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Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejne Sesje Rady Gminy w Łopusznie odbyły się w
dniach 30 maja, 6 lipca i 25 września 2012 roku.
W dniu 30 maja 2012 roku odbyła się XIII Sesja Rady
Gminy.
Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
- jednogłośnie (12 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad
Sesji radną p. Zdzisławę Zimną,
- jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli zaproponowany porządek obrad Sesji do realizacji,
- jednogłośnie (12 głosów „za”) i bez uwag przyjęli protokół z
poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych radni wysłuchali:
- informacji Przewodniczącej Rady Gminy p. Danuty Łukasik i
Wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres między Sesjami,
- informacji Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach p. Damiana Urbanowskiego dotyczącej
przebudowy przebiegającej przez gminę drogi wojewódzkiej Nr 786 oraz remontu drogi wojewódzkiej Nr 728 – w dyskusji radni i sołtysi zadawali p. Dyrektorowi pytania i zgłaszali uwagi dotyczące tych inwestycji,
- informacji Komendanta Komisariatu Policji w Strawczynie p.
Tomasza Pastuszki dotyczącej bezpieczeństwa publicznego
na terenie Gminy Łopuszno – w dyskusji radni zgłosili p. Komendantowi kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
W kolejnych punktach radni:
- większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujących się
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/73/2012 Rady Gminy w
Łopusznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2011 rok,
- większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujących się od
głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/74/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- większością głosów (10 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od
głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/75/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 2011 rok,
- większością głosów (10 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od
głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/76/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za 2011r.,
- większością głosów (10 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od
głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/77/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za 2011
rok,
- po szerokiej dyskusji, większością głosów (8 głosów „za”, 4
głosy „przeciw”) przyjęli uchwałę Nr XIII/78/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- większością głosów (9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/79/2012 Rady
Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020,
- większością głosów (8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”) przyjęli
uchwałę Nr XIII/80/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie
dokonania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2012 rok,
- większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujących się
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/81/2012 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/179/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia
1 grudnia 2009 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie,
- większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujących się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/82/2012 w
sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/2007 Rady Gminy
w Łopusznie z dnia 20 września 2007r. w sprawie regulaminu
określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno,
- większością głosów (9 głosów „za”, 2 wstrzymujących się od
głosu) przyjęli uchwałę Nr XIII/83/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli,
- jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr XIII/84/2012
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia
na obszarze Gminy Łopuszno,
- jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr XIII/85/2012
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopuszno.
Interpelacje zgłaszali radni; p. Z. Zimecki, p. K. Smolarczyk
i p. G. Janiszewski, a odpowiedzi na interpelacje udzielił im
Wójt Gminy p. Z. Oleksiewicz.
W „sprawach różnych”:
- radca prawny Urzędu Gminy p. W. Chłopek zapoznał zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.41.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku
stwierdzającym nieważność uchwały Nr XII/70/2012 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie
przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 2012-2016”,
- Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy p. Smolarczyk odczytał zebranym przygotowaną na piśmie przez inspektora UG
w Łopusznie p. J. Jarząbek „Informację w sprawie przeznaczenia do komunalizacji działek w obrębie Czałczyn.
W dniu 6 lipca 2012 roku odbyła się XIV Sesja Rady Gminy.
Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik ślubowanie złożyła nowa radna p. Katarzyna Teresa Włodarczyk,
która została wybrana wyborach uzupełniających do Rady
Gminy w Łopusznie w dniu 24 czerwca b.r. Po złożeniu ślu-
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bowania przez nową radną Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Łopusznie p. Teresa Barcicka wręczyła jej zaświadczenie o wyborze na radną i złożyła gratulacje. Gratulacje złożyli jej także p. Przewodnicząca Łukasik, p. Wójt i wszyscy radni.
Po ślubowaniu radni:
- jednogłośnie (11 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad
Sesji radnego p. Zdzisława Śrębowatego,
- jednogłośnie (11 głosów „za”) przyjęli zaproponowany porządek obrad Sesji do realizacji,
- jednogłośnie (11 głosów „za”) i bez uwag przyjęli protokół z
poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych p. Przewodnicząca i p. Wójt wręczyli nagrody rzeczowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Łopusznie, którzy brali udział w konkursach przedmiotowych.
Rower otrzymał Mateusz Ślęzak - laureat IX Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa
świętokrzyskiego i IX Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego, a monitor Konrad Jabłoński - laureat IX Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego.
Następnie radni wysłuchali informacji Przewodniczącej
Rady Gminy p. Danuty Łukasik i Wójta Gminy p. Zdzisława
Oleksiewicza z pracy za okres między Sesjami.
Po wysłuchaniu tych informacji radni przystąpili do głosowania uchwał:
- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr XIV/86/2012
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zmiany uchwały Nr
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II/9/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
(uchwałą tą radni powołali w skład tej Komisji nową radną p.
Katarzynę Włodarczyk),
- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr XIV/87/2012
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
(uchwałą tą radni odwołali ze składu Komisji Oświaty p. Danutę Łukasik, która zrezygnowała z członkowstwa w tej Komisji, a w jej miejsce powołali nową radną p. Katarzynę Włodarczyk),
- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr XIV/88/2012
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zmiany uchwały Nr
II/8/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (uchwałą tą radni powołali w skład tej Komisji
radną p. Danutę Łukasik),
- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr XIV/89/2012
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie nadania statutu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.
Interpelacje składali radni; p. Sławomir Staszczyk, p. Krzysztof Smolarczyk i p. Katarzyna Włodarczyk, a odpowiedzi na interpelacje udzielił im Wójt Gminy p. Z. Oleksiewicz.
„Sprawami różnymi” zakończono obrady Sesji.
W dniu 25 września 2012 roku odbyła się XV Sesja Rady
Gminy.
Po otwarciu obrad Sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
- jednogłośnie (12 głosów „za”) wybrali na sekretarza obrad
Sesji radnegop. Kazimierza Bernata,
- jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli zaproponowany porządek obrad Sesji do realizacji,
- większością głosów (11 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od
głosu) przyjęli bez uwag protokół z poprzedniej Sesji Rady
Gminy.
Po przegłosowaniu tych punktów porządkowych radni wysłuchali:
- informacji Przewodniczącej Rady Gminy p. Danuty Łukasik
z działalności za okres między Sesjami,
- informacji Wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy
za okres między Sesjami wraz informacją o przygotowaniu
szkół do nowego roku szkolnego.
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja z realizacji budżetu gminy. W dyskusji nad informacją głos zabierali radni; p. K. Smolarczyk, p. K. Włodarczyk, p. D. Łukasik,
p. Cz. Sornat, p. B. Sochacka oraz p. Z. Zimna. Odpowiedzi
na zadawane pytania udzielał im Pan Wójt Oleksiewicz oraz
Skarbnik Gminy p. Barbara Kluk, która odczytała również
uchwałę Nr 196/2012 IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji

