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Mieszkańcy Gminy Łopuszno mieli okazję powitać Nowy 
Rok na tradycyjnym balu „Sylwester pod Gwiazdami”, któ-
ry odbył się 31 grudnia w centrum Łopuszna. Imprezie towa-
rzyszyły występy artystyczne w wykonaniu kieleckiego arty-
sty Krzysztofa Kisa, uczennicy gimnazjum w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie Justyny Szymkiewicz oraz liczne 
niespodzianki. Jedną z nich było rozrzucenie wśród uczestni-
ków balu balonów z wróżbami noworocznymi.

Ostatnie minuty przed północą uczestnicy zabawy odli-
czyli wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Danutą Łuka-
sik i wójtem gminy Zdzisławem Oleksiewiczem, którzy złoży-
li uczestnikom imprezy sylwestrowej serdeczne życzenia no-
woroczne.

Sylwester pod Gwiazdami
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Kolejne Sesje Rady Gminy odbyły się 28 grudnia 2012 roku, 
29 stycznia i 26 lutego 2013 roku.

W dniu 29 grudnia 2012 roku odbyła się XVIII/2012 Se-

sja Rady Gminy w Łopusznie. 

Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 
radnych prawomocności obrad Sesji p. Przewodnicząca Danu-
ta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji i po-
prosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek 
obrad Sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na se-
kretarza obrad Sesji radną p. Barbarę Fras. Uwagi do protokołu 
wniosła Radna Katarzyna Włodarczyk. Po odsłuchaniu nagra-
nia obrad Sesji uwagi radnej nie zostały uwzględnione, a pro-
tokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty większo-
ścią głosów. Następnie radni wysłuchali informacji Przewodni-
czącej Rady Gminy p. Danuty Łukasik i Wójta Gminy p. Zdzisła-
wa Oleksiewicza z pracy za okres między Sesjami.

W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni podjęli 
uchwały:

Nr XVIII/108/2012 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2012-2020,
Nr XVIII/109/2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2012 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 rad-
nych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 
Nr XVIII/110/2012 zmieniającej uchwałę Nr XVII/104/2012 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27.11.2012 r. w sprawie po-
boru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieru-
chomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, ter-
minów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
Nr XVIII/111/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Łopuszno. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od 
głosu,
Nr XVIII/112/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu,
Nr XVIII/113/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania staw-
ki tej opłaty. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 
radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu,

Nr XVIII/114/2012 w sprawie szczególnego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 rad-
nych, 2 radnych wstrzymało się od głosu,
Nr XVIII/115/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu,
Nr XVIII/116/2012 w sprawie przyjęcia „Programu współpra-
cy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2013. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,
Nr XVIII/117/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 rad-
nych, 5 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od 
głosu,
Nr XVIII/118/2012 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gmi-
ny w Łopusznie na 2013 rok”. W wyniku głosowania uchwała 
została podjęta jednogłośnie,
Nr XVIII/119/2012 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Łopuszno na 2013 rok”. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. Cze-
sław Sornat, p. Grzegorz Janiszewski i p. Krzysztof Smolarczyk. 
Pan Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje radnym.

W sprawach różnych głos zabrał Kierownik Gminnego 
Ośrodka Zdrowia Pan Dariusz German, poprosił o poręczenie 
pożyczki na cele bieżące w kwocie 120 tys. zł. Radny Andrzej 
Cieślicki zaprosił wszystkich na &nał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy organizowany w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Łopusznie. 

Sesje zakończono złożeniem noworocznych życzeń.

W dniu 29 stycznia 2013 roku odbyła się XIX/2013 Sesja, 
na której radni po przyjęciu porządku obrad Sesji oraz proto-
kółu z poprzedniej Sesji Rady Gminy wysłuchali:

informacji Komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie 
podinsp. Tomasza Pastuszki,
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oferty szkoleniowej �rmy „CREATOR”,

informacji Przewodniczącej Rady Gminy p. Danuty Łukasik i 

Wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres mię-

dzy Sesjami.

Radni podjęli także uchwały: 

XIX/120/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyj-

nego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kre-

dytów. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 5 „prze-

ciw”, 1 radny wstrzymał się od głosu, 

Nr XIX/121/2013 sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy �-

nansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 8 radnych, 4 „przeciw”, 1 radny wstrzy-

mał się od głosu,

Nr XIX/122/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ło-

puszno na 2013 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 rad-

nych, 3 „przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 

Nr XIX/123/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Za przyjęciem 

uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od 

głosu, 

Nr XIX/124/2013 w sprawie określenia stawek dotacji przed-

miotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 

radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,

Nr XIX/125/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpie-

nie Gminy Łopuszno do projektu pn. „Kielecki Obszar Funk-

cjonalny”. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 

1 radny wstrzymał się od głosu,

Nr XIX/126/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie 

wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu 

świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzy-

mał się od głosu,

Nr XIX/127/2013 w sprawie nadania nazw ulic w obrębie 

miejscowości Łopuszno. Za przyjęciem uchwały głosowało 

11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu,

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. Cze-

sław Sornat, p. Grzegorz Janiszewski. W sprawach różnych głos 

zabierali: Radny Powiatowy p. Jacek Barański, p. Sławomir Wijas.

W dniu 26 lutego 2013 roku odbyła się XX Sesja Rady 

Gminy.

Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 

radnych prawomocności obrad Sesji Pani Przewodnicząca Da-

nuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji 

i  poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli po-

rządek obrad Sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybra-

li na sekretarza obrad Sesji radnego Pana Krzysztofa Smolar-

czyka oraz przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych radni wysłu-

chali informacji Przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łu-

kasik i Wójta Gminy Pana Zdzisława Oleksiewicza z pracy za 

okres między Sesjami.

W kolejnych punktach radni:

większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujące się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XX/128/2013 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy �nansowej Gminy Łopuszno na lata 

2013-2022,

większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujące się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XX/129/2013 w sprawie dokona-

nia zmian w budżecie gminy 2013 roku,

jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli uchwałę 

Nr XX/130/2013 w sprawie udzielenia pomocy �nansowej,

jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli uchwałę 

Nr XX/131/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru po-

datku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości 

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płat-

ności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

większością głosów (7 głosów „za”, 4 „przeciw”) przyjęli 

uchwałę Nr XX/132/2013 w sprawie zmiany uchwały w spra-

wie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 

większością głosów (10 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XX/133/2013 zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samo-

rządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie. 

większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujące się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XX/134/2013 sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad ko-

rzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarzą-

dzającym jest Gmina Łopuszno,

większością głosów (10 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XX/135/2013 w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyj-

nych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno, 

większością głosów (7 głosów „za”, 3 „przeciw”, 1 wstrzymu-

jący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XX/136/2013 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łopuszno, 

po długiej dyskusji radni większością głosów (5 głosów „za”, 

7 „przeciw”) nie przyjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki.

Interpelacje składali radni: p. Krzysztof Smolarczyk, p. Ka-

tarzyna Włodarczyk, p. Zbigniew Zimecki, p. Sławomir Stasz-

czyk, p. Grzegorz Janiszewski. Pan Wójt udzielił odpowie-

dzi na interpelacje radnym. W sprawach różnych głos zabrał: 

p. Sławomir Wijas. 

(E. Sz.)

Po rezygnacji z funkcji sołtysa Pani Grażyny Dzwonek, Pan 

Wójt zarządził wybory nowego sołtysa sołectwa Eustachów 

na dzień 26 lutego 2013 roku. W dniu tym, mieszkańcy sołec-

twa na zwołanym przez Pana Wójta zebraniu wiejskim, spo-

śród trzech zgłoszonych kandydatów wybrali na sołtysa więk-

szością głosów Panią Danutę Zimną. 

Pani Zimnej gratulujemy wyboru na sołtysa i życzymy suk-

cesów w pracy, natomiast Pani Dzwonek dziękujemy za pracę 

i życzymy wszystkiego najlepszego. 

M.B.
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Gospodarka odpadami po zmianach w Gminie Łopuszno 
przedstawia się następująco:

Został określony druk deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi, który poprzez soł-

tysów poszczególnych sołectw otrzymali, bądź otrzymają 

mieszkańcy Gminy. Termin złożenia wypełnionych deklaracji 

w Urzędzie Gminy Łopuszno upływa 15 maja 2013r. W niniej-

szym dokumencie każdy z nas określi sposób przekazania od-

padów jako niesegregowany lub segregowany lub segrego-

wany z własnym kompostownikiem.

Od 1 lipca 2013 r. ulega zmianie:

Stawka opłaty za odpady:

6 zł od osoby/miesięcznie, w przypadku przekazywania od-

padów niesegregowanych

lub

4 zł od osoby/miesięcznie, w przypadku segregowania od-

padów na frakcję: papier i tektura, metal, tworzywa sztucz-

ne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady wielomateria-

łowe, odpady biodegradowadalne.

lub

2 zł od osoby/ miesięczne w przypadku segregowania od-

padów na frakcję: papier i tektura, metal, tworzywa sztucz-

ne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady wielomateria-

łowe, a odpady biodegradowadalne kompostowane na wła-

snym kompostowniku.

Przy wyborze stawki należy wziąć pod uwagę swoje moż-

liwości i osiągnięty rezultat jakości posegregowanych odpa-

dów. Forma przekazania „śmieci” będzie sprawdzana, gdyż 

każdy z nas wystawi je przed swoją posesje, a odpady segre-

gowane nie będą przekazywane na składowisko odpadów, 

ale do zakładu przetwarzającego.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Ło-

puszno, w którym zostały określone wymagania w zakresie 

utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, mia-

nowicie: 

prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbiera-

nia i odbierania odpadów komunalnych (wymienionych po-

wyżej),

uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z czę-

ści nieruchomości służących do użytku publicznego,

mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi,

rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nierucho-

mości oraz na drogach publicznych,

częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunal-

nych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z te-

renów przeznaczonych do użytku publicznego,

wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodar-

ki odpadami,

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mają-

cych na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 

dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przezna-

czonych do wspólnego użytku,

wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na tere-

nach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu 

ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszcze-

gólnych nieruchomościach,

wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej dera-

tyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Forma wnoszenia opłaty za przekazane odpady – kwar-

talnie na rachunek Urzędu Gminy. Pierwszy termin wniesienia 

opłaty do 30 września 2013r.

Sposób odbierania odpadów – 1 raz na miesiąc.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami były konieczne – nie 

będziemy teraz wyrzucać śmieci do lasu, przydrożnego rowu 

itp. (grozi za to kara określona w kodeksie wykroczeń od 500 

zł do 5000 zł) ale w sposób zorganizowany przekażemy do re-

cyklingu lub odzysku. Z naszych odpadów, które w 99 % były 

składowane na wysypisku, będziemy sukcesywnie odzyski-

wać surowiec lub poddawać procesom ich ponownego prze-

tworzenia.

Budowa sieci kanalizacyjnej na niektórych obszarach jest 

nieopłacalna. Duże rozproszenie budynków zwiększa dłu-

gość sieci i koszty. Dlatego są tereny, na których kanalizacja 

nigdy nie powstanie. Dotychczas stosowanym rozwiązaniem 

zastępczym były szamba w połączeniu z wozami asenizacyj-

nymi. Jest ono jednak obarczone wieloma wadami, które nie 

występują kiedy zastosujemy nowoczesne rozwiązanie, czyli 

przydomową oczyszczalnię.

Teren Gminy Łopuszno, także należy do trudnych terenów, 

rozproszona zabudowa i obszar poprzecinany uskokami pasm 

wzniesień, czyni wręcz niemożliwym stuprocentowe skanali-

zowanie gminy. Wiele programów unijnego wsparcia do do"-

nansowania tego typu przedsięwzięć eliminowałoby  nas na 

samym starcie udzielenia pomocy (120 mieszkańców na 1 kilo-

metr sieci – główny wskaźnik analizowany w przypadku ubie-

gania się o fundusze unijne). W związku z powyższym Gmina 

Łopuszno przystąpiła do realizacji wsparcia niektórych miej-

scowości i wyposażenia znajdujących się w nich nieruchomo-

ści w przydomowe oczyszczalnie ścieków (tam, gdzie budo-

wa kolektora zbiorczego jest ekonomicznie nieuzasadniona).

W 2013 roku będą montowane urządzenia w miejscowości 

Przegrody, Michala Góra i Ewelinów Knieja.

W 2014r. w Antonielowie.
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Porównanie oczyszczalni i tradycyjnych szamb

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Szambo - zbiornik akumulacyjny 

Koszty utrzymania: preparaty zawierające bakterie i enzymy, 
ewentualnie prąd (w przypadku oczyszczalni opartej o bakterie tle-
nowe lub konieczności instalacji przepompowni); 
wywożenie osadu (bardzo rzadko) 
w sumie około 150 zł rocznie 

Koszty utrzymania: wywóz nieczystości za pomocą wozu aseniza-
cyjnego. miesięczny koszt około 80 zł. Zależnie od liczby mieszkań-
ców i szczelności szamba. 
około 960zł rocznie 

Eksploatacja: Prosta i nie wymagająca specjalnej wiedzy. Polega 
na dostarczaniu bakterii i enzymów do kanalizacji oraz wywożeniu 
osadu ze zbiornika. 

