeckiego (uchwałą tą radni odrzucili wniosek sołectwa Ło-
puszno),

•	 jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VIII/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nie-
zabudowanej nieruchomości w Rudzie Zajączkowskiej,

•	 jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
VIII/55/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyj-
nej do celów komunalizacji mienia ( w skład Komisji zosta-
li wybrani radni; p. D. Łukasik, p. K. Smolarczyk, p. B. Fras i 
p. B. Sochacka).

Interpelacje składali radni; p. K. Smolarczyk w sprawie drogi 
Zagórki - Józefina, p. Z. Śrębowaty w sprawie przystanku „na 
żądanie” w Fanisławicach, p. G. Janiszewski w sprawie wyeli-
minowania ruchu samochodów powyżej 10 ton drogą powia-

tową przez Eustachów i Fanisławice, p. B. Fras w sprawie budo-
wy szaletu publicznego w Łopusznie, p. Cz. Sornat w sprawie 
zorganizowania świetlicy w Gnieździskach.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił radnym Wójt Gminy p. 
Zdzisław Oleksiewicz.

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

skiego znak: PNK.I.4130.95.2011 z dnia 20 października 
2011r. stwierdzającym nieważność uchwały Nr VII/42/2011 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011r. w spra-
wie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i spo-
sobu przyznawania ich w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Gminę Łopuszno,

•	 rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskie-
go znak: PNK.I.4130.94.2011 z dnia 18 października 2011r. 
stwierdzającym nieważność uchwały Nr VII/44/2011 Rady 
Gminy Łopuszno z dnia 15 września 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odra-
czania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy 
Łopuszno i jej jednostek organizacyjnych mających cha-
rakter cywilno prawy oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych,

•	 uchwałą Nr 73/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Kielcach z dnia 19 października 2011 r. 
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 
VII/45/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 
2011r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady 
Gminy w Łopusznie z dnia 30.12.2008r. w sprawie zasad 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na tere-
nie Gminy Łopuszno (RIO w Kielcach stwierdziła nieważ-
ność w części tej uchwały tj. § 1 pkt 12.1.4. do 12.1.8.)

Ponadto w sprawach różnych dyskutowano jeszcze nad 
wnioskiem zgłoszonym przez p. wiceprezes Wiejskiego Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektual-
nie i Ruchowo w sprawie zwolnienia z podatku pojazdów Sto-
warzyszenia. 

Sprawy różne zakończyły obrady Sesji.
Poniżej zamieszczamy pełną treść uchwał dotyczących sta-

wek podatków i opłat lokalnych.

 w dniu 7 grudnia odbyła się iX Sesja rady Gminy.
Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności ob-

rad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
•	 jednogłośnie (11 głosów „za”) wybrali na sekretarza ob-

rad Sesji radną p. Bożenę Sochacką.
•	 po dyskusji jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli porzą-

dek obrad Sesji,
•	 jednogłośnie (13 głosów „za”) i bez uwag przyjęli proto-

kół 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. 
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W kolejnych punktach radni podjęli uchwały:
•	 jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwa-

łę Nr IX/56/2011 w sprawie przystąpienia Gmi-
ny Łopuszno do regionalnego systemu gospodar-
ki odpadami obejmującego projekt „Budowa Zakła-
du Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce  
i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc” oraz przenie-
sieniu zadania własnego polegającego na unieszkodli-
wianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce,

•	 jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
IX/57/2011 w sprawie zmiany planu ochrony rezerwatu 
przyrody p.n. „Góra Dobrzeszowska”,

•	 większością głosów (9 głosów „za”, 3 wstrzymujących się 
od głosu) przyjęli uchwałę Nr IX/48/2011 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu.

Interpelację dotyczącą drogi Józefina – Zagórki zgłosił rad-
ny p. K. Smolarczyk, a odpowiedzi udzielił mu Wójt Gminy p. 
Z. Oleksiewicz.

Sprawami różnymi zakończono obrady Sesji.
(m.B.)

UCHwaŁa nr Viii/48/2011 radY GminY w ŁoPUSznie  
z dnia 23 listopada 2011 roku 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwarta-
łów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969 z dnia 25 października 2011r.) 
z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy w 

Łopusznie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 
roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ DANUTA ŁUKASIK

UCHwaŁa nr Viii/49/2011 radY GminY w ŁoPUSznie 
z dnia 23 listopada 2011 roku  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) zarządza się, co na-
stępuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Gminy Łopuszno
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m² powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne 
lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m² po-
wierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwała Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 li-
stopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieru-
chomości i uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 
14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/2010.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 /-/ DANUTA ŁUKASIK

UCHwaŁa nr Viii/50/2011 radY GminY w ŁoPUSznie  
z dnia 23 listopada 2011 roku  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące na terenie Gminy Łopuszno; 
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1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całko-
witej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 440,00zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 810,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.020,00zł.

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całko-
witej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi  i dopusz-
czalna masa całko-

wita (w  tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

Nie mniej 
niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z za-
wieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne

Inny system za-
wieszenia osi 

jezdnych

1 2 3
DWIE OSIE

12 13 780,00 1.390,00
13 14 660,00 1.390,00
14 15 660,00 1.390,00
15 660,00 1.390,00

TRZY OSIE.
12 17 440,00 780,00
17 19 1.320,00 1.760,00
19 21 1.320,00 1.760,00
21 23 1.320,00 1.760,00
23 25 1.320,00 1.760,00
25 1.320,00 1.760,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 820,00 830,00
25 27 1.000,00 1.320,00
27 29 1.820,00 1.880,00
29 31 1.880,00 2.700,00
31 1.880,00 2.700,00

3 Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton - 1.100,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi jezdnych i do-
puszczalna masa całkowi-
ta zespołu pojazdów  (w 

tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub uznanym za 

równoważne

Inne syste-
my zawie-
szenia osi 
jezdnych

DWIE OSIE
12 18 1.000,00 1.320,00
18 25 1.000,00 1.320,00
25 31 1.560,00 2.020,00
31 1.560,00 2.100,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1.380,00 1.910,00
40 1.910,00 2.710,00

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 390,00 zł

6.  Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego. 

Liczba osi jezdnych i do-
puszczalna masa całkowi-

ta zespołu pojazdów (w 
tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mnie niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawie-
szeniem uznanym za 

równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

JEDNA OŚ
12 18 270,00 440,00
18 25 270,00 440,00
25 440,00 660,00

DWIE OSIE
12 28 390,00 440,00
28 33 930,00 1.440,00
33 38 930,00 1.440,00
38 1.270,00 1.880,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 780,00 1.050,00
38 1.100,00 1.440,00

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.080,00
b ównej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.650,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwała Nr XXXVIII/228/2010 Rady Gminy Łopusznie z dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 /-/ DANUTA ŁUKASIK

UCHwaŁa nr Viii/52/2011 radY GminY w ŁoPUSznie 
z dnia 23 listopada 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Łopuszno na 2012 rok

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 
24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Samorządowy Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie taryfy dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Łopuszno na 2012 rok w wysokości:
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1) Cena za 1 m3  wody;
a) dla gospodarstw domowych i jednostek organizacyj-

nych gminy - 2,30 zł plus VAT 8%;
a) dla innych podmiotów na terenie gminy - 3,10 zł plus VAT 

8%.
2) Cena za 1 m3 ścieków;

a) dla gospodarstw domowych i jednostek organizacyj-
nych gminy - 2,30 zł plus VAT 8%;

b) dla innych podmiotów na terenie gminy - 3,10 zł plus VAT 
8%.

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość podania wody 
na odbiorcę oraz za rozliczenie pobranej wody w zł/m-c – 1,00 
zł plus VAT 8%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samo-
rządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 /-/ DANUTA ŁUKASIK

Powiat kielecki jako jeden z największych powiatów ziem-
skich w Polsce ma ponad 1  100 km dróg, którymi zarządza 
wraz z 19 gminami. Jak wiadomo inwestycje drogowe są dro-
gimi przedsięwzięciami, szczególnie jeśli chodzi o budowę 
lub kompleksową naprawę nawierzchni.  Bardzo często jest 
tak, że oprócz podstawowych działań jak np. położenie as-
faltu  robi się także pobocza, czasami chodniki wzdłuż danej 
drogi. Nic więc dziwnego, że roboty tego typu liczone są w 
setkach, a w niektórych przypadkach sięgają bądź przekracza-
ją milion złotych. Są to nie lada wydatki zarówno dla powiatu 
jak i dla gmin, na terenie których realizowane są te przedsię-
wzięcia (ogólna zasada remontu dróg powiatowych jest taka, 
że powiat wraz z gminą dzielą się kosztami po połowie, choć 
zdarzają się wyjątki, w których to gminy biorą na siebie więk-
sze obciążenia finansowe). Dlatego też przedsięwzięcia tego 
typu wywołują wiele emocji na sesjach rady. Bowiem często 
bywa tak, że suma którą dysponuje nasz samorząd jest o wie-
le za mała, aniżeli potrzeby. Jest to jeden z głównych proble-
mów, z którymi boryka się zarówno zarząd jak i rada. No bo, 
jak podzielić sprawiedliwie niewystarczającą ilość środków 
pomiędzy 19 gmin? A drogi jakie są każdy widzi. Jak nie dziu-
ry to koleiny. Jak nie koleiny to pękający asfalt, lista proble-
mów jest bardzo długa. Wydaje się, że inicjatywa wiceprze-
wodniczącej rady powiatu Pani Renaty Janik jest słuszna. Cho-
dzi o to, by Powiatowy Zarząd Dróg, przygotował komplekso-
we zestawienie najpilniejszych zadań drogowych na następny 
rok w ramach swojego budżetu, tak by radni mieli pełną wie-
dzę  w tym temacie. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi, czas 
pokaże.

Kolejna sprawa poruszająca ten wątek, to zadania związane 
z tzw. „poboczami drogowymi”. Mam tu na myśli wszelakiego 
rodzaju roboty związane z oczyszczaniem i odkrzaczaniem 
oraz koszeniem i udrażnianiem rowów, a także przepustów. 
Jako radny powiatowy bardzo często spotykam się z uwa-
gami tego typu. W poprzedniej kadencji wyżej wymienione 
prace były wykonywane w większości przez pracowników in-
terwencyjnych (powiat wraz z gminami współfinansował za-
trudnienie tych osób – środki na ten cel pochodziły z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej). Dlatego też powiat i gminy 
w większym, bądź mniejszym zakresie rozwiązywały tego ro-
dzaju problemy na bieżąco. Niestety w tym roku zabrakło pie-

Drogi główny problem powiatu
niędzy na te działania. Kryzys go-
spodarczy oraz nie najlepsza sy-
tuacja finansów państwowych 
nie wskazuje na to, aby w następ-
nym 2012 r.  resort pracy wyasy-
gnował część środków na tego 
rodzaju prace. Niestety efekt jest 
taki, że drogi powiatowe (na da-
nych odcinkach) są  w dobrym 
stanie, natomiast pobocza szpe-
cą zarośniętymi trawami i krza-
kami. A wiadomo zła meliora-
cja rowów i brak odpowiednich 
odpływów to pierwszy krok do 
psucia asfaltu. Co prawda Powia-
towy Zarząd Dróg stara się jak może, jednakże jest to kropla 
w morzu potrzeb. Brak sprzętu to kolejna bolączka. Na dzień 
dzisiejszy samorząd powiatowy dysponuje tylko jedną kosiar-
ką (przypomnę na 19 gmin). Jest szansa, że w następnym roku 
zostanie zakupiona przynajmniej jeszcze jedna lub dwie ma-
szyny, tak aby każdy z obwodów drogowych miał ją do dys-
pozycji. 