z przebiegu wykonania budżetu gminy Łopuszno za I półrocze 2012 roku – opinia pozytywna.
Następnie radni przystąpili do głosowania uchwał:
- większością głosów (11 głosów „za”, 2 wstrzymujących się
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XV/90/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020,
- większością głosów (9 głosów „za”, 4 wstrzymujących się
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XV/91/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2012 rok,
- większością głosów (10 głosów „za”, 2 wstrzymujących się
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XV/92/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach
PROW 2007-2013,
- po dyskusji, większością głosów (12 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XV/93/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Budowa indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno (20122013)”
- większością głosów (12 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XV/94/2012
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- po dyskusji, większością głosów (10 głosów „za”, 1 głos
„przeciw” i 1 wstrzymujący się od głosu) podjęli uchwałę Nr
XV/95/2012 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa na
potrzeby Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Kielcach nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Fanisławice Gmina Łopuszno.
Interpelacje zgłaszali radni:
- Pani K. Włodarczyk interpelowała w sprawach dotyczących
oświaty.
- Pan K. Smolarczyk ponownie powtórzył interpelację w sprawie zamiany gruntów pod drogę Józefina – Zasłońce, a także
poruszył sprawy dożywiania uczniów ze środków opieki społecznej i zgłosił potrzebę ustawienia tablic informacyjnych.
- Pan K. Bernat poruszył sprawy funduszy sołeckich.
Odpowiedzi radnym udzielał Wójt Gminy Pan Z. Oleksiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie p. A. Kuropatwa i radca prawny Urzędu Gminy p. W. Chłopek.
W „sprawach różnych” radca prawny p. W. Chłopek zapoznał zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130.76.2012 z dnia 5 lipca 2012
roku stwierdzającym nieważność uchwały Nr XIII/83/2012
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
(m.b.)
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50 lat razem…
Tradycją w Gminie Łopuszno stało się organizowane co
roku przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote gody w tym roku świętowało
17 par Jubilatów z terenu gminy Łopuszno. Na żaden medal
nie pracuje się tak długo, bo przeszło 18 250 nocy i dni.
Złote gody to święto miłości, zaufania, wyrozumiałości
i wzajemnego oddania. Od 1992 r. 50 rocznica ślubu, stała się
sprawą wagi państwowej. Osoby, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim pół wieku, są nagradzane. Na mocy ustawy o orderach i odznaczeniach, specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta RP honorowani są ci, którym się to
udało. W 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:
- Józefa i Leokadię Cichoń
- Władysława i Stanisławę Ciszek
- Benedykta i Mariannę Dudzińskich
- Bronisława i Stanisławę Gągorowskich
- Zygmunta i Józefę Głowackich
- Jana i Barbarę Gwizda
- Władysława i Aleksandrę Jarząbek
- Ryszarda i Irenę Kot
- Józefa i Annę Kowalczyk
- Jana i Helenę Maciejewskich
- Edmunda i Mariannę Nyga
- Mariana i Henrykę Nyga
- Józefa i Wandę Picheta
- Stanisława i Danielę Piotrowskich
- Józefa i Sabinę Ptak
- Mieczysława i Józefę Sójka
- Stanisława i Mariannę Walczyńskich.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie, w trakcie której w
obecności proboszcza tutejszej parafii ks. dziekana Ireneusza Jakusika małżonkowie odnowili przysięgę złożoną ponad pół wieku temu.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym. Oprócz Jubilatów i członków ich rodzin obchody 50-lecia uświetnili obecnością: Wójt Gminy Zdzisław
Oleksiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łukasik
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Szymon Jarzyna.
Po krótkim powitaniu dostojnych Jubilatów oraz gości
przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy podziękowali Jubilatom za
trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej
rodziny, najbliższego środowiska i społeczności lokalnej oraz
za przykład, jaki swoim zgodnym, pełnym zaangażowania,
rodzinnego ciepła i życzliwości życiem, dali obecnym i przyszłym pokoleniom.
Następnie Wójt w imieniu Prezydenta RP odznaczył pary
jubilatów medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne, ciepłe koce i kwiaty.
Po złożeniu życzeń kolejnych wielu lat zgodnego, wspólnego pożycia w zdrowiu i szczęściu oraz wzniesieniu symbolicznego toastu, wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Sto lat,”. Jubilaci pozowali także do wspólnego zdjęcia.
Doznań artystycznych dostarczył piękny i żywiołowy występ przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie.
Poczęstunek przy kawie był okazją do miłych wspomnień
w gronie bliskich i znajomych. Spotkanie odbyło się w bardzo
miłej i rodzinnej atmosferze.
Szymon Jarzyna
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Śmieci ach te śmieci cz. II
Urząd Gminy w Łopusznie informuje, że w wyniku przeprowadzonej mobilnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, oraz zużytych opon zostały zebrane:
Zużyte opony 18,45 Tony
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 8,91 Tony
Udział odpadów selektywnie zebranych na terenie Gminy
Łopuszno przedstawia poniższy wykres:
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Przekazywanie odpadów do ponownego wykorzystania
niesie za sobą wymierne skutki zarówno ekonomiczne (gdyż
nie płacimy za składowanie odpadów) oraz poprawę jakości
życia w czystym i zdrowym środowisku. Przedstawiony powyżej wykres obrazuje, iż w naszym przypadku te ilości są jeszcze bardzo minimalne a celowym staje się wdrożenie selektywnej zbiórki „u źródła”, do czego zobowiązuje nas gruntownie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Deponowanie odpadów na składowiskach jest procesem,
który w środowisku ekologów nazywany jest tykająca bombą ekologiczną z opóźnionym zapłonem, a otaczające nas
tzw. „dzikie” wysypiska śmieci to nie tylko dowód braku kultury, ale bardzo poważne zagrożenie dla gleby, wody, powietrza, ludzi i zwierząt. Dzikie wysypiska powodują często poważne skażenie gleby i wody. Deszcz padający na dzikie wysypiska śmieci wymywa z odpadów różnego rodzaju truci-
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zny i toksyny, przenosi je do gleby, do wód gruntowych i powierzchniowych. Takie składowiska są wylęgarnią wielu chorobotwórczych bakterii, a także groźnych grzybów, a tym samym siedliskiem wielu chorób. Analizy mikrobiologiczne odpadów wskazują m.in. na obecność niebezpiecznych pałeczek okrężnicy Escherichia coli (wywołuje głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego) pałeczek z rodzaju Proteus rodzaj: Salmonella, Shigella, itp. Miejsca zalegania
różnego rodzaju odpadów to ponadto idealne warunki dla
rozwoju much, komarów i szczurów, roznoszących choroby.
Gnijące odpady, tak często spotykane na nieuporządkowanych wysypiskach śmieci są źródłem nieprzyjemnych zapachów, czy wręcz odorów. Niestety na dzikie wysypiska trafiają
też często odpady niebezpieczne, w tym m.in. resztki farb, lakierów, elektrolitów, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, środki ochrony roślin lub opakowania po nich.
Stanowią one niezwykle istotne zagrożenie m.in. zanieczyszczają glebę metalami ciężkimi (kadmem, ołowiem, itd.). Kolejnym źródłem metali ciężkich mogą być też popioły z indywidualnych systemów grzewczych!
Musimy wreszcie zadbać o swoją wieś i gminę. Nikt za nas
tego nie zrobi. Wszystkie śmieci muszą nareszcie zacząć trafiać do pojemników na śmieci, kontenerów, a w efekcie końcowym do odzysku i recyklingu a w ostateczności na specjalnie zorganizowane i odpowiednio utrzymywane składowiska
odpadów.

Poniżej przedstawiam przykłady w jakim okresie ulegną
rozkładowi odpady, które nieodpowiednio zagospodarowane, będą naszym „dziedzictwem kultury”:
- pieluszki jednorazowe ponad 500 lat,
- rzucona w lesie butelka plastikowa po 500 latach (a może nigdy?),
- guma do żucia 5 lat,
- niedopałki papierosów 2 lata,
- porzucona gazeta od 2 do 12 miesięcy,
- aluminiowa puszka będzie istniała jeszcze po kilku tysiącach lat.
Iwona Janik

Duszpasterstwo rodziny i młodzieży
misją księży Adriana, Dariusza i Jacka
Każdego roku na początku lipca wielu kapłanów zmienia
miejsce swojej posługi. Takie zmiany zaszły także na terenie
naszej gminy.
Ks. Tomasz Cieniuch odszedł z parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Łopusznie do parafii pw. Św. Marcina w Pacanowie. W ciągu roku ks. Tomasz będzie przygotowywał się
do misji w Boliwii. Ks. Józef Cichoń będzie wikariuszem w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny gdzie
proboszczem jest znany nam ks. Tadeusz Musiał. To byli pracowici księża i dobrze zapisali się wśród parafian dzięki mnogości
przeróżnych form duszpasterstwa – mówi ks. dziekan Ireneusz
Jakusik. Do naszej parafii zostało skierowanych dwóch nowych księży: Adrian Buczkowski i Dariusz Węgrzyn.
Ks. Adrian urodził się 23 czerwca 1975 roku w Goleniowie.
Do 7 roku życia mieszkał z rodziną w msc. Maszewo k. Goleniowa. Następnie przeprowadził się wraz z rodzicami na Śląsk
do Rybnika i tam dorastał. Skończył szkołę średnią, a następnie studiował na Politechnice Śląskiej. W 1998 roku rozpoczął
studia w Seminarium Duchownym w Katowicach. „Kiedy dorastałem na Śląsku, zmarł ksiądz proboszcz lokalnej parafii pw.
Św. Jadwigi Śląskiej. To był ten moment, który zdecydował i skierował mnie do służby kapłańskiej” – mówi ksiądz Adrian. W międzyczasie pracował w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku. W 2007 roku przyjechał do Kielc i ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach przyjmując święcenia w 2009

roku. Pierwszą parafią w której pracował była parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Bukowej w dekanacie małogoskim.
Ksiądz Dariusz Węgrzyn urodził się 27 lipca 1987 roku w rodzinie Jana i Alicji z domu Zygadło. Ma młodsze rodzeństwo:
brata i siostrę. Od najmłodszych lat związany był z powstającą
parafią w Bilczy (gm. Morawica). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy wstąpił
do Liceum Profilowanego w Morawicy. W 2006 roku po zdaniu
egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 26 maja
2012 roku. Było to pierwsze powołanie z tej miejscowości
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po 200 latach przerwy. 27 maja br. orkiestra strażacka z Łopuszna uświetniła pierwszą mszę świętą odprawianą w Bilczy przez
księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz 30 czerwca 2012 roku dekretem księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana został
skierowany do pierwszej placówki duszpasterskiej w parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Księdza Dariusza
zdążyliśmy już poznać w okresie wielkopostnym i świątecznym
2012 roku gdzie przebywał na praktykach. 7 czerwca ksiądz Dariusz odprawił pierwszą mszę świętą w Łopusznie.
Księża Dariusz i Adrian mówią: „Chcielibyśmy kontynuować
działania naszych poprzedników skupiające się wokół młodzieży
ale i jeszcze bardziej zaangażować się w duszpasterstwo rodziny.”

Zmiany nastąpiły również w parafii w Sarbicach Pierwszych. Ks. Jacek Celuch został mianowany proboszczem parafii
w Sarbicach Pierwszych i
Jóźwikowie w diecezji Radomskiej. Urodził się w Iłży
20.05.1966 r. gdzie spędził lata młodzieńcze. Tam
również ukończył szkołę podstawową i liceum
ogólnokształcące. Po maturze podjął decyzję o
wstąpieniu do Wyższego
Seminarium Duchownego
w Radomiu. Ukończył także studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła
II. Księdzem jest już 21 lat. Pracował jako wikary na 7 parafiach,
ostatnio w parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach. W tym roku
otrzymał pierwsze probostwo.
Ks. Jacek Celuch pragnie zachęcać młodzież do brania
czynnego udziału w życiu kościoła. Uważa, że przez podtrzymywanie dobrych relacji z dziećmi i młodzieżą łatwiej jest
prowadzić duszpasterstwo rodzin.
Szymon Jarzyna

IV PIKNIK RODZINNY KSM – u
16 czerwca 2012r. w niedzielę z inicjatywy członków KSM
– u i ks. Tomasza Cieniucha na placu przy plebanii odbył się
już po raz czwarty „PIKNIK RODZINNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY”. W tym czasie młodzież zbierała
pieniądze i plastikowe zakrętki dla Martynki Karbowskiej, która potrzebowała pieniędzy na specjalistyczne leczenie operacyjne w Niemczech, rehabilitację i sprzęt ortopedyczny. Obchody tego dnia jak co roku rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym o godz. 16.00, którą sprawował ojciec SJ
Tomasz Nogaj ze Starej Wsi. Był to najważniejszy punkt programu, bowiem parafia podczas tej Mszy Świętej otrzymała
relikwie św. Stanisława Kostki, jednego z patronów KSM – u.
Następnie uczestnicy spotkania w procesji z relikwiami św.
Stanisława, którą poprowadziła Orkiestra Dęta OSP Łopuszno
udali się na plac obok plebanii. Po przywitaniu zgromadzonych przez KSM – owiczów i ks. dziekana Ireneusza Jakusika
młodzież z koła teatralnego zaprezentowała krótki spektakl
ukazujący życie św. Stanisława Kostki. Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Święty Stanisław Kostka
moim patronem” oraz wręczenie nagród, po czym goście
zostali zaproszeni do wspólnego grillowania, a także próbowania różnych smakołyków, które przygotowały Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Snochowicach. W tym samym czasie
dzieci, młodzież oraz odważniejsi dorośli brali udział w grach
i zabawach. O aktywne spędzenie czasu zadbała niezwykła
młodzież z naszej parafii. Na pikniku nie mogło zabraknąć corocznego „Festiwalu Osobliwych Talentów”, w którym dzieci,
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młodzież i dorośli mogli zaprezentować swój talent. Przeprowadziliśmy także licytację, która również cieszyła się dużym
powodzeniem. Nie był to koniec atrakcji, ponieważ podczas
pikniku można było wziąć udział w loterii fantowej, przejechać się bryczką, poskakać na trampolinie lub też zrobić sobie zdjęcie w wozie strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej z
Łopuszna. O godzinie 20.00 przyszedł czas na występ seminaryjnego zespołu muzycznego „KERYGMAT”, który porwał do
tańca i wspólnej zabawy wszystkich przybyłych. Po koncercie
o 21.30 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, jednak nie był to koniec „PIKNIKU RODZINNEGO KSM – u”, ponieważ na starszych
czekała jeszcze zabawa taneczna, na której pokazaliśmy, że
łopuszańska młodzież potrafi świetnie się bawić bez alkoholu. W pikniku wzięło udział ok. 300 osób nie tylko z Łopuszna,
ale też z okolicznych parafii i miejscowości. Spotkaliśmy się z
wieloma pozytywnymi komplementami, za które dziękujemy,
jednak nie dalibyśmy rady bez pomocy Bożej, księży z naszej
parafii – ks. dziekana Ireneusza Jakusika, ks. Tomasza Cieniucha i ks. Józefa Cichonia, sponsorów: ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIESNEGO „WIR”, firma wielobranżowa „soboń”,
przedsiębiorstwo wielobranżowe „sokna”, piekarnia kozak, projektowanie stron internetowych”
siplex studio”, przedsiębiorstwo transportowo-handlowe „trans-serwis”, usługi transportowe
„marco polo”, „jmc - stelmach”, bank spółdzielczy
w łopusznie, Hurtownia „polamir”, piotr ciszek, jOanna nyga - mista a także osób świeckich, wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ktoś może zadać pytanie: Dlaczego ten
Piknik Rodzinny jest taki niezwykły? Odpowiedź jest prosta,
ponieważ przede wszystkim jest to spotkanie jedności, spotkanie pokoleń, podczas którego zarówno najmłodsi jak i najstarsi połączyli siły, by wspólnie modlić się, pomagać i bawić.
Było to spotkanie uwielbienia, gdzie poprzez zabawę, taniec,