Eksploatacja: Prosta. Polega na opróżnianiu zbiornika. Niestety $r-
ma asenizacyjna pojawia się często. 

Uciążliwość: Praktycznie żadna, rzadkie odwiedziny $rmy aseniza-
cyjnej. 

Uciążliwość: Występuje. Częste widzenia z wozem asenizacyjnym. 
Hałas i ulatniające się nieprzyjemny zapachy. 
Możliwość rozszczelnienia lub przepełnienia szamba, co także pro-
wadzi do ulotnienia gazów. 

Ekologia:
Ekologiczne, szczelne. Oczyszczają wodę w stopniu zalecanym 
przez prawo. Dają użytkownikom pewność, że ścieki nie przedosta-
ją się do gleby i bezpośredniego otoczenia domu. Ponadto można 
spać spokojnie wiedząc, że odbiorca ścieków nie wyleje ich to naj-
bliższej rzeki... 

Ekologia 
Często nieszczelne. Przesączające się ścieki systematycznie trują 
najbliższe otoczenie. 

Już od ponad czterdziestu lat na terenie naszej Gminy 
działa Gminna Spółka Wodna w Łopusznie. W 2001 roku 
Spółka Wodna stała się formą organizacyjną działającą na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Pra-
wo Wodne /Dz.U. z 2005 Nr 239/. Spełnia ona służebną rolę 
wobec użytkowników gruntów zmeliorowanych, a celem jej 
jest bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, 
co ma bezpośredni wpływ na prowadzenie racjonalnej go-
spodarki na terenach zmeliorowanych. Można dodać również 
to, że rowy zapobiegają powodziom w razie nagłych przybo-
rów wody (np. z roztopu śniegu; gwałtownych burz).

Gminną Spółkę Wodną reprezentuje Zarząd, który współ-
pracuje na rzecz pracy organizacyjnej Urzędu Gminy Łopusz-
no. W dniu 15 marca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadze-
nie Delegatów, na którym został dokonany wybór Zarządu 
Gminnej Spółki Wodnej w Łopusznie na okres 5 lat w osobach:
1. Piotr Maciejewski - przewodniczący
2. Mirosław Śliwka - zastępca
3. Walczyński Krzysztof - sekretarz

oraz wybór Komisji Rewizyjnej na okres 5 lat w osobach:
1. Palacz Jadwiga - przewodnicząca

2. Kwapisiński Władysław - członek
3. Łapot Mirosław - członek

Panu Stefanowi Kumańskiemu, dotychczasowemu prze-
wodniczącemu oraz ustępującemu Zarządowi, składamy ser-
deczne podziękowania, a nowo wybranym władzom życzymy 
owocnej pracy.

Spółka wodna wykonuje swoje statutowe zadania dzięki 
składkom członkowskim oraz dotacji z Urzędu Gminy. Ponad-
to w 2012 roku udało się uzyskać dotację przedmiotową bu-
dżetu państwa w wysokości 14 000 złotych brutto ze Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego. Dzięki zgromadzonym fundu-
szom udało się przeprowadzić wiele koniecznych prac. Nie-
stety od dłuższego czasu widoczny jest spadek ściągalności 
należnych składek od członków Spółki Wodnej, co powodu-
je spowolnienie prac melioracyjnych. Mając na uwadze dobro 
wspólne, prosimy o terminowe regulowanie zaległości i wpła-
tę składek. 

Dzięki przyjętym zasadom w pracach, cyklom 3-4 letnim 
gospodarka wodna w gminie jest uporządkowana, rowy są 
drożne, gotowe do odbioru nadmiaru gwałtownych wód (z 
powodzi) ochrony posesji domowych i użytków rolnych.

W 2012 roku prace konserwacyjne zostały wykonane na następujących obiektach:

Lp. Sołectwo Ilość urządzeń w mb Wykonanie w mb

1. Antonielów (obiekt-Ewelinów) 28 160 1 495/0,5

2. Czałczyn 10 323 5 381/0,8/0,5

3. Ewelinów 23 207 865/0,5

4. Fanisławice 9 350 1 350/0,5

5. Lasocin 3 712 450/0,5

6. Olszówka 2 550 1 930/0,5

RAZEM 11 471



Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY



Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

się) 110 dzieci, natomiast zgonów odnoto-
wano 95. Jak wynika z powyższego przyrost 
naturalny w 2012 roku w naszej gminie jest 
dodatni (+ 15).

Liczba mieszkańców gminy na koniec 
2012 roku wynosiła 9  130 (4596 mężczyzn  
i 4534 kobiet), natomiast na koniec 2011 roku 
9 129 mieszkańców. Od kilku lat notuje się zbliżony poziom za-
ludnienia gminy.

Szymon Jarzyna

Kwali%kacja wojskowa na terytorium powiatu kieleckie-
go prowadzona jest od dnia 4 lutego do 30 kwietnia 2013 r. 
Do kwali%kacji wojskowej w tym roku wezwani byli mężczyź-
ni urodzeni w 1994 roku oraz w latach wcześniejszych, którzy 
albo nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby, albo wcześniej zostali uznani przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolnych do służby. 

Na obowiązkowe badania lekarskie wezwani zostali 

nie tylko mężczyźni, ale także... kobiety uczące się na po-

żądanych przez armię kierunkach. Z terenu naszej gminy 

w dniach 15, 18 i 19 marca br. stawiło się ponad 90 osób z 

rocznika 1994. Około 90 proc. tegorocznych poborowych 

otrzymało kategorię – A czyli zdolny do służby.

W trakcie kwali%kacji wojskowej wszystkim stawiającym się 
osobom zakładana była ewidencja wojskowa i wydawane zo-
stały książeczki wojskowe. Określana była również kategoria 
zdrowia. Komisja lekarska oceniając stan zdrowia mężczyzn 

przyznała jedną z kategorii - A (zdolny do czynnej służby woj-
skowej w czasie pokoju i wojny), D (niezdolny do czynnej służ-
by wojskowej w czasie pokoju) lub E (trwale i całkowicie nie-
zdolny do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju 
jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny).

Szymon Jarzyna

W ubiegłym roku w naszej gminie dziewczynkom najczę-
ściej nadawano imię: Lena, natomiast chłopcom Jakub. Na 
kolejnych miejscach wśród imion żeńskich znalazły się: Alek-
sandra, Marta, Julia, Kalina oraz Paulina. Z kolei chłopcom naj-
częściej nadawano imię: Jakub, Szymon oraz Filip. Popularne 
są również imiona takie jak: Maciej, Kacper i Mateusz. W ska-

li kraju, od lat na pierwszym miejscu  nic się nie zmienia - 

wciąż królują  imiona: Julia i Jakub.

Z danych ewidencji ludności wynika, że w ubiegłym roku 
na terenie gminy Łopuszno zameldowanych zostało (urodziło 

Święto Zmartwychwstania Pańskiego w dawnych czasach 
nazywano Paschą. W symbolice i obchodach chrześcijańskiej 
Paschy, nazwanej później Wielkanocą, przetrwały ślady daw-
nych wierzeń i mitów pradawnych świąt powitania wiosny. 

W tradycji polskiej wszystkie zwyczaje i tradycje wielkanoc-
ne wyrażają radość życia i istnienia. Wielkanoc to okres głębo-
kich przeżyć religijnych ale również czas radości i przyjemno-
ści. W minionych czasach, po okresie postu, już od Palmowej 
Niedzieli czekano z niecierpliwością na Wielką Niedzielę, śpie-
wając:
 Jedzie Jezus, jedzi

 Weźmie żur i śledzie, 

 Kiełbasy zostawi i pobłogosławi…

albo: 
Dobre placki przekładane

 i kiełbasy nadziewane,

 Daj mi Chryste zażyć tego, 

 Daj doczekać święconego.

W czasie wielkanocnego śniada-
nia zawsze podawano chrzan. We-
dług najstarszych porad należało 
zjeść na czczo święconego chrza-
nu i chuchnąć trzy razy do komina. 
To miało uchronić od zgagi, po ob-
%tym posiłku. Wielkanoc - zawsze 
było to w Polsce święto rodzinne 
poświęcone jedzeniu. 

Wielkanocne nakrycie stołów 
nie tylko zachęcały do jedzenia ale 
także cieszyły oczy. Pośrodku stołu 
ustawiony był zawsze baranek, wy-
robiony z wosku,masła lub ciasta a dziś najczęściej z masy cu-
krowej. Zwyczaj ustawiania na świątecznym stole baranka z 
czerwoną chorągiewką wprowadził w XVI wieku papież Urban 
V. Na śnieżnobiałych obrusach nigdy nie brakowało koloro-
wych pisanek, bukietów i gałązek zielonego bukszpanu. Do
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tradycyjnych, dawnych polskich dań 
należały pieczone w całości i nadzie-
wane kaszą prosięta i tzw. Głowizna 
(zamarynowana, faszerowana i upie-
czona w całości świńska głowa, po-

dawana z jajkiem w ryjku). Dziś rary-

tasy te to przeszłość. Na wielkanoc-

nym stole nie mogło zabraknąć jajek 

pod różnymi postaciami. Od najdawniejszych czasów na zie-

miach słowiańskich w tym również i polskich, jajko było sym-

bolem życia, miłości i płodności. Wierzono, że posiada wiele 

dobroczynnych i życiodajnych właściwości. Na wielkanocnych 

stołach nie brakowało nigdy kiełbas, mięs wołowych, wieprzo-

wych, cielęcych, drobiu i dziczyzny. Wśród ciast wielkanoc-

nych pierwsze miejsce zajmowały baby drożdżowe, pieczone 

według sprawdzonych, skomplikowanych receptur. Pieczenie 

ich, wsadzanie i wyjmowanie z pieca, studzenie i lukrowanie 

bez reszty pochłaniały gospodynie domowe. W czasie ich wy-

rabiania niedozwolone było trzaskanie drzwiami, głośna roz-

mowa, nie wolno było wchodzić do kuchni, należało unikać 

przeciągów, aby baba nie opadła. 

Pierwszy dzień świąt upływał w ścisłym gronie rodzinnym, 

dopiero Poniedziałek Wielkanocny był dniem odwiedzania się 

sąsiadów i znajomych.

Propozycje na wielkanocny stół: 

BABA PUCHOWA  

25 dkg pszennej mąki sparzyć wrzącym mlekiem i bar-

dzo dokładnie rozetrzeć, by nie 

było grudek. Przykryć i schłodzić. 

Wówczas dodać 7 dag drożdży, 

wymieszać i przykrywszy zaczyn 

pozwolić mu wyrosnąć.

10 żółtek ubić z 15 dkg cukru 

pudru na pulchny krem. Ubite 

żółtka oraz dalsze 25 dkg mąki dodać do zacieru i doskonale 

wyrobić, by ciasto odstawało od miski i ręki. 

Wówczas dodać 15 dkg roztopionego masła i mały kieli-

szek rumu oraz szczyptę soli. Znowu dokładnie wyrobić ciasto 

ręką, na ostatku dodać 20 dkg  rodzynek.

Ciasto przełożyć do wysmarowanej masłem formy i przy-

kryć. Gdy prawie całkowicie wypełni formę, piec w dobrze na-

grzanym piekarniku (50-55 min.). Gorącą babę po wyłożeniu 

z formy suto oprószyć cukrem pudrem lub gdy ostygnie polu-

krować białym lukrem.

WIELKANOCNY SCHAB PO STAROPOLSKU 

Składniki: Ok. 1 kg schabu środkowego bez kości, 1 łyżecz-

ka soku z cytryny, 2 łyżeczki otar-

tego majeranku, 100 g suszonych 

śliwek bez pestek, 2 Łyżki miodu, 

2 duże cebule, 1 łyżka smalcu, 1 

łyżka dowolnego tłuszczu, ½ szkl. 

białego wytrawnego wina, sól, 

pieprz.

Umyte i osuszone mięso skrapiamy sokiem z cytryny, na-

cieramy solą, pieprzem i połowa majeranku. Owijamy folią, 

zostawiamy na 3-4 godz. w chłodnym miejscu. Wyjmujemy 

z foli, obsmażamy ze wszystkich stron na silnie rozgrzanym 

smalcu, przekładamy do rondla, skrapiamy częścią wina, pole-

wamy stopionym, tłuszczem, wstawiamy do nagrzanego pie-

karnika. 

Umyte śliwki zalewamy wodą, zostawiamy na kilka minut, 

po czym krótko obgotowujemy. Obrana cebulę drobno kro-

imy.

Po 20 min. pieczenia, schab posypujemy cebulą, obkłada-

my śliwkami, skrapiamy wodą, w której się moczyły oraz resz-

tą wina, przykrywamy, pieczemy 40-50 min.