Następną sprawą, którą warto poruszyć (z powodu zbli-
żającej się zimy), to kwestia odśnieżania dróg. Jak już wcze-
śniej wspomniałem na terenie naszego powiatu jest ich po-

Tomasz Zbróg
radny powiatu kieleckiego

zaprasza na bezpłatne porady prawne
w dn. 04.01.2012 r. (środa)  

w godz. 9.30 – 13.30
w Urzędzie Gminy Łopuszno  

– sala konferencyjna.
Mieszkańcy będą mogli skorzystać 

z pomocy prawnika z zakresu prawa pracy, 
cywilnego i administracyjnego.
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nad 1100 km. Za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialne są 
trzy obwody drogowe: I – Obwód Drogowy w Celinach, II – 
Obwód Drogowy w Łagowie i III – Obwód Drogowy w Straw-
czynku. Drogi powiatowe zostały sklasyfikowane w IV, V i VI 
standardzie zimowego utrzymania  (około 1000 km) pozostałe 
są poza standardem i mogą być odśnieżane dopiero po zakoń-
czeniu pracy na drogach o podwyższonym standardzie. Naj-
krócej rzecz ujmując w standardzie IV dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu, w stan-
dardzie V przerwy w komunikacji mogą sięgać do 24  godz., 
a w standardzie VI aż 48 godz. możliwa jest przerwa w komu-
nikacji. Jak widać w zależności od obfitości opadów, czasami 
mogą występować problemy z komunikacją. Jednak w dzisiej-
szych czasach trudno sobie wyobrazić, aby droga była nie-
przejezdna przez 2 dni. Nic się nie dzieje dopóki służby od-
powiedzialne za odśnieżanie jakoś sobie radzą. Jednakże jeśli 
mieszkańcy naszego powiatu często mają problemy z poru-
szaniem się po naszych drogach, to sytuacja taka rodzi proble-
my i złość. I nic w tym dziwnego, no bo drogi są po to, aby nimi 
jeździć (nieraz można usłyszeć) – jeździć bezpiecznie. Nieste-
ty zdarzają się też sytuacje w których mieszkańcy skarżą się na 
dość długi okres interwencji (od momentu powiadomienia), 
a także nienależyte i staranne odśnieżenie i posypanie drogi, 

czasami przejechanie piaskarki z podniesionym pługiem! O ile 
w tym pierwszym przypadku można usprawiedliwić służby – 
dysponują ograniczoną ilością sprzętu. O tyle druga sytuacja 
jest karygodna. Dlatego też wszelkiego tego typu sygnały 
mieszkańcy powinni zgłaszać jak najszybciej do władz gmin-
nych, radnych (mój numer tel. 502  666  453) lub bezpośred-
nio kontaktować się z danym obwodem drogowym, który w 
okresie zimowym pełni całodobowe dyżury. Gmina Łopuszno 
podlega pod Obwód Drogowy w Strawczynku (041)303-87-77.

Podsumowując, drogi powiatowe to nie lada  wyzwanie dla 
samorządu szczególnie tak dużego jak powiat kielecki. Jednak-
że mam nadzieję, że w miarę upływu czasu drogi po których 
się poruszamy będą coraz lepsze. A obecna kadencja rady po-
wiatu, w szczególności przyczyni się do polepszenia stanu na-
wierzchni w każdej z 19 gmin, tak aby wszyscy użytkownicy za-
wsze mogli bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do celu. 

Na zakończenie chciałbym wszystkim mieszkańcom 
Gminy Łopuszno życzyć spokojnych, zdrowych, radosnych 
świąt Bożego Narodzenia spędzonych w serdecznym gro-
nie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzą-
cym Nowym Roku.

Tomasz zbróg 
radny powiatu kieleckiego

W dniu 20 października br. piętnaście par jubilatów z gmi-
ny Łopuszno, zostało uhonorowanych Medalami za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. O godz. 12.00 wszyscy Jubilaci wraz z  
zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w uroczystej mszy świętej 
w kościele p.w.  Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, 
odprawionej przez proboszcza parafii ks. dziekana Ireneusza 
Jakusika.

Następnie po mszy świętej wszyscy przejechaliśmy na dal-
sze świętowanie do Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypo-
czynkowego w Łopusznie. Obchodzącym 50-lecie pożycia 
małżeńskiego jubilatom życzenia złożył wójt Gminy Zdzisław 
Oleksiewicz wraz z przewodniczącą Rady Gminy Danutą Łuka-
sik, po czym nastąpił moment wręczenia medali. Odznaczenia 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wójt 
Gminy – Zdzisław Oleksiewicz. Były kwiaty, tort, podarunki 
i  wspólny obiad. Nie zabrakło również toastu wzniesionego 
lampką szampana, ani tradycyjnego „Sto lat” odśpiewanego 
wspólnie z kapelą „Wierna Rzeka „. 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni 
zostali:
•	 Celina i Władysław Cisowscy
•	 Krystyna i Tadeusz Dymarscy
•	 Helena i Józef Dzwonek
•	 Genowefa i Eugeniusz Jakubowscy
•	 Helena i Mieczysław Kot
•	 Leokadia i Tadeusz Lasak
•	 Irena i Tadeusz Laskowscy
•	 Janina i Edward Palacz
•	 Zofia i Stanisław Pęczkiewicz

Złote Gody
•	 Helena i Eugeniusz Piotrowscy
•	 Helena i Mieczysław Stefańczyk
•	 Helena i Marian Szczerek
•	 Janina i Stanisław Szymkiewicz
•	 Jadwiga i Marian Szymkiewicz
•	 Stanisława i Józef Szymkiewicz

Szymon Jarzyna 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zmiana sołtysa w Rudnikach
Nastąpiła zmiana na stanowisku sołtysa sołectwa Rudni-

ki. Mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim w dniu 25 paź-
dziernika 2011 roku odwołali pełniącego tę funkcję pana 
Krzysztofa Nygę. Na kolejnym zebraniu wiejskim w dniu 6 li-
stopada 2011 roku mieszkańcy jednogłośnie wybrali na soł-
tysa pana Kazimierza Sadowskiego. Mieszkańcy wybrali rów-
nież jednogłośnie nowego Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
Rudnik, którym została Pani Beata Wawrzeńczyk.

r.j.
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Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy
aby zbliżające się Święta Bożego narodzenia 

upłynęły w zdrowiu, szczęściu i miłości,
a nowy rok przyniósł wszystko co najlepsze.

Piotr Żołądek
Członek zarządu województwa Świętokrzyskiego

Zakończył się w naszym rejonie finał Szlachetnej 
Paczki, który odbył się u nas po  raz pierwszy i na-
potykał na  wiele trudności z powodu braku odpo-
wiedniej liczby wolontariuszy.  Ośmielę się jednak 
stwierdzić, że akcja zakończyła się pełnym sukce-
sem. Akcja Szlachetna Paczka w Łopusznie objęła 
swoim patronatem trzynaście, najbardziej potrze-
bujących rodzin z naszej gminy. Miałem zaszczyt 
uczestniczyć w tej akcji jako wolontariusz.   

Dlatego też składam serdeczne podziękowania 
za to, że wspólnie z Wami mogłem uczestniczyć 
w tym pięknym świadectwie miłości do drugiego 
człowieka. Czuję się zaszczycony, że mogłam po-
znać tak wielu wspaniałych ludzi, których codzien-
nie napotykałem jako uczestnik tej akcji.  

Dziękuję wolontariuszom- są to ludzie, którzy  
nie boją się wyzwań i trudu jakie stawiało przed 
nimi to zadanie.

Dziękuję rodzinom, które odwiedziliśmy za miłe 
przyjmowanie nas podczas przeprowadzania an-
kiet.

Dziękuję Darczyńcom- to właśnie im należy się 
największe podziękowanie. Bez ich udziału w ak-
cji, nie byłoby żadnych szans na jakąkolwiek po-
moc dla osób potrzebujących. Są to osoby skrom-
ne, nie szukające poklasku ani sławy. To zaiste wiel-
cy ludzie. Właśnie dlatego na ich ręce składam naj-
szczersze podziękowania. Ich czyn jest wielkim świadectwem 
wrażliwości i  miłości.

Pragnę podziękować instytucjom naszej gminy, bo stanęli 
na wysokości zadania wybierając daną rodzinę i  przygotowu-

jąc dla niej paczki.
 Dziękuję  całej Ra-

dzie Gminy, panu Wójto-
wi wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy w Łopusz-
nie.

Wielkie podziękowania 
składam szkołom: 

Szlachetna Paczka

ZSP nr 5 w Łopusznie im. Kardynała Karola Wojtyły, oraz ZS 
im. Jana Pawła II w Łopusznie. 

Dziękuję  samorządom uczniowskim oraz wszystkim na-
uczycielom za uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych i po-
moc w zaangażowaniu miejscowych przedsiębiorców i pra-
cowników lokalnego Banku.

Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc, którą okazaliście 
drugiemu człowiekowi, za miłą współpracę, za chwile, które 
wzruszały, za radość, za wszystko! Mam nadzieję na rozwój 
Szlachetnej Paczki w Łopusznie. Jako wolontariusz tej akcji 
pragnę  w przyszłym roku powtórzyć i pomnożyć to wielkie 
dzieło miłości. 

dziĘkUJĘ!
Grzegorz rączkiewicz.
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Charakteryzując środowisko przyrodnicze gminy Łopuszno 
należy uwzględnić takie elementy jak budowa geologiczna, 
rzeźba terenu, klimat, wody powierzchniowe i wody podziem-
ne, gleby oraz flora i fauna. Ze względu na ich szeroki zakres te-
matyczny zostaną one przedstawione w trzech częściach, roz-
poczynając od budowy geologicznej i rzeźby terenu. Na wstę-
pie należy jednak określić położenie administracyjne, geogra-
ficzne, komunikacyjne, a także fizyczno-geograficzne gminy 
Łopuszno. 