śpiew, a nawet zwykłą serdeczną rozmowę uwielbialiśmy Jedynego Boga. Osoby zainteresowane naszą działalnością zapraszamy na cotygodniowe spotkania w każdą sobotę o godz.
14.00 na starej plebanii.
Magdalena Łosiewicz

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach
W miejscu w którym kilka lat temu rozpoczęła się budowa Szkoły Podstawowej powstanie świetlica wiejska.
Budowę prowadzi Gmina Łopuszno. Wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Kompleks z Morawicy. Koszt inwestycji to około 1055 tys. zł. Inwestycja
jest dofinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł. Planuje się, że budowa zostanie zakończona w czerwcu 2013 roku.
Inwestycja obejmuje przebudowę rozpoczętej budowy na
bazie istniejących już ścian wraz z instalacjami wewnętrznymi
(centralne ogrzewanie wraz z kotłownią, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacja). Wykonane zostaną
przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, zbiornik na ścieki sanitarne, pochylnia dla niepełnosprawnych,
śmietnik, parking wraz z dojazdami i chodnikiem wokół budynku, plac zabaw.

Przewidziane jest też wyposażenie budynku świetlicy oraz
rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego.
m.n.
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„Gościniec” wyróżniony
Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec” Lucyny
Paszowskiej z msc. Czartoszowy w naszej gminie zostało wyróżnione w konkursie na „Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne powiatu kieleckiego”.
Laureatka odebrała nagrody 2 września podczas Dożynek
Powiatu Kieleckiego w Daleszycach. Celem konkursu było zachęcenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych do podnoszenia ich estetyki, upiększania otoczenia, ukwiecania terenu, dzięki czemu stają się one atrakcyjnym miejscem do wypoczynku w powiecie kieleckim. Przy ocenie gospodarstw
brane pod uwagę były ich wygląd ogólny, estetyka i zagospodarowanie budynków i posesji, a także ciekawe rozwiązania
architektoniczne.
Antoni Lesiak

Łopuszno będzie w Google Street View
Samochód firmy Google z zamontowaną na dachu kapsułą, w której zainstalowanych jest kilka kamer, pojawił
się w gminie Łopuszno. Pojazd poruszając się po ulicy nagrywa obraz ze wszystkich stron. Powstałe w ten sposób
ujęcia zostaną wykorzystane w zyskującym popularność
na całym świecie serwisie Google Maps.
Po wprowadzeniu zdjęć do serwisu Google Map internauci klikając w wybrane miejsce na mapie będą mogli je zobaczyć z poziomu ulicy. Serwis pozwala obracać obraz w każdą
stronę, zarówno na boki jak i na dół i do góry. Można też zbliżać zdjęcia i przesuwać się w kolejne miejsca po ulicy. System
automatycznie zamazuje twarze uwiecznionych na zdjęciach
ludzi, zamazywane są też tablice rejestracyjne samochodów.
Szymon Jarzyna
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Złapali „Złotą Rybkę”
W niedzielne popołudnie 16 wędkarzy zebrało się aby zawiązać stowarzyszenie. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy
Zdzisław Oleksiewicz, który został wybrany na przewodniczącego zebrania. W dalszej kolejności zatwierdzono porządek obrad oraz przedstawiony przez radcę prawnego Statut Stowarzyszenia. Celem stowarzyszenia w szczególności
będzie rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie
norm etyki wędkarskiej, zasad koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, gospodarowanie terenami wędkarskimi powierzonymi kołu, popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz
organizowanie zawodów wędkarskich.
Wszystkie uchwały założycielskie podjęte zostały jednomyślnie i w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o rejestrację stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach
w celu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednomyślnie na Prezesa Koła wybrano Mariusza Łuszczyńskiego, w
skład zarządu weszli również: Tomasz Sochacki jako Skarbnik oraz Robert Macander – Sekretarz. Wybrano również
Komisje Rewizyjną w skład której weszli: Mieczysław Serafin, Adam Sochacki oraz Zygmunt Mazur. Członkowie Stowarzyszenia długo debatowali nad nazwą stowarzyszenia,
ostatecznie padła propozycja aby nazwą Koła Wędkarskiego

była…. „Złota Rybka”. Członkowie jednomyślnie przychylili
się do przedstawionej propozycji.
Życzymy złapania Złotej Rybki, która spełni wszystkie marzenia Koła Wędkarskiego.
Mariusz Łuszczyński

Dom Opieki dla osób niepełnosprawnych i starszych
W miejscowości Józefina w gminie Łopuszno powstaje
Dom Opieki dla osób niepełnosprawnych i starszych. Powstanie w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Józefinie.
Od momentu zlikwidowania szkoły podstawowej w 2007
roku budynek stał pusty. Gmina postanowiła go zagospodarować. W 2009 roku został przekazany w nieodpłatne użytkowanie wraz z działką Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z siedzibą
w Kielcach. Będzie tutaj Dom Opieki dla niepełnosprawnych
dorosłych, którzy nie mają żadnego wsparcia. Będą się tu odbywać warsztaty terapii zajęciowej, dla ułatwienia niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie. Podopieczni
będą mogli liczyć na stałą opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitację.
Remont budynku rozpoczął się w maju tego roku. Został
podwyższony o dodatkową kondygnację, dach pokryto blachą ,wymieniono okna oraz wykonano elewację zewnętrzną.
W domu opieki znajda się 62 stałe miejsca noclegowe. Dodatkowo pomoc znajdzie tu około 50 osób,które będą mogły
dojeżdżać na zajęcia. W budynku znajdzie się świetlica integracyjna.
Dom opieki powstaje z myślą o niepełnosprawnych dorosłych, którzy nie podlegają już pod system oświaty i nie mają
żadnego wsparcia, jeśli chodzi o sprawy egzystencjalne.
m.n.
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Szanując pamięć o żołnierzach
Trwają prace renowacyjne przy ogrodzeniu zbiorowej mogiły żołnierzy powstania styczniowego poległych w dniu 26
lutego 1863 roku w bitwie pod dowództwem Generała Mariana Langiewicza w okolicach wsi Ewelinów w gminie Łopuszno. Fundatorem materiałów jest Pani Dorota Zasada właścicielka tartaku w Ewelinowie.
Serdecznie dziękujemy.
s.j.

Dożynki 2012
Dożynki gminne w Łopusznie to jedno z większych wydarzeń kulturalnych, realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie przy współudziale Urzędu Gminy w Łopusznie.
Tegorocznym obchodom Święta Plonów sprzyjała piękna
pogoda. Uroczystości dożynkowe jak co roku rozpoczęto dziękczynną Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Potem jak nakazuje tradycja
barwny korowód dożynkowy na czele z orkiestrą, starostami,
gospodarzem dożynek, przemaszerował ulicami Łopuszna na
teren Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, gdzie
kontynuowano dalszą część uroczystości. Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Aneta Ogonowska z Marianowa i Paweł Knap z Sarbic I. Po obrzędzie chleba i ośpiewaniu wieńców
dożynkowych, gospodarz dożynek Zdzisław Oleksiewicz - Wójt
gminy Łopuszno, powitał licznie zgromadzonych gości dożynkowych. Swoją obecnością Święto Plonów w naszej gminie zaszczycili parlamentarzyści z Polski a także europoseł Jacek Włosowicz, dyrektorzy i kierownicy jednostek z województwa, z sąsiednich gmin oraz z terenu gminy Łopuszno. Licznie dopisali
mieszkańcy gminy Łopuszno.
Koncertem Orkiestry Dętej w Łopusznie rozpoczęto część
artystyczną, w której prym wiodły pieśni dożynkowe i ludowe, w wykonaniu lokalnych zespołów ludowych. Na scenie
miał miejsce również debiut grupy wokalno-tanecznej „Słoneczne nutki”, działające przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Fanisławicach. O godz. 16.00 rozpoczął się dwugodzinny, interaktywny program „Na szlachecką
nutę” prowadzony przez trzech aktorów. Również wiele innych atrakcji przygotowano na to wyjątkowe święto. A były to:
Wesołe miasteczko dla najmłodszych, „Miasteczko sportowe,
prowadzone przez trzech animatorów, angażujące nie tylko
dzieci i młodzież ale także dorosłych. Piękną dekorację sceny
stanowiły z wielkim artyzmem wykonane wieńce dożynkowe,
złożone przez delegacje z sołectw Gminy Łopuszno. Wieńce
brały udział w konkursie, ogłoszonym przez Urząd Gminy. Wybrano najpiękniejszy, którym według komisji oceniającej był
wieniec ze Snochowic. Pozostałe otrzymały również nagrody pieniężne. Każdy wieniec zasługiwał na takie uznanie. Sta-
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łą wystawą związaną z dożynkami jest wystawa płodów rolnych, organizowana co roku przez pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie. Najpiękniejsze płody rolne przekazują na tę
wystawę rolnicy z terenu gminy. Tegoroczna wystawa płodów
rolnych była owocem pracy wielu ludzi: rolników i tych którzy
te plony pięknie wyeksponowali. Inną atrakcją towarzyszącą w tym dniu była wystawa poplenerowa obrazów olejnych
i akwareli, wykonanych przez artystów z Polski i z Ukrainy. Na
dożynkach zaprezentowali wspaniałe rękodzieło uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Fanisławicach. Tradycją dożynek w Łopusznie stały
się konkursy kulinarne, cieszące się dużym zainteresowaniem.
Wspaniałe smaki regionalnych potraw docenia nie tylko komisja konkursowa ale również wielu uczestników tego święta. W tym roku I miejsce w konkursie kulinarnym otrzymała p.
Halina Sochacka z Łopuszna za potrawę „Prazoki z maślanką”,
II miejsce p. Eleonora Wertka z Lasocina za ” dżem z jarzębiny
z serem kozim”. III równorzędne miejsce otrzymały: p. Alicja
Borowska ze Snochowic za „Goły snochoskie” i p. Aneta Karlińska za „Kapustę z grochem”. Wyróżnienie otrzymała p. Zofia
Młynarska z Lasocina za wysokie walory smakowe wszystkich
potraw, przygotowanych na konkurs dożynkowy. Mistrzynie
kuchni regionalnej otrzymały nagrody rzeczowe.
Tegoroczne dożynki współfinansowane były ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER w ramach PROW
2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt został złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie za pośrednictwem LGD „Nad Czarną i Pilicą”. Sponsorami tegorocznych dożynek byli: Polskie Górnictwo Skalne „Minerał”-Widłak, Krzysztof Soboń, „WiR” Zakłady Mięsne Szproch i Pietrusiewicz, „Dom z klasą”-Mahmut Othman,
Michał Perz, Wiesław Zasada, Bank Spółdzielczy Łopuszno,
„Trans Serwis” – Bonifacy Sornat, Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe, „Skorpion”-Jan Łukasik, Bogdan Jabłoński, Piekarnia Kozak Łopuszno-Aleksander Kozak.
Wszystkim sponsorom a także tym którzy w inny sposób
włączyli się do realizacji uroczystości dożynkowych, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
b.p.