Miękkie mięso wyjmujemy, przestudzamy, kroimy w pla-

stry, układamy na żaroodpornym półmisku. Do sosu dodaje-

my łyżeczkę majeranku, miód i pieprz, zagotowujemy, prze-

cieramy przez sito. Sosem tym polewamy mięso i wstawiamy 

je jeszcze na chwilę do nagrzanego piekarnika. 

Podajemy z kluskami śląskimi lub pieczonymi ziemniakami.

Barbara Pawelczyk 

Biblioteka Publiczna w Łopusznie po raz trzeci zorganizo-

wała konkurs na najaktywniejszego czytelnika. Trwał on przez 

cały rok 2012 od 1 stycznia do 31 grudnia i adresowany był do 

wszystkich czytelników biblioteki.

Jego głównym celem była popularyzacja literatury oraz 

propagowanie nawyku czytania książek. Konkurs rozgrywany 

był w trzech kategoriach wiekowych: dla dzieci do 12 lat, od 

13-19 lat i dla osób dorosłych. Po zakończeniu konkursu komi-

sja złożona z pracowników Ośrodka Kultury i Biblioteki prze-

„Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.”  Carlos Ruiz Zafón

prowadziła dokładną analizę wypożyczeń i postanowiła uho-

norować najlepszych czytelników.

Oto zwycięzcy w poszczególnych grupach: 

Kategoria I - grupa dorosłych:

I miejsce - Grażyna Stępień 

II miejsce - Monika Woś 

III miejsce - Katarzyna Maciejewska

Kategoria II - grupa młodzieży:
I miejsce - Paulina Strączek 

II miejsce - Maria Satalecka 

III miejsce - Dominika Kowalczyk
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Kategoria III - grupa dzieci:

I miejsce - Daria Piersiak 

II miejsce – Karolina  Żmijewska
III miejsce - Zuzanna Stępień oraz Aleksandra Stępień

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się dnia 
25.01.2013 w Gminnym Ośrodku Kultury. Laureaci zostali uho-
norowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi, które 
wręczył Wójt Gminy.

Rozstrzygnięcie konkursu „Czytelnik Roku 2012” było połą-
czone ze spotkaniem autorskim z Władysławą Szproch – kie-
lecką poetką i malarką, która zapoznała uczestników ze swoją 
twórczością literacką. 

W miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, dyskusji o 
literackich gustach  czytelniczych, uświadomiliśmy sobie, że w 
dobie elektroniki popularność tradycyjnych książek nie słab-
nie. 

Wszystkim Czytelnikom dziękujemy za aktywny udział w 
Konkursie, serdecznie gratulujemy wygranych i życzymy sa-
tysfakcji z czytania, a także zapraszamy do dalszego korzysta-
nia z księgozbioru Biblioteki.

Laureaci konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału 

w V edycji Konkursu Literackiego o „Złote Pióro”. Dla zwy-

cięzców przewidujemy cenne nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu

Organizatorzy

- Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie
- Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy 

Cel

Celem konkursu jest inspirowanie zainteresowań literackich, 
poszukiwanie nowych talentów twórczości literackiej, zachę-
cenie do czytania i poznawania literatury, możliwości zapre-
zentowania swojej pracy.

Warunki uczestnictwa

1. Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież 
oraz osoby dorosłe. Proponujemy następujące formy literac-
kie do wyboru:
- wiersze

- opowiadania

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczal-
nym terminie do 10 maja 2013 roku jednego lub dwóch samo-
dzielnie napisanych utworów literackich, nigdzie niepubliko-
wanych w innych konkursach na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna

26-070 Łopuszno

ul. Włoszczowska 3

3. Tematyka prezentowanych utworów dowolna, jednak or-
ganizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.
4. Prace powinny być zapisane na nośniku cyfrowym oraz wy-
drukowane. Dopuszcza się prace napisane ręcznie.
5. W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przy-
znaną nagrodę.
6. Do utworu należy dołączyć kartkę, zawierającą następują-
ce informacje: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, adres za-
mieszkania, telefon, nazwa i adres szkoły oraz klasa.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrze-
gają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnio-
nych tekstów.
8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmie organi-
zator w porozumieniu z jurorami.
9. Autorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do pu-
blicznego ich odczytania podczas wręczania nagród.

Nagrody

10. Nadesłane prace będzie oceniać jury powołane przez or-
ganizatora.
11. Laureaci każdej kategorii otrzymują nagrody oraz wyróż-
nienia ufundowane przez organizatora i patrona.
12. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 
w m-cu czerwcu 2013 roku, o czym laureaci zostaną powiado-
mieni osobnym pismem.
13. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w 
kwartalniku „Wieści Łopuszna” oraz na stronie internetowej 
GBP w Łopusznie
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W dniu 18 marca br. pracowała komisja konkursowa powo-
łana przez Wójta Zdzisława Oleksiewicza w sprawie elimina-
cji gminnych XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu 
w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” w jej skład 
weszli:
Barbara Pawelczyk,
Szymon Jarzyna,
Marzena Głowala,
Małgorzata Gawęda,
Anna Dudek.

Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz Wo-
jewoda Świętokrzyski.

Najwięcej zatruć spowodowanych tlenkiem węgla  - CZA-
DEM stwierdza się w sezonie zimowym. Jest to prawdopodob-
nie związane z mniejszą wentylacją pomieszczeń i konieczno-
ścią używania urządzeń grzewczych. W okresie od listopada 
2011 do marca 2012 r. zanotowano prawie 3700 zdarzeń zwią-
zanych z tlenkiem węgla, w tym ok 1800 poszkodowanych 
i 106 o�ar śmiertelnych. Tylko od września 2012 do 30 grud-

nia 2012 r. na skutek zaczadzenia zginęły 52 osoby!

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że 
takie niebezpieczeństwo istnieje i że można się przed nim ustrzec.

Do eliminacji gminnych wpłynęło 37 prac spośród nich ko-
misja ustaliła laureatów  w poszczególnych grupach wieko-
wych:

Grupa I – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

Natalia Frączkowska – SP Grabownica
Mateusz Podgórski – SP Łopuszno
Julia Najmrodzka – SP Łopuszno

Grupa II – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

Faustyna Kaliszewska – SP Łopuszno
Paulina Barwińska – SP Łopuszno
Milena Czupryńska – SP Łopuszno

Grupa III – uczniowie gimnazjum:

Mariola Szymkiewicz – Gimnazjum Łopuszno
Magdalena Barcicka – Gimnazjum Łopuszno
Kinga Blaszczyk – Gimnazjum Łopuszno

Grupa IV – uczniowie i wychowankowie świetlic tera-

peutycznych, ośrodków terapii zajęciowej i ośrodków 

szkolno wychowawczych:

1. Diana Mróz – Gimnazjum Łopuszno
2. Sandra Gągorowska – SP Łopuszno
GRATULUJEMY !

Zwycięskie prace z eliminacji gminnych wraz z protokołem 
zostaną przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ce-
lem przeprowadzenia dalszych eliminacji.

M.G.

W dniu 15 marca 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs pla-
styczny na szczeblu gminnym w ramach III Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci pt. „ Bezpiecznie na wsi – 
powiedz STOP upadkom” organizowanego przez KRUS.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań 
związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerze-
nie wiedzy z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, a także roz-
budzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidu-
alnych zdolności twórczych.
Komisja w składzie:
Barbara Pawełczyk,
Szymon Jarzyna,
Marzena Głowala,
Małgorzata Gawęda,
Anna Dudek,
ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji gmin-
nych wśród 88 uczniów (liczba wszystkich uczniów biorących 
udział w konkursie także z eliminacji szkolnych) z 3 szkół pod-
stawowych laureatami zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3)

I miejsce – Julia Stępień – SP Łopuszno
II miejsce – Katarzyna Bańbura i Paweł Czupryński  –  SP Ło-
puszno

III miejsce – Patrycja Ogonowska i Piotr Czupryński  –  SP Ło-
puszno

w II grupie wiekowej (klasy 4-6)

I miejsce – Roksana Dzwonek  – SP Łopuszno
II miejsce – Justyna Stępień  – SP Łopuszno
III miejsce – Wioletta Cichoń i Piotr Piotrowski  – SP Łopuszno

Prace wraz z protokołem zostały przekazane do KRUS w  Kiel-
cach celem przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu.

Gratulujemy!!!

M. G.
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Dnia 07.01.2013 r w sali weselnej Gminnego Ośrodka Spor-
towo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbyło się spotkanie 
noworoczne  zespołów ludowych, Kół  Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”. Spotkanie to miało cha-
rakter integracyjny. Życzenia Noworoczne złożyli obecnym na 
sali, Przewodnicząca Rady Gminy-Danuta Łukasik i Wójt Gmi-
ny - Zdzisław Oleksiewicz.  W uroczystości uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele Rady Gminy i Urzędu Gminy w Łopusz-
nie. W nastrój świąteczno – noworoczny wprowadziły widzów 
przedstawicielki stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” prezen-

tując piękny program artystyczny. W części artystycznej spo-
tkania wystąpiły również panie z KGW w Snochowicach a tak-
że przedstawicielka grupy „Babskie czwartki”, pani Aleksandra 
Nyga. Najmłodszych artystów, stawiających pierwsze kroki na 
niwie artystycznej prezentowała Dagmara Kowalska-uczest-
niczka zajęć muzycznych w GOK. Tradycją spotkań noworocz-
nych  jest wytypowanie wcześniej zespołu artystycznego, wy-
stępującego podczas spotkania w roli głównej. W tym roku 
był to Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska”. Spotkanie przebie-
gło w miłej, świątecznej atmosferze.

Barbara Pawelczyk

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca. 
W Europie po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono 19 mar-
ca 1911 roku i tą datę uznaje się za o$cjalny początek tego 

święta na Starym Kontynencie. W Polsce kojarzone było ono 
głównie z okresem PRL-u. Do dzisiaj obchodzone jest w wielu 
krajach świata i cieszy się sporą popularnością.
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W dniu 7 marca w sali Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowe-
go w Łopusznie odbyły się obchody tego święta zorganizo-
wanego przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Ło-
pusznie.

Na początku kierownik GOK Barbara Pawelczyk serdecznie 
powitała przybyłych gości, po czym zaprosiła na program ar-
tystyczny. W przedstawieniu brały udział dzieci uczęszczające 

na zajęcia wokalne, muzyczne i taneczne w GOK. Repertuar 
był bardzo ciekawy. Pojawiły się wiersze, utwory instrumen-
talne, wokalne, układy taneczne oraz piosenki.

Swoją obecnością zaszczycili nas wójt gminy- Zdzisław 

Oleksiewicz oraz przewodnicząca Rady Gminy-Danuta Łuka-

sik. Na koniec występów głos zabrał również wójt, który zło-

żył wszystkim przybyłym Paniom życzenia z okazji ich święta.

Karolina Świercz

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie ogłasza konkurs fo-

togra!czny „SPOTKANIE Z PRZYRODĄ”

REGULAMIN KONKURSU
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Łopusznie.

1.2 Przyjmowanie fotogra!i  na konkurs trwa od 25 lutego do 
30 sierpnia 2013 r.
1.3 Zdjęcie musi być wykonane na terenie gminy Łopuszno.

1.4 Hasło edycji brzmi: „Spotkanie z przyrodą”.

1.5 Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania i pro-

mowanie bogactwa przyrody  i krajobrazu naszej gminy.

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
2.1 Konkurs skierowany jest do osób dorosłych.

2.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy zatrud-

niani przez Organizatora, a także członkowie Jury. 

2.3 Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 fotogra"i 
o różnej tematyce, zgodnie z punktem 1.4 i 1.5.

2.4 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na 

łączeniu elementów fotogra!i pochodzących z różnych pli-

ków lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotogra-

!i.

2.5 Nadesłane prace fotogra!czne powinny być opatrzone:

a) tytułem,

b) imieniem i nazwiskiem, 

c) nr telefonu,

2.6 Fotogra!e mogą być wykonane w dowolnej technice, jed-

nak do Konkursu muszą być przesłane w formie:

a) plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 

2400x3200 pikseli, umożliwiające powielanie nadesłanych 

prac - nagrane na płytę CD

oraz

b) papierowej o wymiarach 20 x 30 cm.

2.10 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącze-

nia z udziału w Konkursie fotogra!i o niskiej jakości technicz-

nej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości 

pliku oraz fotogra!i, które w inny sposób naruszają niniejszy 

regulamin.

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1. Zgłoszenia prac do Konkursu będą przyjmowane od 25 
lutego do 30 sierpnia 2013 r.
3.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie prac 

konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia  

pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

ul. Włoszczowska 3

26-070 Łopuszno

z dopiskiem „Konkurs fotogra!czny”

4. NAGRODY W KONKURSIE.

4.1. Atrakcyjne nagrody rzeczowe za najlepsze prace konkur-

sowe wręczone zostaną w dniu 15.09.2013 r. podczas DOŻY-
NEK GMINNYCH w Łopusznie. Laureaci zostaną powiadomie-

ni o przyznanych nagrodach  telefonicznie.