Położenie 
Gmina Łopuszno położona jest na północnym zachodzie 

województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim. Warto 
wspomnieć, że pod względem liczby ludności gmina zajmu-
je 15 miejsce w powiecie, natomiast 3 miejsce pod względem 
wielkości powierzchni. Graniczy ona  z 7 gminami: od północy 
z gminą Radoszyce, od północnego zachodu – z gminą Słupia 
Konecka, od północnego wschodu – z gminą Mniów, od zacho-
du - z gminą Krasocin, od wschodu – z gminą Strawczyn i Pieko-
szów, a od południa - z gminą Małogoszcz. W powiecie kielec-
kim leżą tylko trzy gminy, Mniów, Strawczyn i Piekoszów, pozo-
stałe należą do powiatów:
- jędrzejowski: gmina Małogoszcz
- włoszczowski: gmina Krasocin
- konecki: gmina Słupia Konecka i Radoszyce.
Obszar gminy Łopuszno został podzielony na 27 sołectw, a mia-

nowicie:

-Antonielów  -Grabownica -Olszówka
-Czałczyn -Jasień -Piotrowiec
-Czartoszowy -Jedle -Podewsie
-Dobrzeszów -Józefina -Ruda Zajączkowska
-Eustachów -Krężołek -Rudniki
-Ewelinów -Lasocin -Sarbice 1
-Fanisławice -Łopuszno -Sarbice 2
-Fanisławiczki -Marianów -Snochowice
-Gnieździska -Nowek -Wielebnów.

Położenie geograficzne gminy Łopuszno wyznaczają współ-
rzędne geograficzne określające najbardziej wysunięty punkt 
na północ (51º01’N; 20º14’E), południe (50º51’N; 20º18’E), 
wschód (20º22’E; 50º57’N) i zachód (20º06’E; 50º57’N).

Obszar gminy Łopuszno posiada dogodne położenie komu-
nikacyjne, występują czterokierunkowe połączenia drogami 
wojewódzkimi. Droga wojewódzka nr 728 prowadzi przez Koń-

Środowisko przyrodnicze gminy Łopuszno
skie – Łopuszno – Małogoszcz - Jędrzejów. Wzdłuż niej jest roz-
lokowanych 7 sołectw, a mianowicie: Sarbice 1, Sarbice 2, Czał-
czyn, Łopuszno, Marianów, Czartoszowy i Gnieździska. Druga 
droga wojewódzka nr 786 prowadzi z Włoszczowy przez Ło-
puszno do Kielc. Wzdłuż niej jest zlokalizowanych 5 sołectw: Je-
dle, Łopuszno, Wielebnów, Snochowice i Piotrowiec, natomiast 
droga wojewódzka nr 760 stanowi obwodnicę Kielc do Łopusz-
na.

Gmina Łopuszno na tle jednostek fizyczno-geograficznych 
leży w megaregionie Pozaalpejska Europa Środkowa, w prowin-
cji Wyżyny Polskie i podprowincji Wyżyna Małopolska. Gmina 
prawie w całości należy do makroregionu Wyżyna Przedborska 
i znajduje się w granicach mezoregionu Wzgórza Łopuszańskie. 
Jedynie północno-wschodni kraniec gminy znajduje się w me-
zoregionie Płaskowyż Suchedniowski, należący do makroregio-
nu Wyżyna Kielecka. 

Wzgórza Łopuszańskie graniczą od południowego-zacho-
du z Pasmem Przedborsko-Małogoskim (342.15), od północne-
go-wschodu z zachodnią częścią Płaskowyżu Suchedniowskie-
go. Na północ od Wzgórz Łopuszańskich znajdują się Wzgórza 
Opoczyńskie (342.12), a na zachód Padół Strawczyński, który 
stanowi zachodnie przedłużenie Doliny Kielecko-Łagowskiej 
(342.347).

Położenie gminy Łopuszno na tle gmin sąsiadujących

Położenie gminy Łopuszno na tle jednostek fizyczno-
geograficznych Polski

Budowa geologiczna
Pod względem budowy geologicznej obszar gminy Łopusz-

no jest bardzo zróżnicowany, ponieważ najstarsze utwory po-
chodzą z dolnego triasu (251 milionów lat temu) i są przykry-
te przez osady holocenu, czyli najmłodszej epoki trwającej od 
11700 lat. Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie gminy wystę-
puje luka stratygraficzna, gdyż brak jest utworów kredy oraz 
trzeciorzędu, które powinny występować w następującym po-
rządku: trias-jura-kreda-trzeciorzęd-czwartorzęd. 

Występujące na terenie gminy Łopuszno surowce mineralne 
można podzielić na skalne i energetyczne, do których zalicza-
my torfy. W okolicy Gnieździsk stwierdzono je w obrębie torfo-
wisk dolinnych, najwięcej zaś torfów występuje w zachodniej 
części gminy, głównie w dolinach rzek. Są one wykorzystywane 
w sektorze rolnictwa, ale stanowią także w mniejszym stopniu 
rezerwę surowca opałowego. 
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Do surowców skalnych znajdujących się na terenie gminy na-
leżą wapienie, gliny zwałowe, iły, piaski, piaskowce i żwiry. Wa-
pień występuje głównie w południowej części gminy, w okoli-
cach Gnieździsk. Znajduje się tam 5 kamieniołomów, w tym ak-
tualnie tylko jeden czynny, Gnieździska - Góra Maćkowa, nato-
miast w Gnieździskach - Góra Lipia, Góra Poddańska, Wrzosów-
ka i Dybkowa Góra wapień nie jest już eksploatowany. Cieka-
wostką jest to, że w wapieniu zachowało się wiele skamieniało-
ści, przykładem może być amonit z rodzaju Perisphinctes. 

Gliny zwałowe, będące pozostałościami zlodowacenia, wy-
stępują w okolicy Łopuszna oraz w północnej części gminy i nie 
odbywa się tam czynne wydobycie surowca. Natomiast duże 
znaczenie gospodarcze mają surowce skalne, do których nale-
żą iły, znajdujące się w okolicy Gnieździsk, Marianowa, Grabow-
nicy, Czałczyna i Lasocina. Jednak iły z okolic Grabownicy nie 
zostały udokumentowane jako surowiec przemysłu cemento-
wego, w przeciwieństwie do Gnieździsk, gdzie stanowią suro-
wiec cementowy.

Piaskowce należą również do surowców skalnych i mają dużą 
przydatność przemysłową jako surowiec kamieniarski. W pół-
nocnej części gminy znajduje się Góra Dobrzeszowska, która 
jest zbudowana z piaskowców i przed ustanowieniem rezerwa-
tu były one eksploatowane, natomiast obecnie już zaniechano 
wydobycia.

Żwiry we wschodniej części gminy zajmują większe po-
wierzchnie, natomiast na zachodzie występują tylko miejsco-
wo. Żwiry te budują ciąg wzniesień w okolicach Snochowic oraz 
występują w złożu Łopuszno - Czartoszowy, obejmując Eusta-
chów Mały i Grabownicę W Snochowicach znajduje się żwirow-
nia, gdzie wydobywano żwiry „snochowickie”, obecnie zanie-
chano eksploatacji na szerszą skalę.

rzeźba terenu
Obszar gminy Łopuszno ma urozmaiconą rzeźbę o charak-

terze przejściowym, posiadającym cechy morfologiczne kra-
jobrazu nizinnego oraz wyżynnego. Wysokości bezwzględne 
wynoszą ponad 200 m n.p.m. i nie przekraczają 300 m n.p.m. 
W przypadku wysokości względnych ich wartości kształtują 
się w granicach od 20 do 40 metrów. Najwyższym wzniesie-
niem na obszarze gminy jest Góra Dobrzeszowska, należąca do 
Wzgórz Dobrzeszowskich, jej wysokość wynosi 364,5 m n.p.m. 
Natomiast obszar najniżej położony znajduje się w dolinie rzeki 
Czarnej z Olszówki, na południowy-zachód od Lasocina i wyno-
si 225 m n.p.m. 

Amonit z rodzaju Perisphinctes występujący w Gnieździskach 
(fot. J. Kaniowska)

Znajdujące się na terenie gminy Łopuszno Wzgórza Dobrze-
szowskie, Pagóry Łopuszniańskie oraz Wzgórza Gnieździskie 
należą do Gór Świętokrzyskich.

Na obszarze gminy Łopuszno występuje wiele form pocho-
dzenia lodowcowego, wodnolodowcowego, eolicznego, rzecz-
nego i denudacyjnego. Znajdują się także formy utworzone 
przez roślinność oraz pochodzenia antropogenicznego. Na 
uwagę zasługują formy pochodzenia eolicznego, czyli wydmy 
powstałe dzięki obecności pokryw piaszczystych przy udzia-
le wiatrów wiejących w plejstocenie, jak również w holocenie. 
Znajdują się one w pobliżu dolin rzecznych na całym terenie 
gminy, z niewielką przewagą w południowej części i osiągające 
miejscami 10 - 15 m wysokości.

Położenie gminy Łopuszno w sąsiedztwie Gór Świętokrzy-
skich, zróżnicowanie skał budujących podłoże, a także ukształ-
towanie terenu z cechami nizinnymi i wyżynnymi sprawia, że 
nasza gmina Łopuszno może być interesującym obszarem ba-
dawczym pod względem środowiska przyrodniczego. 

Justyna kaniowska   

Jednostki orograficzne gminy Łopuszno i terenów sąsiadujących

Wydma w Gnieździskach

Przypis redakcji.

Autorka artykułu mieszka w Piotrowcu, ukończyła studia 
pierwszego stopnia na kierunku geografia na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, a tematem pracy licencjackiej było 
środowisko przyrodnicze gminy Łopuszno.

Autorka przedstawi zróżnicowanie przestrzenne gminy Ło-
puszno pod względem przyrodniczym oraz wskaże zależności 
pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska przyrodni-
czego.  Zostaną one przedstawione w trzech częściach, rozpoczy-
nając od budowy geologicznej i rzeźby terenu. 
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z Życia gminy

Święto Odzyskania Niepodległości   to najważniejsze Pol-
skie Święto Narodowe związane z odzyskaniem w 1918 r., po 
123 latach zaborów niepodległości. To święto wielkiego pa-
triotyzmu przeżywanego z dumą i radością.

W naszej gminie świętowano ten dzień w różny sposób: po-
przez udział w uroczystości kościelnej, w imprezach sporto-
wych, rajdach, akademiach szkolnych, poprzez wywieszenie 
na budynkach polskiej flagi. 

 „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - sta-
je się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane te-
rytorium” - to słowa Józefa Piłsudskiego - ojca wolnej Polski.