Kultura i oświata

XXXII Międzynarodowy Plener Plastyczny
W dniach od 29.08.2012 r. do 09.09.2012 tradycyjnie jak co
roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zorganizował
XXXII Międzynarodowy Plener Plastyczny. Uczestnikami pleneru byli zaproszeni malarze profesjonaliści z Ukrainy, a także
z terenu naszego kraju.
Prace powstałe w tym okresie uwidaczniały bogate wnętrze oraz niezwykły artyzm malarzy. Tematy powstałych prac
były różnorodne pod względem doboru tematu, bądź i samej
techniki wykonania. Wielokrotnie w pracach malarzy przeja-

wiał się temat kwiatów, martwej natury, pejzaży, a także naszych pięknych łopuszańskich terenów.
Organizacja tego rodzaju wymiany ma wiele pozytywnych
aspektów. Niewątpliwie jest to naprzemienne poznanie innych kultur, zdobycie nowych doświadczeń, poznanie zupełnie innych technik stosowanych w malarstwie oraz spojrzenia
na malarstwo z perspektywy drugiej osoby.
Prace powstałe w czasie pleneru można było podziwiać
podczas tegorocznych Dożynek Gminnych. Obecnie obrazy
znajdują się w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
a. j.

Warsztaty malarskie i fotograficzne
W br. roku podobnie jak w poprzednim w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie pod kierunkiem pani Oksany Onyszczenko - malarki z Ukrainy odbywały się warsztaty malarskie. Było to możliwe dzięki projektowi złożonemu do Lokalnej Grupy Działania ,,Nad Czarną i Pilicą” o przyznanie pomocy z działania 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW 2007 – 2013.
W warsztatach malarskich uczestniczyło 10 osób z terenu
gminy Łopuszno i Słupia. Zajęcia prowadzone były w jednej
grupie pań. Celem warsztatów było rozbudzenie pasji twórczych. Jednym z kilku tematów dominującym w czasie warsztatów był pejzaż z łódką. Obrazy o niniejszej tematyce zostały
wykonane farbą olejną o grubej strukturze, głównie za pomocą szpachelki i pędzla. Pani Oksana pokazała, w jaki sposób
można bawić się nie tylko kolorem, plamą, światłem, cieniem

Prace jednej z uczestniczek warsztatów malarskich 2012

foto: Tomasz Jas

ale i grubą fakturą. Pod czujnym okiem malarki z dnia na
dzień krok po
kroku powstawały prace. Stosując się do cennych uwag efekt
końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania
zarówno uczestniczek jak i samej
malarki.
O tym, że
oprócz aparatu
fotograficznego
do poprawnego
wykonania zdjęcia, potrzebne
jest coś więcej,
wiedzą uczest- foto: Agnieszka Jeleń
nicy kolejnych
warsztatów. W Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie odbyły się również warsztaty fotograficzne. Podobnie jak warsztaty malarskie tak i te wpisują się w projekt pn. ,,Cykl warsztatów artystycznych”, zrealizowane w ramach działania 4.1/413.
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013.
W warsztatach fotograficznych brało udział 10 uczestników. Prowadzący warsztaty pan Bartosz Kruk z wykształcenia
fotograf, przekazał niezbędną wiedzę z zakresu techniki fotograficznej. Omawiał poszczególne zagadnienia np. co to jest
migawka, przysłona, pomiar światła itd. Dzielił się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. W sposób bardzo przejrzysty
wyjaśniał jak poprawnie wykonać zdjęcia, oraz jakich unikać
błędów. Teoria dla lepszego zrozumienia oraz utrwalenia popierana była licznymi ćwiczeniami. Potwierdzeniem nabytych
umiejętności z zakresu malarstwa i fotografii będzie wystawa
najciekawszych prac powstałych w czasie realizacji projektu.
Agnieszka Jeleń
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GOK zaprasza
Do końca października: Nabór dzieci i młodzieży na zajęcia taneczne i do grupy mażoretek (kontakt: Małgorzata Soboń, tel. 41/39 14 136)

Do końca października: Nabór dzieci i młodzieży szkolnej
na zajęcia wokalne i plastyczne (kontakt: Agnieszka Jeleń, tel.
41/39 14 136)
b.p.

Z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie
Konkurs Poezji Marii Konopnickiej
„Poezja jest światem ludzkich przeżyć i refleksji. Jest po
trochu jak mówienie ludzkim językiem w dobie maszyn i
komputerów…”
Jan Twardowski
17 maja br. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował IX Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej. Konkurs
tego typu pozwala nam przybliżyć twórczość znanej nam dobrze poetkii nowelistki.
Przed komisją konkursową uczestnicy mieli do zaprezentowania po dwa utwory Marii Konopnickiej. W skład jury weszły: Barbara Pawelczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Zuzanna Woś – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
i Agnieszka Jeleń – animator kultury. Zaprezentowało się 20
uczniów ze szkół z Gnieździsk, Dobrzeszowa oraz Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych.
W pierwszej kategorii – klasy IV-VI szkół podstawowych –
zwyciężyli:
I miejsce – Magdalena Pawłowska – Szkoła Podstawowa w Łopusznie,
I miejsce - Aleksandra Wychowaniec – Szkoła Podstawowa w
Dobrzeszowie,
II miejsce – Maria Szymkiewicz – Zespół Szkół w Gnieździskach,
III miejsce – Weronika Sobczyk – Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie.

Wyróżnieni zostali: Łukasz Zimny ze Szkoły Podstawowej
w Dobrzeszowie i Dominik Smardzewski z Zespołu Szkół w
Gnieździskach.
W drugiej kategorii – klasy I-III szkół ponadgimnazjalnych
– nagrodzono:
I miejsce – Justyna Kiełbus – Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie,
II miejsce – Kinga Przywała – Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie,
III miejsce – Magdalena Serafin – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Wyróżniona natomiast została Mariola Szymkiewicz również ze szkoły w Łopusznie.
Justyna Kiełbus, uczennica gimnazjum w Zespole Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie otrzymała maksymalną ilość punktów
Spośród nagrodzonych jury wybrało osoby, które pojechały 27 maja na XXXIII Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii
Konopnickiej Przedbórz-Góry Mokre 2012. Nominacje otrzymali laureaci z największą ilością punktów:
- Justyna Kiełbus
- Magdalena Pawłowska
- Aleksandra Wychowaniec
- Maria Szymkiewicz
- Weronika Sobczyk
Wyróżnienie w tych spotkaniach otrzymała Maria Szymkiewicz.
Serdecznie gratulujemy laureatom pięknych recytacji, życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy wszystkich do brania
udziału w kolejnych konkursach.
Aneta Ogonowska

SKAŁKA POLSKA 2012

Uroczystość patriotyczna upamiętniająca pacyfikację wsi
Skałka Polska odbyła się 13 maja 2012 roku. W tym ważnym
historycznym dniu została odprawiona msza święta w intencji
ofiar Skałki w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i świętej Tekli w Mninie.
Następnie mimo deszczowej pogody uczestnicy mszy
świętej, udali się do miejscowości Skałka Polska, aby w chwili ciszy i modlitwy złożyć pod pomnikiem pomordowanych
wieńce i znicze na znak pamięci i szacunku o zmarłych. W tym
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ważnym wydarzeniu uroczystość podkreśliły poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, oraz delegacje szkół. W uroczystości jak co roku uczestniczyły władze

gminy w osobach: wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno pani Danuta
Łukasik, a także zaproszeni goście.
Edyta Bujak

Odkrywamy talenty…
Dnia 19 czerwca rozstrzygnięto konkursu literackiegi „ O
Złote Pióro”. Konkurs miał charakter otwarty. Tematyka prac
była dowolna, choć organizatorom zależało na uwzględnieniu
tematyki regionalnej. Celem konkursu było inspirowanie zainteresowań literackich, poszukiwanie nowych talentów twórczości literackiej, zachęcenie do czytania i poznawania literatury, możliwość zaprezentowania swoich prac.
Kierując zaproszenie do udziału w konkursie oczekiwaliśmy
własnych refleksji o tym, co w życiu każdego człowieka istotne, wartościowe, o szczęściu i marzeniach. Te przemyślenia
mogły być zamknięte w dowolną formę literacką – zarówno
poetycką jak i prozatorską. Nasz konkurs to niepowtarzalna
możliwość spotkania wrażliwych ludzi, którzy czują mocniej
i potrafią pięknie wypowiedzieć własne uczucia w literackiej
formie.