Kontakt w sprawie konkursu: GOK, tel.41/39 14 136
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Bank Spółdzielczy w Łopusznie zgodnie ze swoją strategią roz-

woju, dąży do tego by zapewnić klientom sprawny i przyjazny sys-

tem obsługi oparty na najnowszych rozwiązaniach technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych. W tym  celu modernizuje,  

rozbudowuje i buduje sieć swoich placówek.

Jednym z kolejnych etapów podjętych działań była budowa 

nowego budynku Oddziału Banku w Piekoszowie.

Chcąc zwiększyć standard obsługi zdecydowano się na wznie-

sienie nowoczesnej siedziby.

Po trwających kilkanaście miesięcy (od października 2011 r.) pra-

cach budowlanych 8 lutego 2013 r. odbyła się ceremonia otwar-
cia nowej siedziby Oddziału Banku w Piekoszowie.

Na uroczystość otwarcia oddziału przybyło wielu znamieni-

tych gości. Obecni byli starosta i wicestarosta powiatu kielec-

kiego panowie Zdzisław Wrzałka i Zenon Janus, przedstawi-

ciele władz gminnych na terenie których Bank prowadzi swoje 

placówki, Wójtowie Gmin: Piekoszowa pan Tadeusz Dąbrowa, 

Łopuszna pan Zdzisław Oleksiewicz, Słupi pan Witold Wój-

cik oraz przewodniczący Rady Gminy Strawczyn pan Stanisław 

Zdyb. Obecni byli również przedstawiciele sektora bankowego: 

Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach pani Teresa Po-

tocka, Dyrektor Oddziału Regionalnego w Banku Polskiej Spół-

dzielczości S.A. w Krakowie pan Mieczysław Maślanka, Prezes 

i członek Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w 

Krakowie pani Bożena Greń i Krzysztof Story oraz prezesi ban-

ków spółdzielczych z całego województwa świętokrzyskiego. 

Licznie przybyli również klienci banku, właściciele małych i śred-

nich przedsiębiorstw, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji 

i "rm z Piekoszowa, przedstawiciele grup członkowskich i działacze 

samorządowi banku a także pracownicy banku.

Przybyłych na uroczystość gości w imieniu Rady Nadzorczej 

i Zarządu Banku Spółdzielczego powitała Prezes Zarządu pani 

Elżbieta Węgrzyn. 

Pani Prezes powiedziała, że nowa placówka Banku jest prezen-

tem jubileuszowym dla klientów Banku, jego członków oraz pra-

cowników bowiem w tym roku Bank Spółdzielczy w Łopusznie 

obchodził będzie jubileusz 65-lecia działalności na rynku usług 

"nansowych.

Następnie pani Prezes przedstawiła historię banku,  jego doro-

bek oraz dzień dzisiejszy. 

Historia Banku zaczęła się 9 grudnia 1948 r., kiedy to Sąd 

Okręgowy w Kielcach dokonał rejestracji spółdzielni pod nazwą 

„Gminna Kasa Spółdzielcza z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

Celem spółdzielni było podnoszenie dobrobytu swoich człon-

ków przez dostarczanie im dogodnego kredytu i krzewienie 

oszczędności.

W okresie 65-lecia istnienia Bank Spółdzielczy w Łopusznie 

przechodził ogromne przeobrażenia, zawsze  jednak potra"ł się 

dostosować do nowych warunków i znaleźć swoje miejsce w no-

wej rzeczywistości.

W ostatnich latach Bank Spółdzielczy w Łopusznie przeszedł 

niespotykaną w swojej  historii przemianę stał się bankiem sil-

nym kapitałowo, nowocześnie wyposażonym i oferującym sze-

roką gamę produktów bankowych zapewniających dostęp do 

najnowocześniejszych rozwiązań "nansowych: płatności maso-

wych, bankowości elektronicznej, certy"katów kwali"kowanych, 

pośrednictwa ubezpieczeniowego, obsługi bankomatowej oraz 

atrakcyjnych lokat, kredytów i rachunków.

Mimo ogromnej konkurencji na rynku pozycja Banku z każdym 

rokiem się umacnia. Wzrasta suma bilansowa, obligo depozytów 

i kredytów, a także fundusze własne i wypracowany zysk. 

Okazuje się, że Bank Spółdzielczy w Łopusznie doskonale łą-

czy tradycję z nowoczesnością i rozwija się mimo agresywnego 

marketingu konkurencji. Atutem Banku jest większa odporność 

na światowe kryzysy, ponieważ prowadzi działalność w oparciu 

o wyłącznie polski kapitał, mocne osadzenie w lokalnym środo-

wisku, zaufanie klientów oraz dostosowanie oferty produktów 

i usług bankowych do potrzeb klienta.
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Osadzenie w lokalnym środowisku to nie tylko znajomość 
klientów i ich potrzeb ale również otwarcie na potrzeby miejsco-
wego społeczeństwa. 

Bank Spółdzielczy w Łopusznie nie jest nastawiony wyłącznie 
na maksymalizację zysków ale jako instytucja zaufania publicz-
nego działa na rzecz rozwoju lokalnych środowisk i od lat konse-
kwentnie wspiera działalność organizacji charytatywnych. 

Ponadto część wypracowanych zysków przeznacza na �nan-
sowanie działalności organizacji pożytku publicznego (fundacji, 
stowarzyszeń, związków), bibliotek, szkół, przedszkoli, Ochotni-
czych Straży Pożarnych, Gminnych Ośrodków Kultury, klubów 
sportowych oraz potrzeby członków banku w trudnych sytu-
acjach życiowych.

Obecni na uroczystości goście podkreślali w swoich wystąpie-
niach, że oddana właśnie do użytku nowa placówka banku po-
winna być powodem do dumy dla mieszkańców oraz dla same-
go Piekoszowa, który wzbogacił się o piękny, nowy i zaskakujący 
nowoczesną architekturą  budynek. 

Na ręce Pani Prezes złożono serdeczne gratulacje z osiągnię-
tych wyników i życzenia dalszych sukcesów w rozwoju Banku.

Listy gratulacyjne przesłali również posłowie na sejm RP Ma-
rek Gos oraz Mirosław Pawlak.

Przecięcia wstęgi dokonali: starosta i wicestarosta powiatu 
kieleckiego, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach, 
Wójt Gminy Piekoszów pan Tadeusz Dąbrowa oraz Prezes Zarzą-
du pani Elżbieta Węgrzyn. Poświęcania budynku dokonał ksiądz 

Michał Glin z para�i  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pie-
koszowie.

Następnie goście zwiedzili nowootwarty budynek Oddziału. 
Na zakończenie uroczystości odbył się bankiet w Restauracji 

„Leśna Promenada” w Podzamczu Piekoszowskim.



Z ŻYCIA GMINY

Czym jest Parlament Europejski? Dlaczego i jak powstał? 
Czym sie zajmuje? 

Jakie ma uprawnienia i znaczenie polityczne?  -  na te i inne 
pytania szukały odpowiedzi przedstawicielki Stowarzysze-
nia „Kobiety Łopuszna” oraz reprezentantki sołectwa  Czał-
czyn i Przegrody gm. Łopuszno , które uczestniczyły w cztero-
dniowej wycieczce do Brukseli w styczniu 2013 r.

Sponsorem tego wyjazdu był Jacek Włosowicz Poseł  do 
Parlamentu Europejskiego.

Po przybyciu do Brukseli, zakwaterowaniu w hotelu, 
uczestnicy wyjazdu z przewodnikiem zwiedzili najważniejsze 
zabytki Brukseli. Wieczorem wydana była uroczysta kolacja, 
na której można było zasmakować potraw oryginalnej kuchni 
$amandzkiej. W kolacji,  która była jednocześnie spotkaniem 
integracyjnym uczestniczyli asystenci akredytowani Europo-
sła  Jacka Włosowicza: Sylwia Wojciechowska, Tomasz Zbróg 
i Mariusz Gosek.

Tradycją stało się, że w czasie rekolekcji wielkopostnych od-
bywa się Droga Krzyżowa ulicami Łopuszna. Również w tym 
roku ksiądz proboszcz Ireneusz Jakusik zaprosił uczestników 
do uczestniczenia w tym podniosłym wydarzeniu. W dniu 15  
marca br. po mszy świętej o godzinie 18-tej, spod kościoła wy-
ruszyła procesja. Mimo złej pogody, jak co roku licznie dopi-
sali wierni, aby przeżywając stacje Męki Pańskiej iść uczucio-
wo tą samą drogą, którą Jezus przebył w czasie ostatnich dni 
swego ziemskiego życia. Wierni skupieni wokół Jezusowego 
Krzyża, niesionego przez strażaków wsłuchiwali się w rozwa-
żania Męki Pańskiej głoszone przez księdza Pawła Ścisłowicza, 
który przez 4 dni prowadził rekolekcje wielkopostne w naszej 
para*i.

Uczestnicy w wielkim skupieniu, podążając za krzyżem, 
rozpamiętywali poszczególne wydarzenia męki i śmierci Je-
zusa. Każdy z nas, wierzących, pragnie zaczerpnąć z tego mi-
sterium nowych sił do dźwigania własnych życiowych krzyży.

W obchody nabożeństwa Drogi Krzyżowej zaangażowani 
byli strażacy, chór para*alny, ministranci a wierni po raz ko-
lejny dali świadectwo, że wszelkie utrudnienia tylko bardziej 
zbliżają nas do Boga.

Rozmaite zdjęcia z krzyża bywają,

na przykład:

zdjęcie z krzyża samotności

Ktoś cię nagle odnajdzie, ugości

mówi na ty, jak w Kanie zatańczy,

doda miodu, ujmie szarańczy

Albo:

zdjęcie z krzyża choroby

Wstajesz z łoża jak Dawid młody

I już jesteś do pracy gotowy,

gotów guza nabić Goliatowi

Ale są takie krzyże ogromne,

gdy kochając --- za innych się kona

To z nich spada się, jak grona wyborne

w Matki Bożej otwarte ramiona

Jan Twardowski
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Nazajutrz uczestnicy wycieczki zwiedzili siedzibę Parla-

mentu Europejskiego w obecności wymienionych wyżej asy-
stentów i wysłuchali prelekcji na temat działalności europar-
lamentu.

Po obiedzie, który był zorganizowany w siedzibie Parla-
mentu , uczestnicy wycieczki z pełnym bagażem wrażeń wy-
ruszyli w drogę powrotną do kraju.

Serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Włosowicza Po-
sła do Parlamentu Europejskiegoza zorganizowanie wyciecz-
ki i możliwość zwiedzenia Europarlamentu i pięknej Brukseli 
składają:

H.Sochacka, Z.Jarząb, R.Gołuch 
ze Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”

Co dodać? Język ojczysty. Zachęcali do tego organizatorzy 
XXI Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, 
który obchodzono w dniach 4 – 9 marca 2013r. Myślą przewod-
nią tegorocznego Tygodnia stały się słowa Juliana Tuwima: Tak 

pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie.

W ramach obchodów Tygodnia Zespól Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie już po raz trzynasty wystąpił w roli gospodarza 
Gminnego Konkursu Ortogra!cznego dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Konkurs przeprowadzono 7 mar-
ca. Tym samym nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie 
9 placówek oświatowych inicjujących przedsięwzięcia związa-
ne z popularyzacją języka ojczystego.

W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów, najlep-
szych z ortogra!i w swoich szkołach. W pierwszej kategorii 
wiekowej, uczniów klas II – III szkół podstawowych najlepsza 
okazała się Aleksandra Pięta z klasy III a, reprezentująca szko-
łę w Łopusznie, uczennica pani Elżbiety Żmudy,   na drugim 
miejscu znalazła się Maja Kowalska z Gnieździsk, podopieczna 
pani Aldony Marzec. Trzecie miejsce podzieliło między sobą 
dwoje uczniów z Łopuszna: Kacper Pęczkiewicz i Julia Pniew-
ska, których uczą pani Elżbieta Żmuda i Katarzyna Kumańska. 
Przewodniczącą Komisji Konkursowej dla tej kategorii była 
pani Iwona Wisznarewska.

Wśród starszych uczniów szkół podstawowych bezkonku-
rencyjne okazały się uczennice pani Ewy Stępień ze SP w Do-
brzeszowie. Na pierwszym miejscu uplasowała się Daria Pier-
siak, a na drugim Klaudia Nowak. Miejsce trzecie zajął  uczeń  
z Mniowa Stanisław Ksel, którego języka polskiego uczy 
pani Edyta Chrzanowska. Pracami Komisji Konkursowej dla 
uczniów klas IV – VI kierowała pani Beata Iwanek.

W kategorii gimnazjalistów zwyciężyła Aleksandra Żmijew-
ska z Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie, uczen-
nica pani Renaty Polak.  Drugie i trzecie miejsce zajęli ucznio-

 

Pan Janusz Kowal został Przyjacielem Zespołu Szkól im. Jana 

Pawła II w Łopusznie

Najmłodsi laureaci
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wie z Mniowa: Karolina Sierar oraz Bartosz Kondracki, przygo-
towywani przez panie: Barbarę Szyszkę i Lucynę Traczyńską. 