Oddanie hołdu narodowym bohaterom znanym i tym bez-
imiennym miało miejsce podczas mszy  św. odprawianych za 
Ojczyznę w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Łopusznie. 
Na uroczystej sumie wznoszone były modlitwy za poległych 
w obronie Ojczyzny. W uroczystej  mszy św. uczestniczyły wła-
dze gminy, kombatanci, strażacy, orkiestra OSP, poczty sztan-
darowe, oraz dyrektorzy szkół i młodzież szkolna. Podkreśla-
no bohaterstwo polskiego żołnierza, którego walka i upór do-
prowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę. Polacy 
po 123 latach niewoli i upokorzenia nie zatracili ducha naro-
dowego przekazując język ojczysty oraz polskie tradycje na-

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
stępnym pokoleniom. Uro-
czystą sumę celebrował 
ks. proboszcz   Ireneusz Ja-
kusik. W trakcie mszy pani 
Władysława Soboń z Jasie-
nia wyrecytowała wiersz 
własnego autorstwa napi-
sany specjalnie na tą oka-
zję. Ks. Tomasz Cieniuch w 
wygłoszonym kazaniu użył wielu pięknych, nawiązujących 
do tematyki święta cytatów. Natomiast orkiestra OSP na za-
kończenie uroczystości kościelnej zagrała składankę złożoną z 
pieśni legionowych. Następnie uczestnicy mszy, władze lokal-
ne, kombatanci przeszli na czele z orkiestrą i pocztami sztan-
darowymi  pod tablicę pamiątkową, umieszczoną na ścianie 
budynku internatu. Tam złożyli wiązanki i zapalili znicze: prze-
wodnicząca Rady Gminy D. Łukasik z  wójtem Z. Oleksiewi-
czem  oraz dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II na czele 
pocztu sztandarowego tej szkoły. Tradycja składania kwiatów 
i oddawania hołdu poległym za ojczyznę jest ważnym ele-
mentem  obchodów Święta Niepodległości,  znakiem naszej 
obywatelskiej wspólnoty, a także lekcją patriotyzmu.

m.n.

11 listopada Szwendaczki w sposób aktywny uczciły Święto 
Odzyskania Niepodległości. Zorganizowaliśmy rajd do miejsc 
pamięci narodowej w naszej gminie. Na grobach zapaliliśmy 
znicze i odmówiliśmy modlitwę za zmarłych. Trasa rajdu wio-
dła z Łopuszna przez: cmentarz żołnierzy z czasów pierwszej 
wojny światowej w Ludwikowie, pomnik powstańców stycz-
niowych w Ewelinowie, rezerwat Ewelinów i pomnik pomor-
dowanych przez hitlerowców mieszkańców Skałki Polskiej. 
Atrakcją rajdu było ognisko, na którym ugotowaliśmy herbatę 
i upiekliśmy kiełbaski. Nie zabrakło też turystycznych zabaw 
i żartów. Opiekę nad nami sprawowali nauczyciele ZS im Jana 
Pawła II w Łopusznie p. Gad roman – prowadzący w szkole  
SkT „Szwendaczek” i p. magdalena Łuszczyńska. 

Rajd Niepodległościowy

inTerneT w technologii 5GHz!!!
Firma „GLOBIT-ISP” zapewnia:

Stały nielimitowany dostęp do Internetu
Przepustowość łącza 3Mbit/s i więcej

Router bezprzewodowy za 0zł
Abonament miesięczny od 59zł

Koszt instalacji przy umowie na 24m-c 199zł
Tel. 41 341 70 50
Kielce ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
www.globit.com.pl
e-mail: biuro@globit.com.pl
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Od wielu, wielu lat październikowe święto jest obchodzone 
jako Dzień Nauczyciela. Z tej okazji przyznawane są nauczy-
cielom wyróżnienia za ich pracę. W tym roku Szkoła Podsta-
wowa w Dobrzeszowie zaczęła świętować już 12 października, 
ponieważ w tym dniu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach odbyła się uroczystość, której organizatorami byli Wo-
jewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Wojewódzkie ob-
chody Dnia Edukacji Narodowej poświęcone były uhonoro-
waniu dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji 
szkół i placówek oświatowych, a także przyjaciół świętokrzy-
skiej oświaty odznaczeniami państwowymi, resortowymi, na-
grodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskie-
go Kuratora Oświaty. ku naszej ogromnej radości i dumie 
okazało się, że w elitarnym piętnastoosobowym gronie 
osób uhonorowanych nagrodą ministra edukacji narodo-
wej znalazła się dyrektor Szkoły Podstawowej w dobrze-
szowie pani alicja kuropatwa jako jeden z siedmiu tylko 
dyrektorów nagrodzonych w województwie świętokrzy-
skim tą wyjątkową nagrodą.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej to wyróżnienie przy-
znawane nauczycielom, którzy posiadają wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pani Ali-
cja Kuropatwa, która pełni funkcję dyrektora w dobrzeszow-
skiej placówce od kilkunastu lat, dała się wszystkim poznać 
jako taki właśnie nauczyciel. Zawsze potrafiła doskonale łą-
czyć obowiązki gospodarza, menadżera i pedagoga dbające-
go o wszechstronny rozwój uczniów. Jest nauczycielem dy-
plomowanym, chętnie służącym pomocą w zakresie rozwią-
zań dydaktycznych. Inicjuje wiele działań innowacyjnych. To 
niezwykle efektywny promotor szkoły w środowisku lokal-
nym. Owocną współpracę nawiązała pani dyrektor z samorzą-
dem lokalnym i rodzicami. Niezwykła dbałość pani dyrektor 
o stworzenie bardzo dobrych warunków do nauki pozwalały 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej  
dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie

i pozwalają utrzymać wysoki standard kształcenia i wychowa-
nia. Dla nas – pracowników szkoły – bardzo ważna jest rów-
nież umiejętność kreowania atmosfery sprzyjającej naszemu 
rozwojowi. Jak podkreśliła sama pani dyrektor w wypowiedzi 
dla TVP Kielce, taka nagroda jest wyrazem uznania nie tylko 
dla samego wyróżnionego, ale i dla całej placówki szkolnej, 
dla wysokiej jakości pracy w niej. 

Starania i wysiłki podejmowane przez panią Alicję Kuro-
patwę zostały docenione także przez wójta gminy Łopusz-
no, który przyznał jej Nagrodę Wójta. Pan Zdzisław Olek-
siewicz i przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Łuka-
sik pogratulowali pani dyrektor nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Na-
uczyciela. W imieniu Rady Rodziców zrobiła to również jej 
przewodnicząca pani Agnieszka Lamczyk, po czym wszy-
scy zaśpiewali pani dyrektor „Sto lat…”. Pani dyrektor przy-
jęła także gratulacje od Samorządu Uczniowskiego oraz na-
uczycieli. 

„Serce roście” - chciałoby się powtórzyć za Janem Kocha-
nowskim. Laureatce prestiżowej nagrody z serca gratulujemy 
i życzymy satysfakcji z pracy, entuzjazmu w dążeniu do wyty-
czonych celów, zdrowia i osobistego szczęścia.

ewa Stępień

Wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz gratuluje pani 
dyrektor Alicji Kuropatwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
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Uroczystość ku czci pomordowanych  
przez hitlerowców mieszkańców Sarbic

Historia nie oszczędzała naszego kra-
ju, a zwłaszcza ziemi świętokrzyskiej, któ-
ra od co najmniej XIX wieku dawała schro-
nienie partyzanckim oddziałom. Czasem 
przychodziło za to płacić bardzo wysoką 
cenę. Stąd tak wiele w naszej okolicy miejsc 
pamięci narodowej. Jedno z nich znajdu-
je się na skraju lasu we wsi Sarbice Drugie. 
Co roku w pierwszą niedzielę października 
odbywa się tu uroczystość ku czci pomor-
dowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę 
i pochowanych tutaj ludzi. 

Znajomość dziejów Ojczyzny jest za-
równo obowiązkiem i wartością, które są 
poważnie traktowane przez mieszkańców 
Sarbic. Każdego roku licznie przybywają 
oni na uroczystość, a szczególnie godnym 
podkreślenia jest, że przychodzą całe ro-
dziny – dziadkowie, rodzice, dzieci. Starsi 
przekazują tym samym obowiązek troski  o 
dziedzictwo własnej przeszłości i umacnia-
ją w najmłodszym pokoleniu poczucie toż-
samości narodowej.

Tegoroczna uroczystość tradycyjnie 
rozpoczęła się mszą św., którą odprawił 
miejscowy proboszcz ksiądz zbigniew 
Stanios. na mszy św. obecny był poczet 
sztandarowy armii krajowej. Przyby-
li także wójt gminy Łopuszno pan zdzisław oleksiewicz i 
radni gminy Łopuszno. Liturgię uświetniła muzyka orkie-
stry oSP Łopuszno. Bezpośrednio po nabożeństwie przy-
byli goście złożyli wieńce na grobie pomordowanych i za-
palili znicze. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Zło-
żyły się na nią występy uczniów Filii w Sarbicach przygotowy-
wanych przez panie M. Dudek i M. Najmrodzką oraz montaż 

Poczet sztandarowy i poczet flagowy przy grobie pomordowanych przez hitlerowców 
mieszkańców Sarbic

słowno-muzyczny przedstawiony przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzeszowie, przybyłych ze swoimi rodzinami 
i  nauczycielami. Trudno przecenić wpływ tego typu uroczy-
stości na uświadamianie odpowiedzialności, szlachetności 
i poświęcenia przedstawicieli poprzednich pokoleń. Atmosfe-
ra budowana podczas prób, emocje towarzyszące występom 
zostają w sercach i pamięci młodych ludzi. Obecność wetera-
nów, szacunek, z jakim delegacje składają kwiaty, pomagają 
utożsamić się z tym pokoleniami, które niejednokrotnie, cytu-
jąc Jana Pawła II, tę miłość do Polski nadpłaciły samymi sobą. 
„Wolność stale trzeba zdobywać – pisał wielki papież w roz-
myślaniach na temat Ojczyzny - nie można jej tylko posiadać. 
Całym sobą płacisz za wolność. Tą zapłatą wchodzimy w hi-
storię i dotykamy jej epok: Którędy przebiega dział pokoleń 
między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać? 
Po której jesteśmy stronie?” – pyta każdego z nas ten wielki 
polski patriota. Sądzę, że obecni na uroczystości w Sarbicach 
nie mieliby większego problemu z odpowiedzią na to pytanie.