Laureaci konkursu O Złote Pióro

Konkurs jest imprezą cykliczną. W tym roku odbyła się już
IV edycja. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w
Łopusznie, zaś patronat nad nim objął Wójt Gminy Łopuszno.
Konkurs miał charakter międzybiblioteczny.
Jury, pod przewodnictwem Stanisława Nyczaja – literata,
prezesa Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich oceniła 26 utworów 17 uczestników.
Podsumowanie odbyło się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
Po wnikliwej analizie prac konkursowych jury przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach – za prozę i poezję.
„Złote Pióro” przyznano dla Kingi Pacak za opowiadanie
pt. „Boska interwencja”.
Pierwsze miejsce w kategorii opowiadanie przyznano dla
Izabeli Siekańskiej za opowiadanie pt. ”Wampiry”. Drugie
miejsce dla Konrada Jabłońskiego za opowiadanie pt. „Wycieczka Marka”, a trzecie dla Eleonory Wertka za „Klechdy
mojego dzieciństwa – Baj, Baj, Baju ”.
W kategorii II /poezja/ przyznano: pierwsze miejsce dla
Agnieszki Siwek za wiersz pt. „Być szczęśliwym”. Równorzędne miejsce zajęła Magdalena Skowron. Drugie miejsce komisja przyznała Marii Sataleckiej za utwór „Moja ojczyzna”, natomiast trzecie miejsce dla Edyty Piwowarczyk i Anny Puchrowicz.
Wyróżniono Karolinę Jagiełło.
W opinii jurorów wszyscy uczestnicy wykazali się kulturą i
precyzją słowa oraz umiejętnością zastosowania właściwych
zasad kompozycyjnych w wybranych przez siebie formach
wypowiedzi.
Wszystkim początkującym twórcom literatury gratulujemy,
życzymy powodzenia i wytrwałości. Zapraszamy do udziału w
kolejnej, przyszłorocznej edycji konkursu „O Złote Pióro”!
m.g.
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,,Aby istnieli wielcy poeci,

muszą być wielcy czytelnicy” /Walt Whitman/

Spotkania z pisarzami w łopuszańskiej bibliotece

Dzięki dofinansowaniu z ŚBRR - Małe Projekty programu
LEADER objętego PROW 2007-2013 biblioteka zorganizowała projekt „Literackie i teatralne spotkania w bibliotece”
w ramach którego odbył się cykl spotkań z pisarzami. Celem
projektu było popularyzowanie literatury polskiej i czytelnictwa poprzez osobiste spotkania z autorami książek, a także
zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką. W spotkaniach z pisarzami uczestniczyły dzieci i młodzież z łopuszańskich szkół.
W bibliotece gościli:
12 kwietnia 2012r gościł Wiesław Drabik - autor ponad stu
książeczek dla dzieci ukazujących się od 1995 r. są to pełne humoru, wierszowane bajeczki chętnie czytane i oglądane przez
najmłodszych, ale i rodzice czytający je swoim pociechom nie
będą się nudzić... Przyczyniły się do tego wspaniałe ilustracje
Marka Szala, Doroty Szoblik, Andrzeja Kłapyty, Pawła Kołodziejskiego i Carlosa Busquetsa.
Pisarz zabawiał je wierszykami, cytatami ze swoich książek
oraz organizował konkursy. Bawił się w odgadywanie rymów
i zagadek. Wiesław Drabik opowiedział dzieciom jak powstaje książka, jaka jest jej droga od napisania do wydrukowania.

nicy spotkania otrzymali kartki z ilustracją z książki „Opowieści
babci Gruni” do kolorowania oraz autografem autorki. Dzieci jak zwykle wykazały się dużym zaangażowaniem i bardzo
chętnie odpowiadały na zadawane pytania.

Edyta Zarębska

Spotkanie z teatrem
31 maja uczniowie mieli okazje obejrzeć ciekawe widowisko teatralne, gdzie aktorzy Studia Małych Form Teatralnych „ART.-RE” z Krakowa, zaprezentowali baśń J.M. Leprince’a de Beaumont’a „Piękna i Bestia. Artyści z Krakowa dostarczyli dzieciom wielu przeżyć estetycznych podczas spektaklu, dzieci miały możliwość jego współtworzenia, wykonując
polecenia aktorów, a także odpowiadając na zadawane przez
nich pytania. Pomysłowe kostiumy, oryginalne dekoracje, a
także humor sytuacyjny i słowny sprawiły, że wszyscy bawili
się znakomicie.
Morał „Pięknej i Bestii” uświadomił młodym widzom, że
prawdziwe piękno tkwi wewnątrz, trzeba tylko umieć je dostrzec.
Dzieci z Wieslawem Drabikiem

17 maja gościem Biblioteki Publicznej była Edyta Zarębska. Pani Edyta Zarębska jest bajkopisarką i ilustratorką, laureatką konkursu literackiego im. Astrid Lindgren , autorką książki
„Opowieści babci Gruni”. Na początku pani Edyta opowiedziała dzieciom, kim jest babcia Grunia i jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem. Następnie pan Robert przeczytał uczestnikom
spotkania fragment książeczki „Opowieści babci Gruni”, który został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Dzieci dowiedziały
się także jak powstaje książka i jakie osoby biorą udział w tym
procesie. Na koniec państwo Zarębscy wykonali piosenkę,
a dzieci klaskały w rytm muzyki. Po spotkaniu przyszedł czas
na wspólne zdjęcia, zakup i podpisywanie książeczek. Uczest-
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13 czerwca odbyło się spotkanie z popularną autorką powieści dla nastolatków i poetką laureatką wielu nagród –
Martą Fox. Autorka wydała ponad 30 książek (min. „Magda.
doc”, „Paulina.doc”, „Paulina w orbicie kotów”, „Pierwsza miłość”, „Niebo z widokiem na niebo”, ”Coraz mniej milczenia”,
„Kaśka Podrywaczka”, „Karolina XL”, „Karolina XL zakochana”,
„Iza Anoreczka”, „Iza Buntowniczka”, „Zuzanna nie istnieje”,
„Cafe plotka”).
W swojej twórczości Pisarka dotyka problemów o tematyce rodzinnej, młodzieżowej, ukazuje nowoczesny, partnerski
model rodziny, pisze także o nadużyciach w rodzinie oraz o
miłości. W sposób odważny i subtelny pisze o sprawach dojrzewania. Jej powieści zajmują w ostatnich latach czołowe
miejsca na listach bestsellerów a cała twórczość wzbudza
duże zainteresowanie wśród czytelników.
Gimnazjaliści mieli możliwość zadać pisarce kilka pytań i jak
się okazało rozwinęła się bardzo żywa dyskusja na temat życia
i twórczości Pani Marty. Pierwszych odważnych, którzy odważyli się pytać, autorka nagrodziła swoimi książkami.

Marta Fox prezentuje najnowszą ksiażkę

Jak Koziołek Matołek dzieci uczył
Przedszkolaki oraz uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie uczyli się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Pomagał im w tym
Koziołek Matołek. Nie przyjechał co prawda z Pacanowa, tylko z Posterunku Policji w Krasocinie, jednak żadne z dzieci nie
miało wątpliwości co do jego autentyczności. Koziołek miał
na sobie żółtą, odblaskową kamizelkę, a na głowie prawdziwą
policyjną czapkę. Sympatyczny zwierzak przyjechał do szkoły
w towarzystwie pana aspiranta Marcina Suchackiego, który na
co dzień jest policjantem w Krasocinie, a jednocześnie zaangażowanym w życie szkoły tatą małego Franka, który od tego
roku uczęszcza do naszego przedszkola. Pan aspirant zapoznawał uczniów z zasadami bezpieczeństwa na drodze, a potem Koziołek Matołek, biorąc za rękę dwójkę dzieciaków, przechodził z nimi po pasach na drugą stronę.
Akcja bardzo spodobała się nie tylko najmłodszym, starsi
uczniowie także chcieli przechodzić na drugą stronę ulicy w
towarzystwie Koziołka. Nawet niektóre gimnazjalistki… Czyżby pomyliły bohatera popularnej kreskówki z przystojnym
Kacprem z II A?
Widok niecodziennego przechodnia wzbudził także zainteresowanie kierowców. Cierpliwie stali przed pasami, gdy
pan aspirant zatrzymywał ruch i chwalili władze szkoły za zorganizowanie tak potrzebnej akcji.
Dyrekcja szkoły zaś serdecznie dziękuje kierownikowi Posterunku Policji w Krasocinie panu aspirantowi Adamowi Kozieł oraz Koziołkowi Matołkowi i panu aspirantowi Marcinowi
Suchackiemu za przyjazd do Łopuszna i poprowadzenie niezwykle ciekawych i ważnych lekcji z wychowania komunikacyjnego. Mamy nadzieję, że nie ostatnich.
a.p.
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Bezpieczni nie tylko nad wodą
Jak postępować w razie wypadku, kiedy i jak wezwać pomoc, jak uniknąć zagrożenia. Takie między innymi tematy poruszane były podczas spotkania z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej, które odbyło się w Zespole Szkół w Łopusznie 26 czerwca.
Z dziećmi i młodzieżą spotkał się pan Marek Szymkiewicz,
sekcyjny (odpowiednik kaprala w wojsku) z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Kielcach. Pan Marek jest strażakiem
już osiem lat. Opowiadał o swojej odpowiedzialnej pracy, demonstrował uczniom sprzęt, którym na co dzień się posługuje. Szczególne zainteresowanie wzbudził strój nurka, często
przez niego zakładany podczas akcji, gdyż specjalizuje się w
ratownictwie wodnym. Pokazywał, jak udzielać pierwszej pomocy.
Najważniejsze jednak było przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji, gdy wielu z nas wypoczywa nad wodą, w górach, w lesie. Pan
strażak rozmawiał z dziećmi, jak zapobiegać zagrożeniom. Uczniowie wymieniali numery telefonów alarmowych. Chętnie odpowiadali na pytania gościa i sami nie

Pan Marek, sekcyjny Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej opowiada,
jak przygotowuje się do akcji 27

szczędzili mu pytań. Największą inicjatywę przejawiali
najmłodsi chłopcy, którym wyraźnie zaimponowała praca strażaka.
a.p.