Komisji Konkursowej przewodniczyła pani Renata Polak.

Dyktando dla pierwszej kategorii wiekowej układała autorka 

niniejszego tekstu, natomiast dla dwóch pozostałych  kielecki 

polonista, pan Janusz Kowal. Pan Kowal od samego początku 

współpracuje z nami przy organizacji konkursów w Łopusznie. 

Jesteśmy wdzięczni, że autorytet w dziedzinie polskiej pisowni, 

autor wielu publikacji, w tym zbiorów dyktand, zawsze chętnie 

odpowiada na naszą prośbę i redaguje teksty, z którymi pod-

czas konkursu mierzą się uczniowie. Stąd inicjatywa polonistek 

z naszej szkoły, by uhonorować pana Kowala tytułem Przyjacie-

la Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Cieszymy się, że 

pan Kowal przyjął zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyni-

ków konkursu. Pan dyrektor wręczył mu pamiątkową statuetkę  

i podziękował za dotychczasową współpracę. Honorowy gość 

oraz pan wójt, Zdzisław Oleksiewicz wręczyli laureatom kon-

kursu nagrody książkowe oraz dyplomy.

Po ogłoszeniu wyników pan dyrektor zaprosił do obejrze-

nia programu artystycznego. Nieprzypadkowo jego boha-

terem stał się autor „Lokomotywy” i „Kwiatów polskich”, bo-

wiem rok 2013 Sejm RP ogłosił Rokiem Juliana Tuwima. Młodzi 

recytatorzy prezentowali nieśmiertelne wiersze tego bodaj 

najpopularniejszego poety dwudziestolecia międzywojen-

nego, takie jak „Pan Tralaliński”, „Spóźniony słowik” czy „Dwa 

Młodzi artyści, którzy lubią Tuwima

Najlepsi z ortogra!i wśród gimnazjalistów

wiatry”. Oprócz utworów poetyckich wysłuchano szlagierów 

z lat trzydziestych XX wieku, piosenek „Miłość ci wszystko wy-

baczy” i „Na pierwszy znak”. Autorem słów do tych przebojów 

sprzed wieku był właśnie Julian Tuwim, ukrywający się pod 

pseudonimem Oldlen.

Występ recytatorów przygotowały panie: Beata Jasikow-

ska, Iwona Wisznarewska, Agnieszka Palacz i Katarzyna Wło-

darczyk. Wokalistki ćwiczyły pod okiem  pana Jarosława Go-

łucha. Oprawę scenogra!czną występu zaprojektowała i wy-

konała pani Iwona Rydz.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody zwycięz-

com konkursu czytelniczego dla klas II i III szkoły podstawo-

wej pod nazwą Czy znasz wiersze Juliana Tuwima? Konkurs 

zorganizowała biblioteka szkolna. Najlepszą znajomością twór-

czości Juliana Tuwima dla dzieci wykazał  się Paweł Łukasik z kla-

sy II a, na drugim miejscu znalazła się Aleksandra Pięta z klasy III 

a, a trzecie zajęła Julia Rowińska z klasy III b. Ponadto  komisja 

konkursowa, której przewodniczyła pani Magdalena Łuszczyń-

ska, przyznała wyróżnienia dla Mateusza Marszalika z klasy II a 

i Tymoteusza Walczaka z klasy III b. 

Na zakończenie pan dyrektor pogratulował zwycięzcom 

obu konkursów. Podziękował nauczycielom przygotowują-

cym uczniów do zmagań z ortogra!ą oraz pracującym przy 

organizacji konkursu. Szczególne słowa uznania skierował do 

pani wicedyrektor Elżbiety Oleksiewicz, która od lat jest koor-

dynatorem Gminnych Konkursów Ortogra!cznych.

a.p.

Zwycięzcy w kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej

Uczniowie nagrodzeni w konkursie czytelniczym na temat 

Juliana Tuwima
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11 lutego 2013 roku  gimnazjaliści oraz uczniowie klas IV – 
VI Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie wzięli udział 

w warsztatach poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa 

w Internecie oraz cyberprzemocy. Cykl zajęć poprowadzili po-

licjanci z Komisariatu Policji w Strawczynie Komendy Miejskiej 

Policji w Kielcach, panowie: Przemysław Sudar i Kamil Mróz. 

Uczniowie  dowiedzieli się, że Internet daje jedynie pozory 

anonimowości, w razie popełnienia przestępstwa przy pomo-

cy komputera, odpowiednie służby bez trudu odnajdą jego 

właściciela. Policjanci mówili, jak rozsądnie korzystać z porta-

li społecznościowych, rozważnie podchodzić do znajomości 

nawiązywanych za pomocą sieci, jakie zachowania w wirtual-

nym świecie są szczególnie naganne. 

Ponieważ komputer i Internet to nieodłączne elementy 

rzeczywistości współczesnych nastolatków, tematy porusza-

ne przez policjantów spotkały się z zainteresowaniem mło-

dzieży. W szkole podstawowej panowie zajęli się  także zagad-

nieniami związanymi z bezpiecznym poruszaniem się po dro-

gach. Przede wszystkim przypominali uczniom o konieczno-

ści noszenia odblasków. 

a.p.

W tym roku Dzień Babci i Dziadka wypadł w czasie ferii zi-

mowych, dlatego nauczycielki wraz z dziećmi jeszcze przed 

feriami poczyniły przygotowania do zorganizowania  przed-

stawienia,  które odbyło się 31 stycznia 2013 r. 

Pan dyrektor Krzysztof Kumański rozpoczął uroczystość  od 

powitania zaproszonych gości: Przewodniczącej Rady Gminy, 

pani  Danuty Łukasik, Wójta Gminy Łopuszno, pana Zdzisława 

Oleksiewicza oraz licznego grona babć i dziadków przedszko-

laków. Następnie oddał głos dzieciom.

Jako pierwsi w roli spikerów wystąpili: Karolina Puchała 

i  Konrad Wychowaniec, którzy powitali gości jak prawdziwi 

 

artyści i zaprosili na ,,Bajkę o Babci i Dziadku” w wykonaniu 

dzieci sześcioletnich.

Następna grupa dzieci sześcioletnich zaprezentowała 

swoje umiejętności recytatorskie i taneczne. Dzieci z oddzia-

łów pięcioletnich wystąpiły w przepięknych strojach kra-

snoludków i podbiły serca swoich ukochanych dziadków, 

przenosząc ich na chwilę w bajkowy świat dziecięcej fanta-

zji. Następny oddział pięciolatków  umilił czas gościom śpie-

waniem piosenek  i zachwycił zebranych swoimi umiejętno-

ściami wokalnymi. Na końcu na scenę wyszły najmłodsze 

przedszkolaki, które koncertem życzeń zaskarbiły sobie ser-
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ca wszystkich obecnych i zostały nagrodzone gromkimi bra-

wami. 

Na zakończenie dzieci wręczyły swoim babciom i dziad-
kom własnoręcznie przygotowane upominki. Uściskom i ca-
łusom nie było końca. W ten mroźny, styczniowy dzień kilka-
dziesiąt maleńkich dziecięcych serduszek wyraziło tyle gorą-
cej miłości dla swoich babć i dziadków, że na niebie zaświeciło 
słoneczko, a buzie zaproszonych rozjaśnił uśmiech.  

O to, by spotkanie wnucząt ze swoimi babciami i dziadka-
mi przebiegło w życzliwej, rodzinnej atmosferze, i by sprawi-
ło zarówno dzieciom jak i zaproszonym gościom dużo radości 
zadbały nauczycielki z oddziałów przedszkolnych:  Maria Bań-
ka, Renata Doroszko,  Eliza Gawęda, Wiesława Król, Bogusława 
Sypniewska i Marzanna Wójtowicz.

 Dekorację wykonały:  Wiesława Król i Renata Doroszko.

Wiesława Król  

Co roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ze-
spole Szkól im. Jana Pawła II w Łopusznie biorą udział w kon-
kursach przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzy-
skie Kuratorium Oświaty. Zdobycie tytułu laureata bądź "nali-
sty konkursu, które odnotowuje się na świadectwie szkolnym, 
ułatwia dostanie się do wymarzonej szkoły, umożliwia zdoby-
cie stypendium i jest oczywiście źródłem ogromnej satysfakcji 
dla ucznia i nauczyciela.

W tym roku największym sukcesem wśród gimnazjalistów 
może pochwalić się Mateusz Śliwka z klasy III B. Został on lau-
reatem Konkursu Chemicznego. Do konkursu przygotowywa-
ła go pani Anna Sera"n. Nauczycielka zawsze podkreślała, że 
jej ucznia oprócz zdolności cechuje olbrzymia ambicja i pra-
cowitość. Mateusz jasno określił sobie edukacyjne cele pod-
czas nauki w gimnazjum i konsekwentnie dążył do ich reali-
zacji. Udało się!

 To nie jedyny sukces Mateusza. Został on także "nalistą 
Konkursu Biologicznego, podobnie jak jego koleżanka z klasy 
III A Urszula Ciułek. Oboje pracowali pod kierunkiem nauczy-
cielki biologii, pani Katarzyny Jarząb.

 Znany już dobrze czytelnikom „Wieści” Mateusz Ślęzak, 
uczeń klasy I A, został z kolei laureatem Konkursu Geogra"cz-
nego. Jako pierwszoklasista musiał przerobić wszystkie tre-
ści programowe z geogra"i obowiązujące podczas trzech lat 
nauki. Ale ma za to zagwarantowaną ocenę celującą z tego 
przedmiotu przez kolejne trzy lata oraz jest zwolniony z jed-
nej części egzaminu gimnazjalnego. Tytuł "nalisty Konkursu 
Geogra"cznego zdobył natomiast Konrad Jabłoński (również 
pierwszoklasista!). Obaj chłopcy są uczniami pana Krzysztofa 
Zimnego.

Tytuł "nalistki, z szansami na zostanie laureatką, ma zagwa-
rantowany także Justyna Janowska z klasy III B, przed którą eli-
minacje wojewódzkie Konkursu Historycznego. Justyna pracu-
je pod kierunkiem nauczyciela historii, pana Marka Zimnego.

Laureaci i �naliści konkursów przedmiotowych ze swoimi 

nauczycielami

Ola Palacz z polonistką, p. Agnieszką Palacz
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Wśród uczniów Szkoły Podstawowej najdalej w konkurso-

wych zmaganiach zaszła Aleksandra Palacz, uczennica klasy VI 

b. Została �nalistką Konkursu Humanistycznego. Do konkursu 
przygotowywali ją: pani Iwona Rydz – nauczycielka plastyki, 
historyk – pan Andrzej Łapot oraz polonistka  - pani Agniesz-
ka Palacz (zbieżność nazwisk z uczennicą jest przypadkowa). 
Konkurs Humanistyczny ma charakter interdyscyplinarny, to 
znaczy integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Przygotowa-

nie do niego wymaga tytanicznej pracy. Udział Oli w elimina-
cjach szczebla wojewódzkiego jest więc dużym osiągnięciem, 
tym bardziej, że była jedyną reprezentantką naszej gminy w �-
nale konkursu.

Gratulujemy laureatom i �nalistom, ich nauczycielom i ro-
dzicom. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pa-
sji i zainteresowań naukowych.

a.p

Najpierw wszystkich katolików na 
świecie zaskoczyła decyzja Benedyk-
ta XVI, który zrezygnował z Piotrowej 
posługi. Dziś już cieszymy się nowym 
papieżem, Franciszkiem. To papież z 
bardzo  dalekiego kraju, po raz pierwszy 
spoza Europy. Tak jak kiedyś my, Pola-
cy byliśmy dumni z wyboru Karola Woj-
tyły na papieża, tak dziś kościoły w Ar-
gentynie rozbrzmiewają radosnymi mo-
dlitwami ludzi, którzy dziękują Bogu za 
swego rodaka na Piotrowej stolicy.

Wierni są pełni nadziei na to, co przy-
niesie nowy ponty�kat, jednocześnie 
wyrażają wdzięczność  poprzedniemu 
papieżowi za lata pracy dla Kościoła. 
Polacy szczególnie ciepło wspomina-
ją Benedykta XVI w związku z jego piel-
grzymką do Polski, która miała miejsce 
w maju 2006r. 

Na pożegnanie z ponty�katem Be-
nedykta XVI proponujemy Czytelnikom 
wiersze ks. Józefa Dzwonka. Inspiracją 
do ich napisania była właśnie papieska 
pielgrzymka do Polski. 

a.p.