Następnie wszyscy przybyli zostali tradycyjnie zaproszeni 
na smaczny bigos. Było to również doskonałą okazją do poroz-
mawiania z dawno niewidzianymi znajomymi. Sprzyjała temu 
także słoneczna pogoda oraz niezwykle piękne, dopalające 
się „w żółtych płomieniach liści” drzewa.

ewa StępieńUczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie i Filii podczas 
akademii w Sarbicach
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Pani Danuta Łukasik oraz panowie Szymon Jarzyna i Zbigniew 
Zimecki na ślubowaniu w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

Pierwszoklasiści wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi

Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę, na 
bębenku sobie gram, ram tam, tam, ram tam, tam…. Tak roz-
poczęła swój występ artystyczny grupa najmłodszych dzie-
ci trzy i czterolatków. Powitania licznie przybyłych gości: 
przewodniczącej rady Gminy w Łopusznie – danuty Łu-
kasik, kierownika Stanu Cywilnego w Łopusznie Szymo-
na Jarzyny,  miejscowego radnego – zbigniewa zimeckie-
go, jak również rodziców, babć, dziadków, najbliższej ro-
dziny i opiekunów na uroczystość pasowania na prawdzi-
wych przedszkolaków dokonała pani dyrektor alicja ku-
ropatwa. Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie nie tyl-
ko dla najmłodszych dzieci, ale również dla ich rodzin. Piękną 
scenografię i scenariusz uroczystości przygotowały p. A. Łuka-
sik, K. Zimecka przy współpracy p. D. Michalskiej i A. Sobieraj-
skiej. Dwudziestu maluchów – dziewczynki w kolorowych ko-
kardach na głowie oraz bluzce i chłopcy w cylindrach oraz ko-
lorowych muchach przygotowanych specjalnie na tę uroczy-
stość przez panie nauczycielki - wyglądało bardzo dostojnie. 
Dzieci rozpoczęły swój program artystyczny od zaśpiewania 
piosenek, a potem recytowały wiersze. Powaga i zaangażo-
wanie młodych artystów zostały nagrodzone przez widownię 
gromkimi owacjami. Publiczność była wzruszona i zachwy-
cona występem, oklaskom nie było końca. W świetle jupite-
rów i migocących fleszy z widowni mali artyści zachowywali 
się bardzo profesjonalnie, była wielka radość, ale i łzy wzru-
szenia. Po uroczystym i pełnym wrażeń programie artystycz-
nym przyszedł czas na „pasowanie na dzielnego i prawdziwe-
go przedszkolaka” przez panią dyrektor Alicję Kuropatwę oraz 
składanie przysięgi przez dzieci. Mianowane przedszkolaki 
z rąk pani dyrektor otrzymały dyplomy, a od przybyłych na tę 
uroczystość gości wiele upominków. 

Tego dnia miało również miejsce inne wspaniałe święto 
w naszej szkole – uroczyste ślubowanie złożyli także ucznio-

Uroczystość pasowania w Szkole Podstawowej  
w Dobrzeszowie

Przedszkolacy wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi

wie klasy I (wychowankowie pani A. Sobierajskiej), powtarza-
jąc ze skupieniem słowa przysięgi: „Jestem młodym Polakiem, 
uczę się w polskiej szkole, będę swoim zachowaniem i nauką 
sprawiał radość rodzicom i nauczycielom”. Pierwszoklasiści 
znakomicie wypadli również w części artystycznej, udowod-
nili, że potrafią pięknie zaśpiewać, zatańczyć i z ekspresją wy-
recytować wiersz. Podobnie jak przedszkolacy pierwszoklasi-
ści otrzymali wiele podarunków od przybyłych gości. Na za-
kończenie uroczystości wszystkim dzieciom oraz nauczycie-
lom i opiekunom zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.

 aldona Sobierajska  
anna Łukasik
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Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
Akademię z okazji Dnia Niepodległości tradycyjnie przy-

gotowali cenobici, czyli członkowie Bractwa Świętokrzyskie-
go. Przygotowali oni montaż słowno-muzyczny przedstawia-
jący drogę Polaków do przywrócenia Polsce miejsca na mapie 
Europy. Całość zamykały wiersze apelujące do młodych ludzi 
o darzenie szacunkiem Ojczyzny i ludzi, którzy dla niej praco-
wali i – jeśli zaszła taka potrzeba – tracili życie.

Akademia z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej 
w Dobrzeszowie

Bractwo Świętokrzyskie w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie 
na akademii z okazji Święta Niepodległości

W piątek 25 listopada 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Orląt 
Lwowskich w Sitkówce- Nowiny klubowicze naszej szkoły spotkali 
się z klubami 4H z całego województwa świętokrzyskiego biorą-
cymi  udział w wojewódzkim konkursie Fotograficznym pod 
hasłem „mój przyjaciel – owad” (owady w obiektywie). Orga-
nizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich 
we współpracy ze  Świętokrzyskim  Ośrodkiem  Doradztwa Rol-
niczego. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął 
Wójt Gminy Sitkówka – Nowiny. Partnerem projektu było Muzeum 
Narodowe w Kielcach. Spotkanie klubowiczów odbyło się pod ha-
słem „Mój przyjaciel owad”. Klubowicze mieli kilka miesięcy, by 
zgodnie z regulaminem konkursu przesłać zdjęcia owadów (wod-

Z życia Klubu 4H „Ekoludki” przy Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
nych, drapieżnych, roślinożernych, leśnych, społecznych),wykona-
ne indywidualnie przez członka klubu 4H. Zdjęcia miały być wyko-
nane w formacie 15x20 cm, także w wersji elektronicznej. Format 
plików JPG. Z każdego klubu przystępującego do konkursu moż-
na było przesłać 5-10 zdjęć. Głównymi celami, które przyświecały 
organizatorom konkursu było poznawanie przyrody poprzez foto-
grafowanie jej elementów, zwrócenie uwagi na niezastąpioną rolę 
różnych gatunków owadów w biologicznej ochronie sadów, pól, 
pastwisk, ukazanie wielkiej roli owadów w ekologicznej gospodar-
ce, promowanie swoistego piękna owadów i uroku ich przyrodni-
czych siedlisk, a także zwracanie uwagi na rolę owadów w ochro-
nie światowego i polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Efektem 
działań było nadesłanie fotografii owadów wykonanych indywi-
dualnie przez klubowiczów, które oceniła komisja konkursowa kie-

Uczestnicy konkursu „Mój przyjaciel - owad” w Szkole 
Podstawowej w Nowinach

Magdalena Dzwonek odbiera nagrodę w Wojewódzkim 
Konkursie Fotograficznym
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Mikołajki w przedszkolu  
w Szkole Podstawowej  

w Dobrzeszowie
Każdy cieszy się, kiedy przychodzi do niego Mikołaj z pre-

zentami, ale nic nie może przebić radości najmłodszych. 
Uśmiechnięte buzie i okrzyki zachwytu przedszkolaków były 
najlepszym podziękowaniem dla Mikołaja, który przywiózł tak 
wiele prezentów, że na pewno kosztowało go to wiele pracy.

Zdjęcie Magdaleny Dzwonek nagrodzone w konkursie  
„Mój przyjaciel - owad”

rowana  przez pana prof. dr hab. Kazimierza Wiecha z Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie. Jury konkursowe oceniło 500 prac na-
desłanych przez 22 kluby w trzech kategoriach wiekowych (szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Zanim zostały 
ogłoszone wyniki konkursu dyrektor szkoły serdecznie przywita-
ła wszystkie przybyłe kluby wraz z liderami oraz przybyłych gości. 
Po części wstępnej spotkania. Po części wstępnej  prof.  K. Wiech 
przedstawił ciekawą prezentację multimedialną na temat: „Rola 
owadów w życiu człowieka”, która została nagrodzona gromki-
mi brawami przez klubowiczów, liderów  i obecnych gości. Dalsza 
część spotkania została uświetniona programem artystycznym 
wykonanym przez uczniów szkoły i klubowiczów. Po części arty-
stycznej nastąpił najbardziej oczekiwany moment, mianowicie 
ogłoszenie wyników konkursu. Prace naszego klubu były ocenia-
ne w kategorii I (szkoła podstawowa). W tej kategorii zostały przy-
znane trzy nagrody i 5 wyróżnień. Dziewczynka z naszego klu-
bu, uczennica klasy IV magdalena dzwonek  zajęła ii miejsce, 
a konrad miśta uczeń klasy V otrzymał wyróżnienie. 

W ramach integracji klubów 4H uczestniczyliśmy w 
Biesiadzie Profilaktycznej, która odbyła się dn. 7.12.2011r. 
w  Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie. 
Głównym celem biesiady było zachęcanie dzieci do dbania 
o zdrowie, profilaktyka agresji, przemocy, uzależnień i uwraż-
liwianie na potrzeby drugiego człowieka. Każdy Klub 4H przy-
były na Biesiadę Profilaktyczną prezentował przygotowane 

prezentacje profilaktyczne (inscenizacje, piosenki,  opowiada-
nia). My zaprezentowaliśmy program artystyczny dotyczący 
problematyki uzależnień pod hasłem: „Spełnić marzenia”. 
Zostaliśmy nagrodzeni pamiątkową statuetką.

Bożena wróbel

Pierwsza połowa roku szkolnego to dwie bardzo waż-
ne uroczystości – Dzień Edukacji Narodowej  oraz przyjęcie 
w poczet uczniów szkoły pierwszoklasistów oraz pasowanie 
na przedszkolaka. Akademię w dniu 13 października rozpo-
częła pani kierownik agnieszka adydan gratulacjami dla 
pani dyrektor alicji kuropatwy za otrzymanie prestiżowej 
nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Złożyła również życze-
nia wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły. Pani dyrek-
tor w swoim przemówieniu, oprócz życzeń, wyraziła swoje 
podziękowania i uznanie dla pani kierownik i nauczycieli za 
zaangażowanie i pracę pedagogiczną. Następnie uczniowie 
z wielkim przejęciem zaprezentowali swój program artystycz-
ny. Na zakończenie, w imieniu Rady Rodziców, na ręce pani 
dyrektor kwiaty wraz z życzeniami przekazała pani Katarzyna 
Dzwonek. 

Sarbice – z życia szkoły
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10 listopada odbyła się druga ważna, przede wszystkim dla 
pierwszaków i przedszkolaków,  uroczystość, na którą przyby-
li zaproszeni goście pani dyrektor alicja kuropatwa, wójt 
gminy Łopuszno pan zdzisław oleksiewicz oraz radny 
pan Czesław Bujak. Występy rozpoczęli najmłodsi, prezen-
tując pięknie wyuczone wierszyki i piosenki, a taniec w ich 
wykonaniu zachwycił wszystkich. Nad ich przygotowaniem 
czuwała pani Małgorzata Krzysztofik. Równie wspaniale za-
prezentowali się pierwszoklasiści przygotowywani przez pa-
nią Małgorzatę Najmrodzką, którzy zanim mogli przystąpić do 
ślubowania, musieli wykazać się przed wróżką sporą wiedzą 
i umiejętnościami. Pasowania pierwszaków dokonała pani dy-
rektor Alicja Kuropatwa, natomiast przedszkolaków - pani kie-
rownik Agnieszka Adydan. W oczach przybyłych rodziców wi-
dać było dumę z własnych pociech. Na zakończenie przyby-
li goście oraz rodzice obdarowali najważniejszych tego dnia 
najmłodszych prezentami i słodkimi upominkami.