Dzień Patrona
23 maja społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie świętowała Dzień Patrona. Minęło już pięć lat odkąd
nasza szkoła przyjęła imię polskiego Papieża. Przez ten czas
wiele się w życiu szkoły wydarzyło. Kilka roczników ukończyło
szkołę, ciągle przychodzą następne. Najmłodsi nie pamiętają
już Papieża, znają go jedynie z książek, z filmów, z lekcji religii.
Tym bardziej czujemy się moralnie zobowiązani, aby przypominać sylwetkę Patrona.
Świętowanie rozpoczęliśmy tradycyjnie od przemarszu
spod szkoły do kościoła parafialnego. Gdy patrzę na długą kolumnę odświętnie ubranych uczniów, ogarnia mnie wówczas
wzruszenie. Wstrzymujemy ruch na ulicy Strażackiej, budzimy zainteresowanie przechodniów, z ciekawością przyglądają się nam kierowcy. Wszyscy się domyślają się, że dzieje się
coś wyjątkowo uroczystego, a my jesteśmy dumni, podążając
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równym krokiem za pocztem sztandarowym – symbolem naszej szkoły i znakiem przynależności do licznej rodziny szkół
noszących imię Jana Pawła II. Oprócz uczniów w uroczystości
uczestniczyło liczne grono rodziców oraz pani przewodnicząca RG Danuta Łukasik.
Mszę św. w intencji uczniów, rodziców, dyrekcji i pracowników szkoły sprawował ks. proboszcz Ireneusz Jakusik. W wygłoszonej do nas homilii przypomniał, że Papież uważał dzieci
i młodzież za swoich przyjaciół i za nadzieję świata. Powinniśmy o tym pamiętać i „wymagać od siebie, nawet gdyby inni
nie wymagali”. Oprawę muzyczną liturgii przygotował zespół
Soli Deo. Wśród pieśni nie mogło zabraknąć tej ulubionej Papieża – „Barki”.
Po mszy św. zostaliśmy w kościele, aby obejrzeć program
artystyczny. Na prezbiterium stanęli uczniowie klasy III a. Na

Kultura i oświata

białych koszulach lśniły żółte kokardy. Dzieci wierszem, piosenką, anegdotą przypomniały życie Karola Wojtyły i najzupełniej wyjątkowy pontyfikat polskiego Papieża. Wielu solistów pokonało tremę i zaprezentowało swoje umiejętności wokalne oraz gry na instrumentach. Występowi młodych
artystów towarzyszył pokaz multimedialny ukazujący Jana
Pawła II w różnych momentach życia w otoczeniu dzieci. Ten
wzruszający program przygotowała ze swoimi wychowankami pani Wanda Nowak.

Kiedy wracaliśmy do szkoły, oczy wielu zatrzymała „Papieska Jodła”. Urosła od ubiegłego roku i pięknie prezentuje się
wśród zielonej, wiosennej trawy. Ułożony przed nią kamień
przypomina nam, że Jan Paweł II zaliczony został w poczet
błogosławionych. A kiedy przekraczamy drzwi szkoły, spogląda na nas Patron. 23 maja przed popiersiem palił się znicz i
odurzająco pachniały biało – żółte bukiety.
Agnieszka Palacz

Projekty gimnazjalne
W projekcie edukacyjnym, zgodnie z nową podstawą programową, musi uczestniczyć każdy gimnazjalista. Jest to jeden z warunków ukończenia szkoły. Udział w projekcie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Podsumowaniem pracy
w ramach projektu jest jego publiczna prezentacja.
Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II realizowali różnorodne projekty. Były wśród nich tematycznie
związane z historią, ze sztuką, z tradycjami świątecznymi oraz
takie, które omawiały praktyczne zastosowanie matematyki.
Wiele uczniowskich przedsięwzięć wiązało się bezpośrednio z regionem. 14 maja 2012r. odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt. ,,Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w
Snochowicach” przygotowana przez grupę uczniów z klasy
Panie z KGW chętnie śpiewały ludowe piosenki

II B w składzie: Kamila Rogula, Karol Nowacki, Justyna Janowska, Justyna Zimna, Magdalena Pałgan, Daria Sobczyk, Adrian
Sobczyk, Paweł Kowalczyk. Grupą opiekował się pan Krzysztof Zimny. Prezentację obejrzeli uczniowie klasy II B oraz zaproszeni goście: pani dyrektor Elżbieta Oleksiewicz, pani Ilona Picheta, pani Grażyna Bednarska, pani Bogumiła Kamińska
oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic.
Celem projektu było zaprezentowanie historii Koła Gospodyń Wiejskich oraz jego działalności. Projekt miał także zachęcić młodych ludzi, aby kultywowali tradycje i zwyczaje swoich regionów. W tym celu uczniowie przytoczyli historię Koła
Gospodyń Wiejskich.
Sztuka robienia kwiatów z bibuły
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Zapraszamy na chleb ze smalcem

Biuro turystyczne Baba - Jaga zachęca do udziału w wycieczce po
regionie

Członkinie zaprezentowały się w strojach ludowych oraz zaśpiewały piosenki wspólnie z uczniami. Jedna z uczennic pokazała gościom, jak wykonywać róże z krepiny. Do robienia
tych pięknych kwiatków przyłączyli się członkowie klasy. Miłym
i zaskakującym momentem było poczęstowanie wszystkich
uczestników chlebem ze smalcem według staropolskiej receptury oraz ciastem drożdżowym z dżemem własnej roboty.
Z kolei 29 maja grupa z klasy II A w składzie: Adam Bernat,
Barbara Palacz, Karolina Rudzińska przygotowała projekt pt.
„Cudze chwalicie, swego nie znacie. Dwudniowa wycieczka
po regionie świętokrzyskim. Program, kosztorys.” Na potrzeby
projektu uczniowie założyli biuro turystyczne „Baba – Jaga”,

opracowali plan wycieczki, folder reklamowy oraz skalkulowali koszty. W tym celu nauczyli się posługiwania programem
komputerowym Excel. Inne pożytki z pracy nad projektem to
poszerzenie wiedzy o historii, zabytkach i przyrodzie regionu, udoskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz autoprezentacji. Grupa pracowała pod kierunkiem pana Andrzeja
Cieślickiego i Krzysztofa Zimnego.
Udział w rzetelnie przygotowanym projekcie jest ważnym
uczniowskim doświadczeniem. Praca z zespołami daje także
nauczycielom sporo satysfakcji. Pedagodzy narzekają jedynie
na zbyt rozbudowaną dokumentację związaną z projektami.
Więcej na temat projektów: http://zslopuszno.pl
Krzysztof Zimny

Mistrzowie pędzla i palety
23 czerwca 2012r. w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach odbył się wernisaż wystawy oraz uroczyste rozdanie nagród
uczniom biorącym udział w konkursie plastycznym pt. ,,Mój
kościół parafialny”.
Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z terenu województwa świętokrzyskiego oraz diecezji kieleckiej wykonanych
różnymi technikami plastycznymi. Komisja składająca się z
artystów plastyków oraz historyków sztuki nagrodziła naszą
szkołę nagrodą specjalną.
W kategorii gimnazjum nagrodę główną otrzymała Paulina Gębska z kl. II C, natomiast wyróżnienia: Kamila Rogula
z kl. II B oraz Katarzyna Gwóźdź z kl. III B.
W kategorii szkoła podstawowa wyróżnienia otrzymali:
Sandra Kruszewska i Milena Rogula z kl. VI a oraz Piotr
Czupryński z kl. I b. Uczniów przygotowywały p. Bogumiła
Kamińska oraz p. Iwona Rydz.
Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Bogumiła Kamińska
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Nowy rok i nowe nadzieje
Nadzieje na sukcesy w nauce i sporcie, na ciekawe zajęcia,
może na prawdziwą przyjaźń, a może na pierwszą miłość?
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Społeczność naszej szkoły zawsze spotyka się przed budynkiem, by wspólnie pomaszerować do kościoła. Na czele poczet sztandarowy, dyrekcja, najmłodsi uczniowie, starsi,
gimnazjaliści. Jest także wielu rodziców. Zasiadamy w świątyni, by posłuchać, co mówi do nas Bóg u progu nowego roku
szkolnego. Mszę odprawia ksiądz Adrian Buczkowski. Umie
mówić do dzieci i młodzieży, ma ze sobą ciekawe rekwizyty,
między innymi… młotek. Czy da się nim wbić do głowy odrobinę wiedzy?
Po mszy udajemy się do szkoły. Raport przewodniczącej,
wspólnie odśpiewany hymn państwowy, a potem wita nas
pan dyrektor. Mówi, że tęsknił, że bardzo się cieszy, że nas widzi, że uczniowie urośli przez wakacje. Ma nadzieję na sukcesy
dydaktyczne i wychowawcze. Potem wsłuchujemy się w list,
który przysłał Świętokrzyski Kurator Oświaty pani Małgorzata Muzoł. Jeszcze tylko kilka słów do rodziców i kolejne klasy
wraz z wychowawcami wędrują do sal. Jest wesoło i gwarnie
jak w ulu, bo jest nas niemało.

Szkoła w liczbach

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie to Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i filiami w Lasocinie i
Grabownicy oraz Gimnazjum. Do pięciu oddziałów przedszkolnych uczęszcza 130 dzieci. W klasach I – VI SP uczy się
295 uczniów – to 12 oddziałów, a gimnazjalistów w dziewięciu oddziałach mamy 244. Razem społeczność szkolna liczy w
Łopusznie 669 uczniów. Jeśli dodać uczniów z Grabownicy –
41 i z Lasocina – 26 – jest nas w sumie 736. To spora liczba, ale
mniejsza od ubiegłorocznej o 10.

Nowy sposób na zdobywanie wiedzy

W budynku szkolnym mamy 28 sal lekcyjnych (w tym dwie
pracownie komputerowe), bibliotekę, czytelnię, dwie świetlice, kuchnię i stołówkę. Z dożywiania we wrześniu korzystało
515 uczniów, w tym 125 ma posiłki finansowane przez GOPS.
Do zajęć sportowych przeznaczona jest duża i mała sala gimnastyczna, siłownia oraz kompleks boisk „Orlik”.
W szkole już drugi rok funkcjonuje gabinet dentystyczny,
który cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. Jest także
szkolny sklepik.
Większość uczniów naszej szkoły jest dowożonych, w sumie
438. W tym roku najkorzystniejszą ofertę przetargową na dowóz uczniów przedstawiła firma z Włoszczowy pana Rafała Orlikowskiego. Uczniowie dojeżdżają do szkoły pod opieką odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych opiekunek.
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Co po lekcjach?