Kamienie pojednania
Krakowski Błonia wypełnione

Tłumem pątników

Człowiek przy człowieku stoi

Tłum zmiennie faluje

Uniesiony entuzjazmem skanduje

Imię papieża

Splecione ręce

Wznoszą się nieustannie w górę

Przed ołtarzem dziękczynienia

Słychać oklaski i wiwaty

Na cześć dostojnego gościa

Pod ołtarz rzucane są kwiaty

Słowa powitania nie milkną

Zamieniają się w werset

Dziękczynnej antyfony:

Benedetto Dio te eletto

Bóg Cię wybrał

Kochamy Ciebie

Kochamy Ciebie

A papież rozradowany

Patrzy z podziwem

Na wielki łany rzesz

I błogosławi zebranych

Gestem rozpostartych rąk

Ogarnia wszystkich

Wyraża podziękowanie

Burza oklasków szaleje

Na pątniczym stadionie

A papież głosi przesłanie

Budowania domu na skale

Na fundamencie wiary

Hasło ewangelicznej pielgrzymki:

Trwajcie mocni w wierze

Zawisło nad ołtarzem 

Jako myśl przewodnia

I sztandar zwycięstwa

A po murawie kroczy

Dziwna procesja z kamieniami

Każdy na budowę domu przeznaczony

Na centrum Jana Pawła II

Budowlę jedności w wierze

Z wielkim papieżem

Ekumenizmu

Wypisane akty strzeliste

Przemawiają proroczym duchem

Do serc wszystkich Polaków

Zmrok ziemię ogarnia

A góra kamieni rośnie

Jak Kopiec Kościuszki w Krakowie

Płomień nadziei płonie

W sercach uczestników

I wznieca żar modlitwy

Wiara przemienia się w czyn

A manifest wiary 

Staje się spójnią

Nowego Przymierza

Ks. Józef Dzwonek

Tęcza nad Auschwitz – Birkenau
Czas się zatrzymał 

Na godzinie straceń

Tu w Auschwitz – Birkenau

I wiecznie trwa

Na wskazówce zła

Przy tablicach

Straconych narodów

Z prochami i nazwiskami

Męczenników piekła

Spod znaku swastyki

Ludzki czas życia minął

Za żelazną bramą

Z szyderczym napisem

Arbeit Macht Frei!

Więźniowie zostali spopieleni

W krematorium ludobójstwa

W komorach gazowej otchłani

A prochy ich zasłały ziemię popiołem

Wydając niemy krzyk do przechodniów

Na znak protestu i buntu

Przeciw niesprawiedliwości dziejów

Wśród grobowej ciszy

Kroczy w milczeniu papież

Benedykt XVI

Przed tablicami o$ar

Jakby chciał ogarnąć wszystkich

Wymienionych w epita$ach

A na zielonych gałęziach

Ptaki śpiewają arię Bogu

Gott mit uns

Bóg z nami

Czy Bóg był naprawdę

W tym piekle zagłady?

Czy cierpiał wraz z ludźmi?

Oto jest pytanie!

W tej zaklętej ciszy

Nikt nie odpowiada

Tylko krzyki cierpiących

Gehennę piekła

Wciąż słychać

A kościotrupy przechodzą milcząco

Przez kominy

I giną pod murami 

Jak dymy

Przy celach śmierci

A na nieboskłonie

O dziwo!

Zakwitła kolorowa tęcza

Na znak pojednania

Lecz rodzi się pytanie

Czy to się stanie teraz

W tym pokoleniu

Pokładanych nadziei?

A może nadzieja zginie

Na telebimie

Lustracji ludzkiego czynu?

Ks. Józef Dzwonek



KULTURA I OŚWIATA 

Stypendyści z opiekunami - panem Andrzejem Cieślickim i panią 

Moniką Obierzyńską

5 marca 2013r. nastąpiło podsumowanie  V edycji „Regio-
nalnego programu stypendialnego dla uczniów szczegól-

nie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego” skierowanego do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla któ-
rych niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w roz-
woju edukacyjnym. 

Uroczystość, na której obecni byli m.in. członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego, pan Piotr Żołądek oraz Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty, pani Małgorzata Muzoł, miała miej-
sce w Wojewódzkim Domu Kultury. Zostali na nią zaprosze-
ni  ci spośród stypendystów, którzy na liście rankingowej za-
jęli czołowe miejsca.  Wśród nich znalazł się Mateusz Ślęzak, 
uczeń klasy I A Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie,  sklasy�kowany wśród 204 stypendystów na 17 
pozycji! Stypendystką V edycji programu została także Domi-
nika Kowalczyk, uczennica klasy III C.

Stypendyści zostali wyłonieni spośród 672 uczniów gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy złożyli wnioski. Kon-
kurencja była więc ogromna. Aby zdobyć stypendium trzeba 
spełnić szereg warunków, przede wszystkim uzyskiwać bar-
dzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych, wysokie śred-
nie na świadectwie, wyróżniać się zdolnościami matematycz-
no – technicznymi, odnosić sukcesy w konkursach przedmio-
towych. Mateusz i Dominika są właśnie takim uczniami – prze-
konują ich opiekunowie: pan Andrzej Cieślicki i pani Monika 
Obierzyńska.

Pan Andrzej Cieślicki uczy matematyki Mateusza, pani Mo-
nika Obierzyńska Dominikę. Rola opiekunów stypendystów 
nie kończy się wraz ze złożeniem wniosku o stypendium. Ich 
najważniejsze zadania to opracowanie dla swoich uczniów in-

dywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, wspieranie pod-
opiecznych w realizowaniu planu, pomoc w wykorzystaniu 
stypendium na cele edukacyjne oraz monitorowanie osią-
gnięć edukacyjnych stypendystów.

Cieszy nas sukces Dominiki i Mateusza. Gratulujemy 
uczniom, ich opiekunom oraz rodzicom.

a.p.

Dzień Babci i Dziadka corocznie przygotowywany przez 
dzieci z oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Gnieździ-
skach stał się nie tylko okolicznościowym świętem, ale także 
okazją do umocnienia więzi rodzinnej, wspomnień, bliższego 
poznania się oraz miłego spędzenia czasu. 

Na uroczystość, która w tym roku ze względu na ferie zi-
mowe odbyła się nieco wcześniej, 11 stycznia, przybyło licz-

ne grono zaproszonych gości. Zgodnie z wieloletnią już trady-
cją pobyt w placówce uświetniły występy dwóch grup przed-
szkolnych. Uczniowie pod okiem opiekunów wyrecytowali 
wiele pięknych wierszy o miłości do babci, o wdzięczności za 
to, że dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Zaprezentowali 
też zdolności aktorskie w przedstawieniu pt.„Na jagody” we-
dług bajki Marii Konopnickiej. Nie zabrakło piosenek, był też 
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taniec „Dla babci cza-czę tańczymy na co dzień”. Upominek 

dla Babci i Dziadka to również stały punkt corocznych spo-
tkań. Szczęśliwe, że mogą w tak odświętny sposób wyrazić 
swój szacunek dla ukochanych osób, dzieci o�arowały koloro-
we kwiatuszki wykonane z bibuły. Wszyscy obecni dorośli byli 
pełni uznania dla różnorodnych umiejętności, które zaprezen-
towały dzieci. Świadczyły o tym radosne uśmiechy, oklaski 
i miłe słowa podziękowania.

Wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła spotkaniu, dosko-
nale określą słowa poety „Serce jest bogactwem, które się nie 
sprzedaje ani kupuje, ale które się o�aruje”. To serce 11 stycz-
nia biło mocno zarówno u babć, dziadków jak i u wnuków. 
Cieszymy się, że możemy przy wsparciu rodziców naszych 
wychowanków organizować takie uroczystości, które dostar-
czają wielu pozytywnych emocji i niekłamanej satysfakcji, wi-
docznej na twarzach dzieci i dorosłych.

Magdalena Szymkiewicz

W Zespole Szkół w Gnieździskach 13 lutego 2013 roku od-
dano do użytku nowe szatnie, tym samym, komfort pozo-
stawiania na czas lekcji  swoich rzeczy poprawił się uczniom 
w bardzo znaczący sposób.

Uczniowie szkoły podstawowej od klasy IV i wszyscy gim-
nazjaliści korzystają z osobistych szafek. Dzieci młodsze mają 
swoje szatniowe  pomieszczenia, w których znajdują się do-
stosowane do ich wzrostu wieszaczki.

Wszyscy, którzy oglądali nasze nowe szatnie, zgodnie 
twierdzą, że tak powinny wyglądać pomieszczenia szatniowe 
we wszystkich polskich szkołach, bo są one niezwykle este-
tyczne i funkcjonalne.

Małgorzata Trela

Każdego roku, nieprzerwanie od 19 lat, w pierwszy wtorek 
ferii zimowych w Zespole Szkół w Gnieździskach odbywa się 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły. Impre-
za cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród uczniów 
szkół naszej gminy, ale również gmin sąsiednich.

Tegoroczny turniej odbył się 15 stycznia. Wzięli w nim 
udział uczniowie szkół podstawowych z: Górek Szczukow-
skich, Jaworzni, Pilczycy, Gnieździsk oraz gimnazjaliści z Ja-
worzni, Oblęgorka i Gnieździsk. Rywalizacja odbywała się w 
sportowej atmosferze. Zawodnicy prezentowali wysoki po-
ziom umiejętności.

Sportowe zmagania zakończyły się następująco: 
Szkoła podstawowa
Dziewczęta:

Julia Socha – Górki Szczukowskie
Natalia Kubuś – Górki Szczukowskie



SPORT

Justyna Marcinkowska – Pilczyca

Natalia Sobczyk – Pilczyca

Chłopcy :

Dominik Czerwia – Górki Szczukowskie
Piotr Wójcik – Górki Szczukowskie
Przemysław Bała – Pilczyca
Robert Marasik – Jaworznia

Gimnazjum
Dziewczęta:

Angelika Bagińska – Jaworznia
Katarzyna Lisowicz – Oblęgorek
Paulina Jarosińska – Jaworznia 
Klaudia Kubicka – Oblęgorek

Chłopcy:
Marcin Kozieł –Oblęgorek
Paweł Bielawski – Jaworznia
Karol Smardzewski – Gnieździska
Rafał Kurczyński – Oblęgorek

W klasy$kacji indywidualnej, od I do IV miejsca uczestnicy 
otrzymali dyplomy, natomiast w klasy$kacji drużynowej – pu-
chary. Zdobyli je: dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
w Jaworzni, dziewczęta z Gimnazjum w Jaworzni oraz chłopcy 
z Gimnazjum w Oblęgorku.

W okresie od 23.02.2013r. do 02.03.2013r. grupa 17 uczniów 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie wraz z opieku-
nem panią Renatą Kumańską przebywała na „Białej szkole” 
w miejscowości Ząb koło Zakopanego. Wspólnie z młodzie-
żą szkolną z Mniowa nabywali i doskonalili umiejętności jaz-
dy na nartach i na snowboardzie pod okiem instruktorów z 
Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej PTN. Uczestniczyli także 
w pieszej turystyce, w czasie której poznawali i podziwiali oso-
bliwości przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie 
zabrakło również ulubionych przez wszystkich spacerów po 
Krupówkach i relaksujących kąpieli w aqua parku.

Oprócz za-
jęć ruchowych 

młodzież uczest-

niczyła tak-

że w  prezenta-

cjach multime-

dialnych, w cza-

sie których zapo-
znała się z “Histo-
rią narciarstwa 
w Polsce”, “Ko-
deksem narcia-
rza” oraz “Bez-
pieczeństwem w 
górach, w lesie 
i nad wodą”. Czas 

wolny uczniowie 

najchętniej spę-

dzali przy stole 

do bilarda i tenisa stołowego. Główną atrakcją każdego wie-
czoru były gofry serwowane przez gospodarzy pięknego pen-
sjonatu położonego tuż przy stoku narciarskim.  

Na zakończenie zimowego wypoczynku zorganizowane 
zostały zawody w slalomie narciarskim i snowboardowym. 
Najlepszą narciarką w naszej ekipie  okazała się Maria Po-
lak, która zajęła III miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum. 
Wśród snowboardzistów najlepiej zaprezentował się  Paweł 
Rogula, który stanął na najwyższym stopniu podium.  Drugi 
był Piotr Karendał. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary, 
statuetki i pamiątkowe dyplomy.

Wszyscy zdrowi, wypoczęci i zadowoleni wrócili do Ło-
puszna z nadzieją na kolejny wyjazd za rok.

Renata Kumańska

Dla wszystkich uczestników szkolna stołówka przygotowa-
ła gorący posiłek. Pani Dyrektor podziękowała  wszystkim za-
wodnikom za udział w imprezie i zaprosiła na jubileuszowy 
turniej, który odbędzie się w roku szkolnym 2013 /2014.

Koordynator imprezy 

Wiesław Klimczak
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Od kilku lat w naszej gminie spotyka 

się grupa miłośników badmintona, któ-
rzy szlifują swoje umiejętności w hali 
sportowej Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II. Nadszedł czas, by drużyna przyję-
ła nazwę. Tak więc, w ostatnich dniach, 
powstał amatorski Klub Sportowy Bad-
mintona o „skrzydlatej” nazwie „Fe-
niks Łopuszno”. Feniks to mityczny 
ptak, uznawany za symbol Słońca oraz 
wiecznie odradzającego się życia. 