W naszej szkole uczniowie, oprócz nauki, świetnie się ba-
wią. Mieli ku temu okazję między innymi na plenerowej im-
prezie integracyjnej „Pożegnanie lata” prowadzonej przez pa-
nią Małgorzatę Dudek. Na niej to, wspólnie z uczniami klasy III 
ze szkoły w Dobrzeszowie, piekli przy ognisku kiełbaski, które 
ufundował radny gminy pan Czesław Bujak. 

Była też okazja, by dowiedzieć się czegoś o swojej przyszło-
ści oraz wykazać się talentem tanecznym na zabawie andrzej-
kowej. Słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci ufundowała 
Rada Rodziców klas I – III. 

Ponieważ do szkoły chodzą tylko grzeczne dzieci, więc nie 
mogło być inaczej – zawitał do nas św. Mikołaj. Obdarował on 
wszystkie dzieci pięknymi paczkami, oczywiście wysłuchu-
jąc wcześniej piosenek i wierszyków. Nie zapomniał również 
o grzecznych dorosłych.

małgorzata najmrodzka
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Rozbudowa szkoły w Gnieździskach dobiega końca. Kom-
pleks budynków oprócz dotychczasowej „starej szkoły” i od-
danej do użytku już w 2008 roku sali gimnastycznej, wzboga-
cił się o blok dydaktyczno – szatniowy i kuchenny. Nowa część 
jest bardzo gustownie i estetycznie wykończona.

Bez problemu po budynku mogą się poruszać osoby na wóz-
kach inwalidzkich, ponieważ między poziomami może przewo-
zić ich specjalnie przystosowana do tego celu platforma.

Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na użytkowanie 
tych pomieszczeń szkoła zyska na funkcjonalności. Mamy na-
dzieję, że uczniowie nie będą się uczyli w szkole aż do godziny 
1650, bo dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne pozwolą na 
rozmieszczenie klas także w tych nowych salach.  

Dotychczasowa kuchnia zostanie zlikwidowana, a jej 
funkcje przejmie nowoczesna, spełniająca wszystkie wymo-
gi unijne. Nowe budynki na pewno poprawią warunki nauki 
uczniów i pracy nauczycieli, wpłyną także korzystnie na wize-
runek szkoły w środowisku lokalnym i gminnym.

Nowe, lepsze warunki w Zespole Szkół w Gnieździskach
Warta około 2 miliony złotych inwestycja w całości sfinan-

sowana została ze środków Gminy Łopuszno.
dyrekcja zespołu Szkół w Gnieździskach

małgorzata Trela 
ewa dudek



KUltURa i oświata 

Wieści Łopuszna 19

 Szkoła to placówka skupiająca w swych szacownych mu-
rach najlepszy składnik społeczeństwa, jakim są dzieci i mło-
dzież. Niemalże od zarania dziejów starsze pokolenia dokłada-
ją starań, aby uczyć i wychowywać ten cenny skarb dla dobra 
swojego kraju. 

Dzień 14 października od 29 lat niezmiennie jest obchodzo-
ny jako Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem 
Nauczyciela. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, bo-
wiem to właśnie 14 października 1773 r. sejm powołał do życia 
Komisję Edukacji Narodowej. Przed tą całkowicie nową insty-
tucją postawiono zadanie odbudowy systemu oświaty w Rze-
czypospolitej. W pierwszej kolejności zadbano o finansowe 
podstawy funkcjonowania szkół. Przeznaczono na ten cel do-
bra pozostałe po kasacie Jezuitów. Pierwszy raz w dziejach nie 
tylko Rzeczypospolitej, lecz również całej Europy, stworzono 
jednolity system kształcenia na trzech poziomach. Na pozio-
mie podstawowym funkcjonowały szkoły parafialne, na śred-
nim szkoły wojewódzkie, natomiast poziom wyższy reprezen-
towały uniwersytety w Krakowie i w Wilnie. Opracowano re-
gulaminy szkolne, zajęto się przygotowaniem nowych progra-
mów nauczania i podręczników. Na pamiątkę tego przełomo-
wego dla polskiego szkolnictwa wydarzenia co rok obchodzo-
ne jest święto wszystkich ludzi związanych ze szkołą.

Społeczność Zespołu Szkół w Gnieździskach na uroczystej 
akademii gromadzi się w przeddzień Święta Komisji Edukacji 
Narodowej. Słowa powitania i życzenia do pracowników szko-
ły i gości na początku uroczystości kieruje pani dyrektor Mał-
gorzata Trela, a następnie młodzież i dzieci przekazują swo-
je ciepłe wyrazy wdzięczności. Od kilku już lat na uroczystość 
szkolną przybywają nie tylko przedstawiciele władz Gminy 
Łopuszno z wójtem Zdzisławem Oleksiewiczem na czele, ale 
także byli pracownicy naszej szkoły. Dzień Nauczyciela jest 
w naszej szkole także dniem, w którym w poczet braci szkol-
nej przyjmowani są uczniowie klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Aby okazać się godnym pasowania na 
ucznia, prezentują oni swoje umiejętności, głównie artystycz-
ne. Najbardziej przejęte „małe” pierwszaki z dumą wypinają 
pierś i zerkają na to, czy rodzice widzą ten moment dotknięcia 
ramienia wielgachnym ołówkiem przez panią dyrektor, bo te-
raz to już naprawdę są uczniami. 

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrał 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który pogratu-
lował pierwszoklasistom wstąpienia w szeregi braci uczniow-
skiej, w ciepłych słowach podziękował nauczycielom za ich 
pracę oraz życzył dalszych sukcesów. 

Następnie zaprosił wszystkich nauczycieli, pracowników 
szkoły i gości na słodki poczęstunek, przy którym można  po-
wspominać czasy spędzone w szkole, poopowiadać zabawne 
anegdoty z nie tak odległej przecież historii. Czas w sympa-
tycznym towarzystwie upływa niestety bardzo szybko i nad-
chodzi zawsze koniec dobrej zabawy, ale miłą atmosferę, po-
wstającą już w trakcie uroczystej akademii, jej uczestnicy nie-
wątpliwie zabierają do własnych domów wraz z sympatyczny-

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”

Dzień Edukacji Narodowej w Gnieździskach
mi życzeniami, kwiatami i drobnymi upominkami od Samo-
rządu Uczniowskiego. Wszyscy rozstają się w nadziei, że za rok 
przyjdzie okazja do ponownego miłego spotkania.

ewa dudek
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Na zaproszenie Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Geologicznych członkowie Szwendaczka w dn.19 i 20 li-
stopada wzięli udział w Ogólnopolskiej Giełdzie Minerałów, 
Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Przygotowaliśmy wy-
stawę pt. „Gdy tetrapody wychodziły na ląd, czyli dewon Gór 
Świętokrzyskich”.  Pokazaliśmy na niej skamieniałości zwierząt 
sprzed ok.350 mln lat. Wśród eksponatów były goniatyty, kli-
menie, łodziki i ramienionogi- wymarłe bezkręgowce  żyjące 
w dewońskich morzach przed ok. 380 mln lat. Pokazaliśmy 
także skamieniałości jurajskie Mai Wojtyś i Angeliki Joszko 
i minerały pochodzące z kolekcji Konrada Jabłońskiego i Ka-
mila Stępnia. Nasza wystawa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem zwiedzających i kieleckich mediów. Komisja składa-
jąca się z członków Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Geologicznych pod przewodnictwem państwa Stanisła-
wy Zbroi i Andrzeja Tracza wyróżniła naszą ekspozycję. Wszy-
scy otrzymaliśmy dyplomy.  Wystawcami byli: Angelika Josz-
ko, Maja Wojtyś, Kamil Stępień, Konrad Jabłoński, Ula Ciułek 
i Patrycja Gołuch. 

Wystawy giełdy mogli obejrzeć także wszyscy chętni człon-
kowie  Szwendaczka. W  sobotę przybyli   na giełdę pod opie-
ką pp. Beaty Jasikowskiej, Magdaleny Łuszczyńskiej i Grzego-
rza Janiszewskiego. Najpierw spotkali się z kolekcjonerami mi-
nerałów i skamieniałości. Pan Andrzej Tracz zaprezentował 
nam piękną kolekcję agatów z całego świata. Jan Chałupczok 

Szwendaczki na Giełdzie Minerałów i Skamieniałości
pokazał krzemienie pasiaste z wystawy, którą prezentował 
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pan Stanisław Giemza 
zachwalał piękno minerałów przywiezionych  ze swojej wy-
prawy do Maroka. Na zakończenie wycieczki wszyscy mogli 
kupić okazy skał, skamieniałości i minerałów do swoich przy-
szłych kolekcji. Największym popytem u dziewczyn cieszyły 
się jednak, nie wiedzieć czemu, minerały wysoko  przetwo-
rzone w postaci kolczyków, broszek i pierścionków. Następna 
giełda odbędzie się w marcu 2012r.

Szwendaczek

Wycieczkę przygotowali i sfinansowali członkowie Święto-
krzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych. Była 
ona nagrodą za udział Szwendaczków w giełdach minera-
łów i skamieniałości organizowanych przez Towarzystwo. Na-
szym przewodnikiem był pan Michał Poros – znawca geolo-
gii Gór Świętokrzyskich. Opiekę nad nami sprawowali nauczy-
ciele: Gad Roman i Beata Jasikowska. Odwiedziliśmy najważ-
niejsze obiekty związane z ewolucją zwierząt kręgowych w 
naszym regionie. W rezerwacie Zachełmie obserwowaliśmy 
ślady pierwszego czworonoga lądowego sprzed 399 mln lat 
i zbieraliśmy kryształy hematytu i kalcytu. W rezerwacie Skał-
ki Piekło pod Niekłaniem podziwialiśmy niesamowite formy

Wycieczka geologiczna „Śladami świętokrzyskich tetrapodów”
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skalne powstałe w wyniku wietrzenia jurajskich piaskowców. 
W rezerwacie Gagaty Sołtykowskie  oglądaliśmy ślady juraj-
skich gadów odkryte na terenie nieczynnego wyrobiska gli-
ny. Najciekawszym punktem wycieczki było Muzeum Przyro-
dy i Techniki w Starachowicach. Tu mogliśmy podziwiać ślady 
wymarłych czworonogów i naturalnej wielkości współczesne 
repliki mezozoicznych płazów i gadów. Poznaliśmy także za-
sadę działania pieca do wytopu żelaza. Ciekawym obiektem, 
który mogliśmy obejrzeć w muzeum była replika papa-mobi-
le – samochodu wyprodukowanego w Starachowicach, któ-
rym jeździł Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek do Polski.