Nasi uczniowie korzystają z szerokiej oferty bezpłatnych
zajęć pozalekcyjnych. Są one realizowane w ramach dodatkowych dwóch godzin każdego nauczyciela, potocznie nazywamy je „karcianymi”, oraz w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Są to: projekt „Edukacja bez
barier”, którego koordynatorem jest pan Grzegorz Janiszewski
oraz projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I
–III w gminie Łopuszno”. Funkcję koordynatora tego projektu
pełni pani Teresa Mazur.
Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia sportowe organizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” . Zainteresowani problematyką Unii Europejskiej mogą pracować w szkolnych kołach europejskich, ciekawe przedsięwzięcie proponuje Samorząd Uczniowski, wielbicieli wędrówek bliskich i dalekich zaprasza Szkolne Koło Turystyczne „Szwendaczek”.
Co przyniesie nowy rok szkolny naszym uczniom? Sukcesy? Ciekawe zajęcia? Rozwijanie pasji? Prawdziwą przyjaźń, a
może pierwszą miłość?
A co przyniesie nauczycielom?
a.p.

Inauguracyjne przemówienie pana dyrektora

Być uczniem, to brzmi dumnie
10 października 46 pierwszaków ze Szkoły Podstawowej
w Łopusznie złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar. Ceremonii pasowania na uczniów ogromnymi ołówkami dokonali
pan dyrektor Krzysztof Kumański i pani wicedyrektor Elżbieta Oleksiewicz. Pierwszaki potwierdziły swoją przynależność
do społeczności szkolnej, składając odcisk paluszka w Księdze
Ślubowań. W zamian otrzymały legitymacje szkolne i słodkie
upominki. Nikt nie miał wątpliwości, że na nie zasłużyły.
Podczas uroczystości zaprezentowały się wzorowo. Pięknie
recytowały i śpiewały, pokazały, że nieobce im są literki i cyfry,
że wiedzą, co to grzeczność na co dzień i jak zachować się na
lekcji. Kto ich tego nauczył? Niemała w tym zasługa nauczycielek z przedszkola, rodziców i oczywiście wychowawczyń klas
pierwszych: pani Wandy Nowak i pani Jolanty Palacz. Doceni-
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li ten trud rodzice i pięknie podziękowali za doprowadzenie
swoich pociech do tego pięknego dnia.
Dzieci odświętnie ubrane pięknie wyglądały na tle kolorowej dekoracji, której najważniejszym elementem był barwny
pociąg symbolizujący naszą szkołę. Pierwszaki z radością zajęły w nim dwa pierwsze wagony.

W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów oraz włodarze gminy, pani Przewodnicząca RG Danuta Łukasik oraz pan
Wójt Gminy Zdzisław Oleksiewicz. Na zakończenie uroczystości pan dyrektor życzył pierwszoklasistom zapału do nauki
i dobrych ocen, a rodzicom jak najwięcej powodów do dumy
ze swoich dzieci.
a.p.

Wieści z łopuszańskiego przedszkola
26 maja - Dzień Matki

,,Kochana Mamusiu, tak myślę, że przecież
ten dzień był dla Ciebie jedyny na świecie.
Na ręce mnie wzięłaś, ze szczęścia płakałaś
i nigdy już potem spokojnie nie spałaś.
Moje nowe życie, to Twoje nowe życie. Jesteś Mamą!
Moje pierwsze kroki, to Twoje pierwsze kroki. Jesteś Mamą!
Więc życzę Ci Mamo spokoju i słońca.
Dni wolnych od trudu, wakacji bez końca.
I marzeń spełnionych, przyjaciół bez liku.
I pięknych dla Ciebie pisanych wierszyków.”
To tylko jedne z wielu życzeń, jakie usłyszały Mamy 25 maja
podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Matki, która odbyła
się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. W tym dniu
dzieci z oddziałów przedszkolnych gościły w podwojach szkoły
najważniejsze osoby w swoim życiu: najukochańsze Mamusie.

W Zespole Szkół funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych,
do których uczęszcza 120 dzieci. Wszystkie z nich brały udział
w przedstawieniu. W tak uroczystym dniu nie mogło zabraknąć żadnej Mamy, więc korytarz przedszkolny, na którym odbywała się impreza, wypełniony był po brzegi.
Na akademii obecna była również Przewodnicząca Rady
Gminy Łopuszno, pani Danuta Łukasik wraz z włodarzem naszej gminy, panem Zdzisławem Oleksiewiczem.
Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół, pan Krzysztof Kumański, który bardzo serdecznie powitał zebranych gości oraz złożył wszystkim Mamom gorące życzenia z okazji ich
święta. Następnie oddał głos przedszkolakom.
Były życzenia, wiersze, piosenki i tańce. Dzieci pięcioletnie przebrane w stroje żabek urzekły publiczność swoim śpiewem i wykonaniem układu tanecznego do piosenki ,,Była sobie żabka mała”. Druga grupa dzieci pięcioletnich oraz najmłodsze przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewały pio-
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senki. Natomiast najstarsze przedszkolaki z grup zerowych
przebrane w przepiękne stroje zaprezentowały Mamom swoje umiejętności taneczne, wykonując poloneza i krakowiaka.
Owacjom nie było końca.
Na zakończenie uroczystości popłynęła muzyka, a dzieci
wręczyły swoim Mamom własnoręcznie wykonane upominki.
Były życzenia, gorące uściski, z niejednego oka Mamy popłynęła łezka szczęścia i wzruszenia.
Uroczystość przygotowały wychowawczynie oddziałów
przedszkolnych, panie: Renata Doroszko, Wiesława Król, Marzanna Wojtowicz, Bogusława Sypniewska, Maria Bańka, Eliza
Gawęda.

Życzenia dla Taty

,,Ta piosenka jest dla Taty.
To piosenka zamiast kwiatów.
To piosenka na Dzień Taty.
Chcemy w niej wyrazić Tacie miłość swą.”

22 maja dzieci sześcioletnie uczęszczające do oddziału
przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie przedstawiły z okazji Święta Taty przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni Wiesławy Król inscenizację ,,Bajki o
Kopciuszku”.
Licznie przybyłych w tym dniu Ojców powitała na wstępie
wicedyrektor Zespołu Szkół, pani Elżbieta Oleksiewicz. Następnie złożyła wszystkim Tatusiom gorące życzenia i zaprosiła na przygotowane z tej okazji przedstawienie.
Dzieci wystąpiły na tle pięknej dekoracji w przyciągających
uwagę strojach. Doskonale radziły sobie na scenie, wcielając

się w odgrywane przez siebie role. W przedstawieniu nie zabrakło akcentów humorystycznych, których dostarczyły role
dwóch sióstr grane przez Karolinkę Szczerek i Kasię Zimny. W
rolę Kopciuszka doskonale wcieliła się Karolinka Puchała, a
rolę Księcia odgrywał Bohdan Hnatyuk. Na uwagę zasługiwała również Wróżka, którą była Madzia Biały. Pozostałe dzieci
były gołąbkami, które wykonywały układ taneczny do muzyki. I jak to zwykle w bajkach bywa, również i ta zakończyła się
szczęśliwie, Król wydał wielki bal, na którym wszystkie dzieci
zatańczyły menueta.
Na koniec uroczystości były życzenia i piosenka zamiast
kwiatów. Tatusiowie otrzymali od swoich dzieci przepiękne
laurki. Byli dumni z umiejętności przedszkolaków. Zadowoleni wychodzili ze szkoły z dzieckiem za rękę i z uśmiechem
na twarzy.
Wiesława Król

W wyniku pomyłki do jakiej doszło w trakcie redagowania i składu poprzedniego wydania Wieści Łopuszna nie opublikowany został tekst dotyczący XX Finału WOŚP, który odbył się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Aby praca autorów tekstu nie poszła na marne zamieszczamy go na następnych stronach dołączając nie publikowane wcześniej zdjęcia.
Redakcja
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Z ŻYCIA GMINY

REKORDOWY XX FINAŁ!
Całkowity dochód z XX jubileuszowego Finału WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie wyniósł
42.707,57zł. To prawie 10 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym!
O tym, że coroczne koncerty mają ogromny sens, w Łopusznie nikogo przekonywać nie trzeba. Do hali sportowej
tłumnie przybywają mieszkańcy okolicznych miejscowości,
by doświadczyć niesamowitych emocji i podzielić się z tymi
najbardziej potrzebującymi. Za ten dar serca dziękowali państwo Elżbieta i Marek Jarząb z Zasłońca, wzruszeni rodzice
małej Weroniki, która przeżyła dzięki specjalistycznej aparaturze zakupionej przez fundację Owsiaka.
W ten specjalny dzień swe wielkie serca pokazują artyści.
Grają, jak mówi Jurek Owsiak, za całkowitą darmochę, dzieląc
się swoim talentem i umiejętnościami.

Moc artystycznych wrażeń

Gospodarzem sceny podczas koncertu był znany kielecki
didżej Janusz Wsół. Dbał o nagłośnienie, a także bawił gości
na zabawie tanecznej, która tradycyjnie kończy łopuszańską
imprezę. Koncert zaś rozpoczął zespół „Cover”. Grupę tworzą
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie w składzie: Konrad Lesiak – perkusja, Piotr Picheta – klawisze, Mateusz Zbroszczyk – gitara basowa, Michał Smolarczyk
– gitara elektryczna.
Następnie na scenie pojawiła się Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie, której kapelmistrzem jest
pan Michał Leśnik. Muzycy zaprezentowali wiązankę popularnych melodii, w tym także kolęd. Występowi orkiestry towarzyszyła wokalistka Patrycja Bujak.
Od lat ogromnym zainteresowaniem cieszą się pokazy taneczne. Podobnie jak w ubiegłym roku przyjechały do nas
dwie szkoły tańca: formacje działające przy Kieleckim Teatrze
Tańca oraz „Step by Step”.
Z KTT zaprezentowały się zespoły: Impuls I, Impuls II, Impuls III, Akt oraz Fresh Stuff. Młodzi artyści trenują na co dzień
pod okiem instruktorów i choreografów: Anny Budnickiej,
Małgorzaty Ziółkowskiej, Eweliny Kubot, Judith Kowalczyk
oraz Bartłomieja Łąckiego.
W bardzo ciekawych układach wystąpiła formacja „Step by
Step”. To znana kielecka szkoła tańca. Karierę rozpoczynała w
niej Edyta Herbuś, która zresztą gościła na Orkiestrze w Łopusznie cztery lata temu, w 2008r. Tancerzy trenuje pani Małgorzata Nita.
Amatorom nieco silniejszych, sportowych wrażeń zaprezentował się działający od trzech lat w Łopusznie Ludowy
Klub Sportowy Karate Kyokushin Budokai, którego prezesem i
trenerem jest pan Janusz Krawczyński.
Tuż przed licytacją wystąpił znany kielecki muzyk, na co
dzień pracujący jako instruktor muzyczny w Domu Kultury
„Zameczek” - Andrzej Wolski. Usłyszeliśmy utwory z płyty „Taniec w chmurach”. Artysta wprowadził widzów w magiczny
nastrój, grając swoją elektroniczną muzykę w klimacie Jeana
Michaela Jarra przy zgaszonych światłach.
W przerwie licytacji wystąpił szkolny kabaret ZEZ, nad którym artystyczną pieczę sprawuje pani Katarzyna Włodarczyk.