W skład zespołu wchodzą między 
innymi nauczyciele i samorządowcy z terenu naszej gminy: 
Krzysztof Kumański – kapitan zespołu, Kamil Cegieła, Jarosław 
Gołuch, Małgorzata Gwóźdź, Marek Gwóźdź, Szymon Jarzyna, 
Mariusz Karendał, Katarzyna Kumańska, Karol Soboń, Wioletta 
Superat, Piotr Wilk.

W sezonie 2012/2013 „Feniks” zgłosił się do Świętokrzyskiej 
Ligi Amatorów Dorosłych Badmintona, której celem jest po-
pularyzacja badmintona w różnych środowiskach na terenie 
województwa świętokrzyskiego. W lidze przyjdzie się zmie-
rzyć z takimi zespołami jak: „Wolant Kielce”, UKS Ćmińsk, Team 
Suchedniów, UKS Mechanik Kielce, „Clear” Busko Zdrój, „Tom-
car” Połaniec, Morawica, Zagnańsk czy „Fresh Team” Ostojów. 

26 stycznia rozegrane zostały przez nasz zespół pierwsze 
mecze w lidze. W hali sportowej w Suchedniowie wygraliśmy 
z drużyną z Zagnańska i niestety przegraliśmy z gospodarza-
mi. 6 lub 7 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II od-
będą się ligowe rozgrywki, których gospodarzem będzie  „Fe-
niks”.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na głośny doping dla na-
szej drużyny.

Drużyna

Zawodnicy uczestniczący w meczu ligowym w Suchedniowie

Logo drużyny

22.01.2013r. w Szkole Podstawowej w Łopusznie rozegra-
ny został Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łopuszno 
z udziałem dziewcząt i chłopców.  Uczniowie, którzy w tym 
dniu zdecydowali się wziąć udział w turnieju, rozegrali bardzo 
emocjonujące mecze.  

Wygranie turnieju było celem drugoplanowym, przede 
wszystkim chodziło o spędzenie czasu wolnego na sportowo.

Młodych sportowców oraz towarzyszących im kibiców po-
witał dyrektor Zespołu Szkół w Łopusznie mgr Krzysztof Ku-
mański.

W imprezie wzięły udział 3 szkoły. Osobno rywalizowali 
chłopcy, osobno dziewczęta.

Grupa chłopców: SP Łopuszno, SP Gnieździska, SP Do-
brzeszów.

Wyniki rozgrywek:
Łopuszno – Gnieździska 8:1
Gnieździska - Dobrzeszów  11: 4
Łopuszno – Dobrzeszów 8:0

Świetną formę piłkarską zaprezentował zespół z Łopusz-
na, który od początku rozgrywek dyktował warunki. Niesieni 
dopingiem swoich kolegów i koleżanek nie pozwolili odebrać 
sobie zwycięstwa.  

Końcowa klasy$kacja:
I miejsce SP Łopuszno
II miejsce SP Gnieździska
III miejsce SP Dobrzeszów

Grupa dziewcząt: SP Gnieździska, SP Łopuszno.

Rozgrywki piłkarskie w wykonaniu dziewcząt stają się co-
raz popularniejsze. Swoją postawą dziewczęta udowadnia-
ją, że w tej dyscyplinie są równie dobre jak chłopcy. Zgodnie 
z oczekiwaniami wszystkie zawodniczki zaprezentowały wy-
soki poziom umiejętności technicznych i taktycznych.

Mecze były bardzo zacięte, ale rozegrane z duchem „fair play”. 
Wyniki rozgrywek :

Łopuszno – Gnieździska 6:0
Końcowa klasy$kacja:

I miejsce SP Łopuszno
II miejsce SP Gnieździska

Puchary i dyplomy za trzy pierwsze miejsca ufundował 
i wręczył Wójt Gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz. 

Po zakończeniu sportowych zmagań wszyscy otrzymali go-
rący posiłek.

Małgorzata Gwóźdź
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Orkiestra w Łopusznie jak zwykle zagrała pięknie, bo nie 

zawiedli jej przyjaciele. Zebraliśmy 30.195,19zł. na wspar-

cie terapii noworodka i niemowlaka oraz na wyposażenie 

w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo – 

leczniczych. Po raz pierwszy Fundacja Jurka Owsiaka zbiera-

ła pieniądze nie tylko dla najmłodszych pacjentów szpitali, ale 
także dla seniorów. To wspaniałe cele, z którymi chętnie soli-
daryzuje się społeczność Zespołu  Szkół oraz mieszkańcy na-
szej gminy.

Od godziny 13.00 w budynku Zespołu Szkół przy ul. Stra-
żackiej można się było świetnie bawić i jednocześnie wes-
przeć fundację Jurka Owsiaka. Przybyłych na koncert  witali 
przy drzwiach wejściowych uczniowie z orkiestrowymi pusz-
kami.  Za datek wrzucony do puszki naklejali czerwone ser-
duszko. Ludzie byli naprawdę hojni.  Jak każdego roku przyby-
wali całymi rodzinami. Wśród gości byli samorządowcy oraz 
poseł na sejm RP Marek Gos.

 Koncert w Łopusznie poprowadziła Barbara Petz z zespo-
łem     „Ba – JO”. Na bieżąco informowała, co dzieje się na sce-
nie oraz w jaki sposób wspaniale się bawiąc, wesprzeć Orkie-
strę Owsiaka. 

W holu na parterze dla najmłodszych  pokazano program 
pt. „Warzywa i owoce są spoko”, promujący zdrowe odżywia-
nie. Dzieci doskonale bawiły się przy zespole Hit, który prowa-
dził liczne konkursy z nagrodami. Po godzinie szesnastej  ze-
spół zagrał na  dyskotece dla młodzieży, z której dochód wy-
niósł 620zł. 

Jak co roku dużym wzięciem cieszyła się także loteria fan-
towa. Można było wylosować książki, zabawki, kalendarze. Lo-
teria „zarobiła” dla Orkiestry aż 1375zł. Stoiska fryzjerskie i ko-
smetyczne przygotowała młodzież  z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5. Młodzi adepci fryzjerstwa i kosmetologii 
oferowali chętnym ciekawe fryzury i  modne makijaże.  

Na dużej scenie w hali sportowej prezentowały się mło-
dzieżowe zespoły muzyczne. Na początku wystąpiła grupa 
System, grająca głównie muzykę taneczną, potem rockowa 
kapela  AferA. Oba zespoły tworzą utalentowani młodzi lu-
dzie z lokalnego środowiska, najczęściej absolwenci miejsco-
wych szkół. 

Amatorzy spor-
tów walki i nie tyl-
ko z zaintereso-
waniem obejrzeli 
niezwykle widowi-
skowy pokaz bok-
su tajskiego w wy-
konaniu Święto-
krzyskiego Klubu 
„MUAY  - THAI”. 

Miłośnicy mło-
dych talentów z 
przyjemnością wy-
słuchali piosenek 
wykonanych przez 
uczestniczki zwy-
cięskiej drużyny 
Andrzeja Piasecz-
nego z programu 
„Bitwa na głosy”: 
Klaudii Błaszczyk, 
absolwentki Gim-
nazjum w Zespole Szkół oraz Ewy Kotowskiej. Swoje wokalne 
umiejętności zaprezentowała ponadto Justyna Szymkiewicz, 
niezwykle utalentowana uczennica łopuszańskiego gimna-
zjum.

W historii Finałów w Łopusznie nigdy nie było jeszcze Or-
kiestry bez Orkiestry Dętej OSP w Łopusznie pod batutą Mi-
chała Leśnika. Publiczność wysłuchała wiązanki popularnych 
melodii, w tym kolęd i nieprzypadkowo tematu muzyczne-
go z (lmu „Vabank” Juliusza Machulskiego. Kawałek ten zapo-
wiadał gwiazdę prowadzącą  łopuszańską licytację, Krzyszto-
fa Kiersznowskiego. Obecnie aktor gra postać Stefana Górki w 
popularnym serialu „Barwy szczęścia”, starszym pokoleniom 
znany jest zaś z takich (lmów jak Vabank i Kiler, gdzie dał się 
zapamiętać jako Nuta i Wąski. Krzysztof Kiersznowski wraz 
z Barbarą Petz tak pięknie zachęcali do licytacji, że dochód z 
tej części koncertu wyniósł aż 17660,00zł! Prowadzącym towa-
rzyszyły najpiękniejsze dziewczęta regionu: Katarzyna Lasek – 
Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej oraz Aleksandra Stajniak – 
I Wicemiss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej.

Najwięcej za orkiestrowe pamiątki zapłacili: Michał Perz 
oraz Monika Kumańska reprezentująca Apteki Rodzinne 
z Kielc. Oboje wrócili z koncertu w Łopusznie z pucharami: dla 
najhojniejszego indywidualnego o(arodawcy oraz dla najhoj-
niejszego zakładu pracy. 

Szczegóły licytacji – o(arodawców, kupujących oraz uzy-
skane ceny – przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Finał w Łopusznie zakończyła zabawa taneczna, którą po-
prowadził zespół SEQWORD. Bilety wstępu na zabawę wzbo-
gaciły konto Orkiestry o 4820,00zł. 

Podczas imprezy publiczność mogła zakupić ciepłe posił-
ki, ciasta, słodycze i napoje. Pracował sklepik, a szkolna kuch-
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Lp. Nabywca  Pamiątka – o�arodawca 
Wartość 

w zł.

1.
Michał Perz
Łopuszno

Pieczony prosiak – dar prezesa Firmy „WiR” Witolda Szprocha 1.500

Obraz olejny na płótnie „Martwa natura” – dar autora Damiana Bąka z Wielebnowa – 
studenta II roku ASP w Krakowie

350

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 70

RAZEM 1.920

2.
Zespół Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie

Kosz pełen swojskich wędlin z masarni państwa Barbary i Kazimierza Płytów z Gatnik 
k/Końskich

400

Tort WOŚP – wykonany i podarowany przez  piekarnię Aleksandra Kozaka 300

Piłka z autografami siatkarzy „E&ectora” Kielce – dar prezesa klubu Jacka Sęka 250

Cukiernica porcelanowa Ćmielów „Euro 2012” – dar Starosty Kieleckiego Zdzisława 
Wrzałki

200

Tort „Ambasador” wykonany i podarowany przez panie ze Stowarzyszenia „Kobiety 
Łopuszna”

200

Karpie w warzywach –  podarowane przez Prezesa Zarządu Gminnego PSL Czesława 
Kolasę

200

Podstawka z marmuru „Morawica” – dar Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Micha-
ła Godowskiego

100

Album „Jan Paweł II” – dar Posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka 100

Origami – wylicytowane przez Posła na Sejm RP Jana Cedzyńskiego podczas VIII Au-
kcji Charytatywnej poświęconej dzieciom z Oddziału Hematologiczno-Onkologiczne-
go

50

RAZEM 1.800

3.
Apteki Rodzinne
Kielce

Obraz olejny na płótnie „Konie w galopie” – dar autorki Aleksandry Nygi z Łopuszna 600

Obraz olejny na płótnie „Żniwa w Łopusznie” autor Piotr Pawelczyk - dar Wójta Gminy 
Łopuszno Zdzisława Oleksiewicza

450

RAZEM 1.050

nia oferowała między innymi pyszny bigos.  Młodzież z ZSP 

nr 5 zachęcała do skosztowania pierogów, pasztecików, a tak-
że oferowała owocowe drinki. Nauczycielki Zespołu Szkół 
jak co roku prowadziły sprzedaż ciast, które zostały upieczo-
ne przez rodziców naszych uczniów. Dochód z ich sprzedaży 
również zasilił orkiestrowe konto.

Wynik Orkiestry w Łopusznie  przekonuje, że ludziom bli-
skie są cele stawiane przez WOŚP, dlatego tak pięknie udało 
się zagrać dla najmłodszych i seniorów. 

Podziękowanie
Sztab Organizacyjny 21. Finału WOŚP w Zespole Szkół 

im. Jana Pawła II w Łopusznie serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy 13 stycznia  wsparli Fundację Jurka Owsiaka.  
Dziękujemy za Państwa wielkie serca, za Waszą  hojność, 

za każdy grosz wrzucony do puszki. Dziękujemy, że jeste-
ście z nami. To dzięki Wam sztab w naszej szkole może co 
roku pochwalić się takim pięknym wynikiem.

Dziękujemy także za pomoc w zorganizowaniu i prze-
prowadzeniu koncertu. Szczególne słowa wdzięczności 
kierujemy do: Pana Wójta Zdzisława Oleksiewicza, Prezesa 
�rmy „WIR”, Pana Witolda Szprocha, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Łopusznie, Policji w Strawczynie, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Łopusznie, Rady Rodziców w ZS im. 
Jana Pawła II w Łopusznie, �rmy ochroniarskiej „Monika”, 
personelu Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, Pana Marka Miś-
ty, Pana Grzegorza  Gada, Pana Marcina Prędoty. 