Członkowie SKT Szwendaczek wraz z opiekunem Roma-
nem Gadem serdecznie dziękują Świętokrzyskiemu Towarzy-
stwu Przyjaciół Nauk Geologicznych za zorganizowanie wy-
cieczki. Panu Michałowi Porosowi dziękujemy za wspaniałą 
opiekę merytoryczną w czasie jej trwania.

Szwendaczek

Na zaproszenie uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
naszą szkołę odwiedzili pracownicy Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dyminach razem ze swoimi podopiecznymi 
–  czwórką uroczych psiaków. Najpierw spotkali się z dziećmi 
przedszkola i klas I-III, a potem odwiedzili   uczniów wszyst-
kich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Opowiedzieli 
nam, jak wygląda praca wolontariuszy w schronisku i życie ich 
podopiecznych. Smutne  historie bezpańskich piesków i kot-
ków  bardzo nas poruszyły. Postanowiliśmy im pomóc i zor-
ganizowaliśmy zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt. Ak-
cję rozpropagowaliśmy w całej szkole, koordynował całość p. 
Roman Gad. Wszędzie można było znaleźć uczniowskie plaka-
ty wzywające do ofiarności. Zrobiliśmy ich tak dużo, że okle-
jona była nimi cała szkoła: drzwi wejściowe, drzwi do każdej 
klasy, lamperie i klatki schodowe, a nawet… drzwi do gabine-
tów dyrektorów. Klasy współzawodniczyły w zbieraniu darów. 
Najaktywniejszą w zbiórce darów była klasa IVa, drugie miej-
sce zajęła klasa IVb, zaś trzecią pozycję klasa Va.

W dniu 25 października 2011 r. uczniowie zwycięskiej klasy 
IVa i najaktywniejsi wolontariusze z pozostałych klas (łącznie 48 
osób) pojechali zawieźć dary do Dymin. Razem zebraliśmy: 33 
kołdry, 77 koców, 67 ręczników, karmę o wartości 501,00zł oraz 

Umiemy pomagać!

1491,23zł, za które zakupiliśmy jedzenie dla psiaków i środki hi-
gieny potrzebne w schronisku. Liczna delegacja naszej szkoły 
oraz opiekunowie Gad Roman i Picheta Ilona zostali bardzo ser-
decznie przyjęci przez pracowników schroniska. Obejrzeliśmy 
wszystkie przetrzymywane tu i czekające na adopcję zwierza-
ki; mogliśmy się z nimi pobawić i je nakarmić. Na zakończenie 
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wizyty otrzymaliśmy pamiątkowy puchar, wyróżniający się w 
zbiórce uczniowie nagrodzeni zostali dyplomami, a wszyscy 
otrzymali pamiątkowe znaczki. Na stronie internetowej schro-
niska (www.schronisko-dyminy.eadopcje.org.) zostały zamiesz-
czone podziękowania dla naszej szkoły. W schronisku  na adop-
cję czekają nadal 82 psy. Każdy może zostać ich właścicielem. 
Wystarczy tylko  trochę serca i dobrej woli. 

Dzięki naszemu  zaangażowaniu żadnemu pieskowi w 
schronisku w Dyminach tej zimy nie będzie zimno, ani nie bę-
dzie głodny. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Udowodnili-
śmy, że umiemy pomagać!

Barbara zimna kl.Vib 
członek SkT Szwendaczek

Tradycją Szkolnego Koła Turystycznego Szwendaczek 
w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie jest uroczyste przyjmowa-
nie chętnych uczniów klas czwartych do grona członków Koła. 
Jak co roku turystyczną  imprezę otrzęsinową  przygotowały 
najstarsze Szwendaczki pod wodzą  prezes Karoliny Rudziń-
skiej. Uczniom Gimnazjum pomogli absolwenci naszej szkoły 
– uczniowie różnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy swoją 
postawą udowodnili, że członkiem  Koła zostaje się na zawsze. 

Pierwszego października dwudziestu ośmiu kandydatów na 
Szwendaczków pod opieką 20 starszych kolegów i p.p. Romana 
Gada i Grzegorza Janiszewskiego wyruszyło na trasę pieszego 
rajdu z Gruszczyna do Stojewska. W czasie wędrówki sprawdzi-
liśmy, czy przyszli turyści potrafią się bawić i pracować w grupie 
oraz zbadaliśmy ich poczucie humoru. Po drodze odbywały się 
różne gry i zabawy. W ruinach siedemnastowiecznego kościoła 
na górze Świętego Michała sprawdzana była koordynacja wzro-

Szwendaczkowe otrzęsiny
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kowo-ruchowa kandydatów, potem w nieczynnej kopalni pia-
sku odbył się „wyścig w gaciach starszego brata”. Następnie do-
skonaliliśmy umiejętność karmienia kolegi. Kandydaci dobra-
ni w pary, z zawiązanymi oczami musieli się nawzajem nakar-
mić czekoladowym budyniem. Zabawy i śmiechu była moc, bo 
większość budyniu lądowała nie w buziach, lecz na ubraniach 
i we włosach.  Nie mogło też zabraknąć naszej ulubionej za-
bawy „czekoladki” polegającej na tym, że uczestnicy ustawie-
ni w koło kolejno rzucają kostką do gry. Osoba, która wyrzuci 
szóstkę ma prawo do zjedzenia za pomocą noża i widelca jed-
nego kawałka czekolady. Trudność zabawy polega na tym, że 
zanim ukroi się czekoladę trzeba założyć czapkę, szalik i ręka-
wiczki z jednym palcem, a pozostali cały czas rzucają kostką 
i w każdej chwili ktoś może wyrzucić szóstkę. 

Na zakończenie kandydaci na Szwendaczków podziele-
ni na pięcioosobowe grupy wzięli udział w grze terenowej, 
w której korzystając z mapy należało najpierw odszukać trasę , 
odnaleźć na niej punkty kontrolne i wykonać po drodze wiele 
zadań. Wszyscy z powodzeniem ukończyli grę. Starsi członko-
wie po odbyciu narady stwierdzili, że wszyscy kandydaci wzo-
rowo wywiązywali się z powierzanych im zadań, byli radośni 

i koleżeńscy i mogą zostać przyjęci w poczet członków Koła. 
Po uroczystym ślubowani młode Szwendaczki otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. Zakończeniem imprezy było ognisko z 
pieczeniem kiełbasek i turystycznymi piosenkami. Na następ-
ne otrzęsiny zapraszamy za rok.

Szwendaczek

Dużym sukcesem zakończył się udział uczennic z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie w X Konkursie Recytacji 
i Poezji Chrześcijańskiej im. Karola Wojtyły  w Porzeczu. Tego-
roczny konkurs odbył się 19 listopada i przebiegał pod hasłem 
„Świętość”. 

I miejsce w kategorii klas IV- VI szkoły podstawowej zajęła 
Paulina Barwińska z klasy IV a. Recytowała wiersz Tadeusza Ru-
cińskiego pt. Rozmowa z Jezusem. Jury spodobała się także Ka-
tarzyna Soboń z klasy II a. W swojej kategorii, uczniów klas I – 
III zajęła III miejsce. Nad doborem repertuaru oraz przygotowa-
niem uczennic czuwała pani katechetka Joanna Nyga – Miśta.

W kategorii klas gimnazjalnych zwyciężyła Karolina Sob-
czyk z klasy III B. Recytowała wiersz Świętość Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego. Dojrzałą interpretację utworu  przygoto-
wała pod kierunkiem polonistki, pani  Katarzyny Włodarczyk. 

Recytatorskie laury

Pani Joanna Nyga – Miśta była bardzo dumna  
z Pauliny Barwińskiej i Kasi Soboń

Pani Jolanta Szczerek w towarzystwie recytatorek  
z Gimnazjum w Łopusznie: Marioli, Karoliny i Marysi

Dobry poziom recytacji zaprezentowały także Maria Satalec-
ka i Mariola Szymkiewicz. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, długopi-
sy, pamiątkowe kubki z wizerunkiem Jana Pawła II, a laureaci 
akcesoria komputerowe i cenne książki – wydawnictwa ency-
klopedyczne oraz albumowe.  

Uczniowie ZS co roku uczestniczą w konkursie i nie jest to ich 
pierwszy sukces. Ideę konkursu propagują wśród uczniów pa-
nie katechetki, wspomniana już Joanna Nyga Miśta oraz Jolanta 
Szczerek. Dużym wyróżnieniem dla dziewcząt było bez wątpie-
nia poinformowanie o ich sukcesie parafian przez księdza pro-
boszcza Ireneusz Jakusika na niedzielnych mszach świętych.

Naszym uczennicom życzymy kolejnych recytatorskich lau-
rów, a przede wszystkim radości w obcowaniu z polską poezją. 

a.p. 
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 Impreza miała miejsce dnia 27 września 2011r. w Strawczy-
nie. Zawodnicy z różnych szkół i klubów sportowych z całe-
go województwa świętokrzyskiego rywalizowali na trasach 
Ośrodka Sportowego w Strawczynie. Bardzo dobrze zapre-
zentowali się uczniowie gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Łopusznie,  którzy w punktacji drużynowej zajęli III 
miejsce, zdobywając tym samym  puchar, dyplom a indywi-
dualnie medale.

W biegu na 1000m I miejsce zajęła Nyga Natalia, a IV miej-
sce Ambur Kalina. W biegu na 1500 m Macander Marta zajęła 
V miejsce. Wśród chłopców najlepiej zaprezentował się Krzysz-
tofik Dominik zajmując piąte miejsce w biegu na 2000 m.

XIV Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe LZS 
 o Memoriał Zdzisława Stawiarza

Pozostali uczestnicy zajęli również wysokie punktowane 
miejsca, a byli to: Kokosińska Paulina, Szczerek Aleksandra, 
Rauner Izabela, Satelecka Maria, Ogonowska Karolina, Cieślic-
ka Justyna, Świercz Justyna, Perz Patrycja, Wawrzoła Sylwia, 
Wilk Tomasz, Mogielski Patryk, Ambur Dawid, Tomczyk Szcze-
pan, Świąder Marek, Pawłowski Kamil, Więckowski Dawid, La-
sak Krystian, Palacz Marcin oraz Woś Łukasz.

W biegach przełajowych uczestniczyli również uczniowie 
ze szkoły podstawowej w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie, 
którzy w punktacji drużynowej zajęli VI miejsce. 

wioletta Supernat

12 października 2011r. w Nowinach odbyły się Wojewódz-
kie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych, na których rywalizowali zawodnicy z różnych szkół 
z całego województwa świętokrzyskiego.

Uczennice  gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie reprezentowały naszą szkołę w biegu 10 x 800m, 
w którym brały udział 24 sztafety dziewcząt.  Walka między 
sztafetami trwała od pierwszej do dziewiątej zmiany, na której 
to nasze dziewczęta objęły prowadzenie i ukończyły bieg jako 
pierwsze, zdobywając tytuł Mistrza Województwa w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych w 2011r.

A oto skład „złotej sztafety”: nyga natalia, ambur kali-
na,  rudzińska karolina, kokosińska Paulina, Bąk klaudia, 
Szczerek aleksandra, Cieślicka Justyna, rauner izabela, 
macander marta, Paczkowska anna, Perz Patrycja, kowal-
ska magdalena i ogonowska karolina.

Mistrzynie województwa świętokrzyskiego  
w Sztafetowych Biegach Przełajowych
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Za zwycięstwo nasza sztafeta została nagrodzona pucha-
rem, dyplomem i medalami. Opiekun sztafety dziewcząt - Su-
pernat Wioletta.

W tych samych zawodach brała również udział sztafeta 
chłopców, którzy w biegu 10 x 1000m zajęli wysokie szóste 
miejsce w gronie 25 zespołów.

Szkołę reprezentowali: Wilk Tomasz, Stęplewski Dawid, Mo-
gielski Patryk, Kowalczyk Albert, Karbownik Grzegorz, Paw-
łowski Kamil, Krzysztofik Dominik, Rydz Wiktor, Ambur Da-
wid, Czerkawski Michał, Domagała Wojciech oraz Woś Łukasz. 
Opiekun sztafety chłopców – Wilk Piotr

wioletta Supernat

W dniach 25-29 listopada 2011 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Łopusznie odbyły się Andrzejkowe Turnieje Piłki 
Nożnej dziewcząt i chłopców.

W rywalizacji szkół gimnazjalnych najlepsze okazały się za-
wodniczki z Łopuszna, które w bezpośrednim pojedynku po-
konały rówieśniczki z Promnika. Wśród chłopców bezkonku-
rencyjni okazali się zawodnicy UKS „Jedynka” Piekoszów.

wyniki dziewcząt:
Gimnazjum Promnik – Gimnazjum Gnieździska 13:5
Gimnazjum Gnieździska – Gimnazjum Łopuszno 0:11
Gimnazjum Łopuszno – Gimnazjum Promnik 5:4

M-ce Szkoła m Pkt. Br.
I Gimnazjum Łopuszno 2 6 16-4
II Gimnazjum Promnik 2 3 17-10
III Gimnazjum Gnieździska 2 0 5-24

wyróżnienia indywidualne:
Najlepsza zawodniczka: Sylwia Wawrzoła (Łopuszno)
Najlepsza bramkarka: Aleksandra Biernat (Gnieździska)
Najlepszy strzelec: Karolina Kopiec (Promnik)
opiekun drużyny dziewcząt z Łopuszna - Supernat dariusz

wyniki chłopców i tabela końcowa:
Gimnazjum Łopuszno – Gimnazjum nr 2 Włoszczowa 2:3
UKS „Jedynka” Piekoszów – Gimnazjum Gnieździska 11:1

Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej
Gimnazjum Gnieździska – Gimnazjum Łopuszno 3:6
Gimnazjum nr 2 Włoszczowa – UKS „Jedynka” Piekoszów 0:5
Gimnazjum Łopuszno – UKS „Jedynka” Piekoszów 3:5
Gimnazjum Gnieździska – Gimnazjum nr 2 Włoszczowa 2:8
M-ce Szkoła m Pkt. Br.
I UKS „Jedynka” Piekoszów 3 9 21-4
II Gimnazjum nr 2 Włoszczowa 3 6 11-9
III Gimnazjum Łopuszno 3 3 11-11
IV Gimnazjum Gnieździska 3 0 6-25

wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik: Kamil Blicharski (Piekoszów)
Najlepszy bramkarz: Krystian Niebudek (Łopuszno)
Najlepszy strzelec: Przemysław Winckowicz (Włoszczowa)
opiekun drużyny chłopców z Łopuszna – wilk Piotr

W turnieju chłopców szkół podstawowych najlepsi okazali 
się chłopcy z  Kajetanowa, którzy wyprzedzili gospodarzy za-
wodów. Kolejne miejsca zajęły drużyny z Piekoszowa i Gnieź-
dzisk.

wyniki chłopców i tabela końcowa:
SP Łopuszno – SP Kajetanów 3:6
SP Piekoszów – SP Gnieździska 4:2
SP Łopuszno –  SP Piekoszów 5:3
SP Kajetanów – SP Gnieździska 10 :1
SP Gnieździska – SP Łopuszno 2:4
SP Piekoszów – SP Kajetanów 2:7
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M-ce Szkoła m Pkt. Br.
I SP Kajetanów 3 9 23-6
II SP Łopuszno 3 6 12-11
III SP Piekoszów 3 3 9-14
IV SP Gnieździska 3 0 5-18

wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik: Paweł Rogula (Łopuszno) 
Najlepszy bramkarz: Filip Postawa (Piekoszów)
Najlepszy strzelec: Mateusz Piwowar (Kajetanów)
opiekun drużyny chłopców z Łopuszna – mazur Tomasz

Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Li-
der”, działający przy Zespole Szkół w Łopusznie. Rozgrywki 
dostarczyły wielu emocji i niezapomnianych wrażeń wszyst-
kim uczestnikom turnieju. Warte podkreślenia jest, że rywali-
zacja na boisku przebiegała z poszanowaniem zasad Fair Play. 
Ponadto wszyscy uczestnicy mieli zapewniony gorący posiłek 
oraz napoje. Na pochwałę zasłużyli również kibice obserwują-
cy zmagania zespołów. Pokazali oni, na czym polega kultural-

Na przełomie września i października 2011r. odbyły się eli-
minacje do turnieju COCA COLA CUP 2012, w których uczest-
niczyła reprezentacja dziewcząt   Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie. W pierwszej rundzie eliminacji rozegranej 
na boisku „Orlik” w Łopusznie, dziewczęta rywalizowały z dru-
żynami  Kurzelowa i Krasocina. Zwycięstwa  w tych meczach 
dały awans do drugiego etapu eliminacji.

Wyniki:
Gimnazjum Łopuszno - Gimnazjum Krasocin 8 : 0
Gimnazjum Łopuszno - Gimnazjum Kurzelów 5 : 0
Gimnazjum Krasocin - Gimnazjum Kurzelów 1 : 4

Tabela końcowa turnieju:
M-ce Szkoła m Pkt. Br.
I Gimnazjum Łopuszno 2 6 13-0
II Gimnazjum Kurzelów 2 3 4-6
III Gimnazjum Krasocin 2 0 1-12

W drugiej rundzie eliminacji turnieju Coca-Cola Cup 2012 
w 50 turniejach w całej Polsce rywalizowało 1278 drużyn, do 
przyszłorocznej rundy finałów wojewódzkich zakwalifikowa-
ło się 234 drużyn: 96 dziewcząt i 138 chłopców. Reprezenta-
cja naszej szkoły swoje mecze rozegrała na boiskach w Nowi-
nach. W rozgrywkach grupowych dziewczęta rywalizowały 
z drużynami Kazimierzy Wielkiej i Sukowa. Obydwa spotka-
nia zakończyły się zwycięstwami naszej reprezentacji. Dzię-
ki wygranej w tych meczach dziewczęta wywalczyły awans  
do przyszłorocznej rundy finałów wojewódzkich. Drużyny 14 
edycji Coca-Cola Cup walczą o wyjątkową nagrodę – bilety na 

Turniej piłkarski COCA COLA CUP 2012

mecz ćwierćfinałowy UEFA EURO 2012TM, który odbędzie się 
21 czerwca 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wyniki:
Gimnazjum Łopuszno - Gimnazjum Kazimierza Wielka  3 : 2
Gimnazjum Łopuszno - Gimnazjum Suków  4 : 1
Gimnazjum Kazimierza - Wielka Gimnazjum Suków  1 : 1
Tabela końcowa turnieju
M-ce Szkoła m Pkt. Br.
I Gimnazjum Łopuszno 2 6 7-3
II Gimnazjum Kazimierza W. 2 1 3-4
III Gimnazjum Suków 2 1 2-5

opiekun: dariusz Supernat

ny doping. Nagrody w postaci okazałych pucharów i pamiąt-
kowych dyplomów wręczał dyrektor szkoły Krzysztof Kumań-
ski. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki 
w kategorii: najlepszy bramkarz, zawodnik oraz strzelec. 
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z Życia gminy

SerdeCznie zaPraSzamY
na koncert z okazji

XX Finału wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy
w zespole Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie

Nie możemy nie zagrać! Zagramy z pompą! 
Jubileuszowy XX Finał już 8 stycznia 2012r., w godz. 14.00 – 24.00.

Jak zwykle przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji. Będą taneczne pokazy, występy wokalne, koncert orkiestry dętej OSP 
Łopuszno, loteria fantowa dla najmłodszych, zabawa taneczna dla starszych oraz wiele innych niespodzianek.

Aukcję pamiątek poprowadzą telewizyjne gwiazdy. Będzie można nabyć: obrazy, sportowe gadżety, albumy, wyroby rękodzie-
ła artystycznego, trofea myśliwskie, biżuterię,  kulinaria i inne ciekawe przedmioty.

W trakcie imprezy zapraszamy do szkolnego bufetu i sklepiku oraz  stoisk z ciastami.
Organizatorzy przygotowali puchary:

dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy XX Finału WOŚP,
dla najhojniejszej instytucji (firmy, zakładu pracy).

Szanowni Państwo! Liczymy na obecność  Państwa, tym bardziej że jeszcze nigdy nie zawiedliśmy się na Przyjaciołach Orkie-
stry Jurka Owsiaka. W tym roku za orkiestrowe pieniądze zakupiony zostanie najnowocześniejszy sprzęt dla ratowania życia 

wcześniaków oraz pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Spotkajmy się 8 stycznia 2012r. na XX Finale WOŚP!

zapraszamy!

Sztab Organizacyjny XX Finału WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Przewodnicząca rady Gminy Łopuszno
i wójt Gminy Łopuszno

mają zaszczyt zaprosić Państwa
na

„SYLweSTra Pod Gwiazdami 2011”
Znane i lubiane szlagiery polskiej 

i zagranicznej sceny muzycznej  wykona zespół „Miraż” 
(muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej).

Koncert zespołu rozpocznie się o godz. 22.30.



11 listopada – narodowe   Święto niepodległości