Sztab Organizacyjny 21. Finału WOŚP  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
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4.
Ludwik Kumański
Morawica

Oryginalna piłka ręczna z autografami piłkarzy Vive Targi ze spotkań w Lidze Mistrzów 
– dar Thorira Olafssona zawodnika Vive Targi Kielce 

400

Pióro wieczne „Duke”- dar Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby 250

Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 150

Album z autografami zawodników Vive Targi Kielce pt. „Gramy dla Świętokrzyskiego” - 
dar Thorira Olafssona zawodnika Vive Targi Kielce

50

RAZEM 850

5.
Przedsiębiorsto Wielobran-
żowe „DEFRO” Robert Dziu-
beła

Naszyjnik i kolczyki z pereł hodowanych z certy&katem autentyczności – podarowany 
przez Irenę Marcisz dyrektora ZSP nr 5 w Łopusznie

550

Obraz olejny na płótnie „Pejzaż Łopuszna z sosną” autor Zenobia  Ruban – dar Małgo-
rzaty Jarząbek kierownika Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie

200

RAZEM 750

6.
Czesław Kolasa
Ruda Zajączkowska

Obraz olejny na płótnie „Dom nad rzeką” – dar Henryka Milcarza 570

Krawat jedwabny – podarowany prze członka Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go Piotra Żołądka 

160

RAZEM 730

7.
Kazimierz Kumański
Łopuszno

Komplet srebrnej biżuterii TIFFANY 925 – podarowany prze Tomasza Piętę ze Snocho-
wic

360 

Obraz ze skóry – wykonany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Fani-
sławicach 

100

Koszulka z autografami piłkarzy Vive Targi Kielce - dar Thorira Olafssona zawodnika 
Vive Targi Kielce

190

RAZEM 650

8.
Sławomir Płyta
Przegrody

Obraz olejny na płótnie „Letni dzień” autor Larisa Demjanuszina – podarowany przez 
Przewodniczącą Rady Gminy Danutę Łukasik

400

Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 150

RAZEM 550

9.
Łukasz Prysak
Sarbice Drugie

„Madonna z dzieciątkiem” rękodzieło wykonane  przez Barbarę Fras z Łopuszna 450

Poroże kozła – dar Sławomira Staszczyka z Lasocina 100

RAZEM 550

10.
Danuta Łukasik
Przewodnicząca Rady Gminy 
w Łopusznie 

Piłka nożna z Euro 2012 – dar Juliana Bartosa właściciela Stacji Paliw ORLEN 
w Piekoszowie 

270

Piłka nożna z autografami piłkarzy Korony Kielce – dar prezesa klubu Tomasza Choj-
nowskiego

250

RAZEM 520

11.
Tomasz Palacz
Wielebnów

Zegarek męski „Adriatica” – podarowany przez Kierownika USC w Łopusznie Szymo-
na Jarzynę

450

Torba na ramię WOŚP – dar Rady Rodziców 50

RAZEM 500

12.

Zakład Fryzjerski „MATRIX” 
Małgorzata Wnuk 

ABC „DOM” Paweł Wnuk 

Bombka z autografem Andrzeja Piasecznego  220

Obraz olejny na płótnie „Kapliczka na Kieleckiej” autor Mieczysław Pela - dar Małgo-
rzaty Jarząbek kierownika Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie

200

Kubek ceramiczny WOŚP – dar Rady Rodziców 70

RAZEM 490

13.
Anna i Jacek Soboń
Barycz 

Trzy koszulki damskie WOŚP – dar Rady Rodziców 290

Piłka z autografami piłkarek KSS Kielce – podarowana przez Milenę Kot zawodniczkę 
KSS Kielce

120

RAZEM 410

14.
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łopusznie

Tort orkiestrowy – podarowany przez Annę i Michała Perzów z Łopuszna 400

RAZEM 400

15.
Zo&a i Grzegorz Puchała
Łopuszno

Strój kolarski z grupy zawodowej prowadzonej przez Andrzeja Piątka – podarowany 
przez  Zbigniewa Piątka z Kielc 

400

RAZEM 400

16.
Szkoła Podstawowa
w Dobrzeszowie

Koszulka męska WOŚP z autografem Jurka Owsiaka oraz Miś „Jurek” – dar Rady Rodzi-
ców

400

RAZEM 400

17.
Zespól Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 5 w Łopusznie

Skóra z dzika - dar Sławomira Staszczyka z Lasocina 350

RAZEM 350



Z ŻYCIA GMINY

18. Włodzimierz Kumański
Łopuszno

Porcelana z Ćmielowa „Śpiewaczka” – dar Wicemarszałka Województwa Świętokrzy-
skiego Grzegorza  Świercza

200

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 70

Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 70

RAZEM 340

19.

Wulkanizacja i Sprzedaż 
Opon „STRIGARE”  - Wieleb-
nów
Jolanta Kozieł

Obraz olejny na płótnie „Słoneczniki” autor Jadwiga Godzin – podarowany przez Se-
kretarza Gminy Łopuszno Małgorzatę Barcicką

250

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 60

RAZEM 310

20.
Filialna Szkoła Podstawowa 
w Lasocinie

Obraz olejny na płótnie „Słoneczniki” – dar autorki Katarzyny Marcisz uczennicy archi-
tektury krajobrazu w ZSP Nr 5 w Łopusznie

300

RAZEM 300

21.
Kazimiera Palacz
Wielebnów

Kosz pełen słodyczy podarowany przez Stowarzyszenie „Geniusz” z Łopuszna 300

RAZEM 300

22.
Izabela Jedynak
Łopuszno

Album „Kielce” – dar Posła na Sejm RP Konstantego Miodowicza 300

RAZEM 300

23.
Poseł na Sejm RP
Lucjan Pietrzczyk 

Obraz olejny na płótnie „Róże” podarowany przez autorkę Zo'ę Kumańską z Wieleb-
nowa 

300

RAZEM 300

24.
Justyna i Piotr Dudzińscy 
Łopuszno

Obraz olejny na płótnie „Żabieniec” autor Mikołaj Ruban - dar Małgorzaty Jarząbek 
kierownika Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie

250

RAZEM 250

25.
Filialna Szkoła Podstawowa 
w Grabownicy

Tort „Serce” – dar z Cukierni Cezarego Migonia z Włoszczowy 220

RAZEM 220

26.
Krystian Stanisław Iwanek
BA-GA Meble Łopuszno

Zestaw  pióro wieczne i długopis „Millenium” – podarowany przez członka Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 

150

Szalik Klubu Vive Targi Kielce – dar prezesa klubu Bertusa Servaasa 60

RAZEM 210

27.
Monika Obierzyńska
Łopuszno

Moneta srebrna z wizerunkiem Jana Pawła II  – podarowana przez Zo'ę i Grzegorza 
Puchałów z Łopuszna

200

RAZEM 200

28.
Katarzyna Kumańska 
Wielebnów

Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców 100

Body dla niemowlaka – dar Rady Rodziców 100

RAZEM 200

29.
Barbara Chuda
Łopuszno

Album z Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie z autografem posła – podarowany 
przez Posła na Sejm RP Zbigniewa Pacelta 

100

Seria okolicznościowych znaczków pocztowych wydanych na okoliczność Igrzysk 
XXX Olimpiady Londyn 2012 - podarowana przez Posła na Sejm RP Zbigniewa Pacelta

100

RAZEM 200

30.
Anna Maszkiewicz
Mniów

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 200

RAZEM 200

31.
Eliza Gawęda
Łopuszno

Trzy koszulki męskie WOŚP – dar Rady Rodziców 180

RAZEM 180

32.
Michał Kumański
Łopuszno

Oryginalna koszulka Mileny Kot z Pucharowego Meczu z drużyną PAOK The Saloniki – 
o'arowana przez zawodniczkę KSS Kielce Milenę Kot

180

RAZEM 180

33.
Sławomir Resiak
Marianów 

Szalik Klubu Korony Kielce – dar prezesa klubu Tomasza Chojnowskiego 150

RAZEM 150

33.
Jan Gosek
Brudzów Młynek k/Mora-
wicy

„Kosz pełen kwiatów” – wykonany przez panie z „Babskich Czwartków” 140

RAZEM 140

34.
Ewa Gonciarz
Kielce

Body dla niemowlaka WOŚP – dar Rady Rodziców 120

RAZEM 120

35.
Szymon Jarzyna
Kierownik USC w Łopusznie

Tort z orkiestrowym sercem – podarowany przez rodziców i wychowawcę kl. I a SP 120

RAZEM 120

36.
Uczniowie z kl. Va Szkoły 
Podstawowej w Łopusznie

Kosz pełen pączków – o'arowany przez piekarnię Aleksandra Kozaka 120

RAZEM 120
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37.
Poseł na Sejm RP 
Marek Gos

Róże w wazonie - bukiet ręcznie wykonany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Snochowicach

100

RAZEM 100

38.
Zdzisław Oleksiewicz
Wójt Gminy Łopuszno

Pejzaż z Don Kichotem autorstwa Magdy Oleksiewicz – dar autorki 100

RAZEM 100

39.
Wojciech Biały
Łopuszno

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 100

RAZEM 100

40.
Andrzej Cieślicki
Łopuszno

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 100

RAZEM 100

41.
Grzegorz Janiszewski
Eustachów Duży

Piłka nożna z Euro 2012 - dar Juliana Bartosa właściciela Stacji Paliw ORLEN 
w Piekoszowie

100

RAZEM 100

42.
Tomasz Kaleta
Łopuszno

Body dla niemowlaka WOŚP – dar Rady Rodziców 100

RAZEM 100

43.
Piotr Cieśla
Dąbrowa Górnicza

Torba na ramię WOŚP dar Rady Rodziców 100

RAZEM 100

44.
Adam Palacz
Łopuszno

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 70

RAZEM 70

45.
Ewelina Bernat
Czałczyn

Torba na ramię WOŚP – dar Rady Rodziców 60

RAZEM 60

46.
Elżbieta Oleksiewicz 
Łopuszno

Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców 60

RAZEM 60

47.
Bogumiła Kamińska
Radoszyce

Body dla niemowlaka WOŚP – dar Rady Rodziców 60

RAZEM 60

48.
Barbara Petz
Kielce

Kubek termiczny oraz długopis z logo – dar Starostwa Powiatowego w Kielcach 50

RAZEM 50

Ogółem 17.660 zł.                                                    

ZESTAWIENIE OGÓLNE

Lp. Źródło dochodu
XXI Finał WOŚP 2013 r.

Wartość w zł.

1. Licytacja 17.660,00

2. Puszki WOŚP 4.135,57

3. Bilety wstępu na dyskotekę 620,00

4. Bilety wstępu na zabawę taneczną 4.820,00

5. Loteria fantowa 1.375,00

6. Sprzedaż ciast przygotowanych przez rodziców naszych uczniów 624,00

7. Sprzedaż wyrobów kulinarnych – Technikum Technologii Żywności w ZSP nr 5 w Łopusznie 414,62

8. Kuchnia szkolna 546,00

Razem 30.195,19 zł.

Zebrane pieniądze w kwocie 30.195,19  zł. ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 19/100) zostały prze-
kazane na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dnia 14.01.2013 r.

Opracowała: Jolanta Kozieł





SPORT

Niezapomnianych wrażeń dostarczyło uczniom ZS im. Jana 
Pawła II w Łopusznie spotkanie z trenerem Bogdanem Wentą 
oraz zawodnikami Klubu VIVE Targi Kielce: Sławomirem Szma-
lem, Krzysztofem  Lijewskim, Michałem Jureckim oraz Karolem 
Bieleckim.  Goście zostali przywitani jak przystało na sportow-
ców światowej klasy. Weszli do hali sportowej w gąszczu ser-
pentyn i konfetti, entuzjastycznie oklaskiwani przez uczniów. 
Chętnie odpowiadali na pytania młodych kibiców. Rozdawali 
autografy, pozowali do zdjęć.

Uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursach przygo-
towanych przez  Pawła Papaja i Sebastiana Kozubka, zajmują-
cych się na co dzień marketingiem w klubie VIVE. Pytania kon-
kursowe dotyczyły historii klubu, zasad gry w piłkę ręczną, nie 
brakło także zadań sprawnościowych. 

Na zakończenie spotkania pan trener podarował dyrekto-
rowi koszulkę klubu z autografami zespołu,  w zamian otrzy-
mał koszulkę z własnym nazwiskiem oraz z logo ZS im. Jana 
Pawła II w Łopusznie i siódemką, bo z takim numerem grał, 
gdy był jeszcze zawodnikiem. Goście otrzymali także poda-
runki od sponsora klubu i szkoły – �rmy WIR Łopuszno – kosze 
smakowitych wędlin.

Zawodnicy nie kryli zadowolenia ze spotkania z uczniami, 
wśród których spora grupa autentycznie interesuje się piłką 
ręczną. Gościom podobało się spotkanie także od strony or-
ganizacyjnej. Uczniowie przedstawili historię klubu, krótko 

scharakteryzowali każdego z zawodników, odśpiewali hymn 
VIVE, na hali obecne były także dwa dziki – kieleckie Kiełki, 
które prowadzą doping podczas meczów. 

Inicjatorem spotkania był  pan Szymon Jarzyna, przyjaciel 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, wielki populary-
zator sportu wśród młodzieży, organizator wyjazdów uczniów 
na mecze VIVE.

a.p.