Od godziny 16.00 w holu na parterze trwała dyskoteka.
Młodzież, dzieci, a także spora grupa dorosłych bawiła się
przy muzyce zespołu „Quatro”, który tworzą: Marcin Będkowski – śpiew, instrumenty klawiszowe, Piotr Bober – gitara
elektryczna, Michał Palacz – gitara basowa, Łukasz Wawrzoła
– perkusja, Marta Bąk – śpiew. Wszyscy są absolwentami naszej szkoły.

Rysiek z „Klanu” w Łopusznie

Jeśli są tak zgrani w życiu jak na scenie, to jest to naprawdę udane małżeństwo. Mowa o Piotrze Cyrwusie i Mai Barełkowskiej - Cyrwus, gwiazdach serialu „Klan” prowadzących łopuszańską aukcję. Niestety, popularny Rysiek Lubicz potwierdził, że żegna się z serialem, od stycznia natomiast możemy
oglądać go na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Redaktor Paweł Solarz – prowadzący koncert w Łopusznie - proponował wprawdzie, aby w scenariuszu zostawić furtkę dla Ryśka, może on np. wyjechać za granicę do pracy, ale Rysiek powiedział, że wróci co najwyżej w roli nieznanego dotychczas
brata bliźniaka, jeśli scenarzystom wystarczy na tyle fantazji.
Aktor nie przypominał w niczym filmowego bohatera. Przede
wszystkim okazał się bardzo wysoki i szczupły, przystojny,
poza tym był nienagannie ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i krawat. Wraz ze swoją żoną, odtwórczynią roli Barbary,
siostry Bogny, tworzyli wspaniały duet, który umiejętnie podbijał ceny licytowanych przedmiotów. Byli przy tym szczerzy,
skromni, z ochotą pozowali do zdjęć i nie szczędzili słów uznania pod adresem kupujących. Towarzyszyła im Dominika Kubacka, pochodząca z Kostomłotów koło Kielc finalistka Miss
Polonia 2011, prezentując wystawione do licytacji gadżety.

Najhojniejsi

Najwspanialszym uczestnikiem łopuszańskiej aukcji okazał
się pan Artur Ptak. Kupił obrazek podarowany przez wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę – Korubę za 1500euro,
czyli 6600zł! Pamiątka ofiarowana przez panią wojewodę była
ostatnim przedmiotem licytacji. Pan Artur stoczył o nią zacięty pojedynek z Hubertem Dziubełą i tym samym stał się najhojniejszym ofiarodawcą jubileuszowego finału oraz wszystkich dotychczas organizowanych w Łopusznie. Piotr Cyrwus
wręczył mu puchar dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy. Najhojniejszą instytucją, po raz drugi z rzędu, okazała się firma pana Michała Perza. Pan Michał kupił między innymi pieczonego prosiaka za 1500zł., ofiarowanego przez firmę
„WiR”, Łącznie zostawił w orkiestrowej kasie 2200zł..

Przyjechali z Wiejskiej i nie tylko

Do łopuszańskiego koncertowania licznie włączyli się świętokrzyscy parlamentarzyści i samorządowcy. Pan poseł Artur
Gierada oraz kierownik Rady Powiatu Leszek Michalski ofiarowali krawat oraz długopisy od premiera Donalda Tuska. Krawat „poszedł” za 450zł., kupili go nauczyciele z Zespołu Szkół,
a najdroższy długopis za kwotę 600zł nabył Hubert Dziubeła.
Hubert kupił także za 300zł. rzeźbę „Koziołka Matołka” przekazaną przez członka zarządu województwa świętokrzyskiego, pana Jana Maćkowiaka. Pan poseł Marek Gos wydał na
Orkiestrze w Łopusznie 400zł. Kupił czapkę z lisa i torbę z or-
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kiestrowym logo. Podarowane przez niego trzy albumy poświęcone regionowi wylicytował pan Czesław Kolasa za 600zł.
Wspaniale bawił się na Orkiestrze pan poseł Jan Cedzyński. Jako zapalony karateka wystąpił w pokazie przygotowanym przez zawodników Ludowego Klubu Sportowego Karate
Kyokushin Budokai. Następnie kupił metrowego misia w stroju karateki za 510zł. Misia ze srebrnym medalem z mistrzostw
Polski podarował trener klubu pan Janusz Krawczyński. Pan
poseł z kolei przekazał na licytację oryginalną świętokrzyską zapaskę z certyfikatem, którą za 500zł. nabyli nauczyciele
Zespołu Szkół do „regionalnego kącika”. Pan poseł Mirosław
Pawlak ofiarował komplet medali, które wylicytował pan Józef Wolski z Gruszczyna za 700zł. Także pan poseł Lucjan Pietrzczyk zasilił orkiestrowe konto sumą 400zł., kupując między
innymi książkę Jurka Owsiaka „Róbta, co chceta...” Pani przewodnicząca RG w Łopusznie Danuta Łukasik wylicytowała obraz olejny za 450zł., pan wójt Zdzisław Oleksiewicz nabył nadziewaną kaczkę od kawiarni „Syrenka” ze Strawczynka za
300zł. oraz wazon podarowany przez wicewojewodę panią
Beatę Oczkowicz za 100zł. Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie zakupili orkiestrowe gadżety za łączna sumę 760zł.

Bohaterowie licytacji

Jak zwykle ładnie zagrały Apteki Rodzinne z Kielc, wydając
1130zł. Kupiły między innymi porcelanową „Sudankę” z Ćmielowa z 1958r., podarowaną przez marszałka województwa
świętokrzyskiego pana Adama Jarubasa. Dużą sumę jak co
roku zostawił w kasie Orkiestry pan Mariusz Petrus – aż 900zł.
Tyle samo wydała firma pana Krzysztofa Sobonia. Kupiła piłkę
do siatkówki z autografami zawodników klubu Fart Kielce za
400zł. i maskotkę Baby- Jagi za 500zł. Prezes BS w Łopusznie
Elżbieta Węgrzyn tradycyjnie inwestowała w dzieła sztuki. Kupiła dwa obrazy za łączną sumę 1950zł.
Świętokrzyski Kurator Oświaty, pani Małgorzata Muzoł podarowała na licytację „kaganek oświaty”. Nabywca znalazł się
natychmiast. Dyrektor Zespołu Szkół, pan Krzysztof Kumański,
zapłacił za niego 300zł.
Kibice sportowi też mieli w czym wybierać. Najwyższą cenę
uzyskała piłka nożna z autografami piłkarzy Korony Kielce. Kupił ją pan Michał Perz za 700zł. Oryginalną koszulkę Fart Kielce
kupiła pani Aneta Kryszczak za 500zł. Pan Jan Maćkowiak, wydał 400zł. na koszulkę z autografami piłkarzy Vive Targi Kielce.
Rękawice bokserskie Tomasza Kota, w których wywalczył on
tytuł Akademickiego Mistrza Europy, kupiła pani Beata Ogonowska za 300zł.
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Organizacyjny majstersztyk

Kto raz zagości na Orkiestrze w Łopusznie, chętnie przybywa tu znowu, bo to świetnie przygotowana impreza. Przez 11
godzin orkiestrowego grania nawet na chwilę nie zmniejsza się
tempo koncertu. To przede wszystkim zasługa szefa sztabu,
który jest prawdziwym mistrzem logistyki. Pan Krzysztof Kumański – dyrektor szkoły potrafi doskonale zaplanować każdą
minutę koncertu, wie, kogo zaprosić, potrafi też na zakończenie pięknie dziękować. Zawsze podkreśla jednak, że sam niewiele by zdziałał, gdyby nie nauczyciele, pracownicy obsługi
i administracji, oddani szkole rodzice i uczniowie. Dlatego na
koncercie jest pięknie udekorowana sala, działa szkolna stołówka, serwując smaczne dania, budynek i otoczenie lśni czystością, goście są mile przyjmowani i czują się jak u siebie.
Zaproszenie na koncert w Łopusznie przyjął świętokrzyski
wicekurator pan Grzegorz Bień. Jak Orkiestra to tylko w szkole,
jak w szkole, to tylko w Łopusznie – podsumował imprezę. Społeczność Zespołu Szkół nie mogłaby oczekiwać piękniejszego
komplementu pod swoim adresem.
Od lat dla najmłodszych przygotowywana jest zabawa przy
loterii fantowej. W tym miejscu dziękujemy naszym uczniom
oraz paniom: Justynie Petrus i Agnieszce Świerczewskiej za
podarowanie fantów. Działa również stoisko z ciastami, które
upiekli rodzice uczniów.
Na Orkiestrze dobrze czują się panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic, a także młodzież z Technikum Technologii Żywienia, proponując zgłodniałym orkiestrowiczom różnorakie potrawy.
W tym roku ciekawie zaprezentowały się również klasy fryzjerstwa z ZSP nr 5, wykonując makijaż i karnawałowe fryzury
małym i dużym paniom. A chętnych nie brakowało.
Nie byłoby Orkiestry w Łopusznie, gdyby nie łopuszańscy
strażacy. Zawsze możemy na nich liczyć. Swym mundurem
i zdecydowaniem wzbudzają respekt i dlatego na koncercie
panuje ład i porządek. Za zabezpieczenie imprezy dziękujemy
także policji oraz firmie ochroniarskiej. Możemy też co roku liczyć na fachową opiekę medyczną ze strony Ośrodka Zdrowia. Za pomoc przy organizacji koncertu dziękujemy także
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łopusznie oraz prezesowi „WiR”, panu Witoldowi Szprochowi.
Przede wszystkim jednak wdzięczni jesteśmy Państwu za
dobro i za serce – za każdy grosz dla Owsiaka, dla naszych
dzieci. To są bardzo mądrze i bardzo pięknie wydane pieniądze. Za to, że byliście z nami, że znowu udało nam się „wygrać” więcej – dziękujemy!
Agnieszka Palacz
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WYNIKI AUKCJI XX FINAŁU WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Lp.

Nabywca

1.

Artur Ptak
Łopuszno

2.

P.P.H.U Michał Perz
Łopuszno

3.

4.

5.

Elżbieta Węgrzyn
Prezes Banku Spółdzielczego w
Łopusznie

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie

Apteki Rodzinne
Kielce

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Łopusznie

7.

Hubert Dziubeła
Strawczyn

8.

Mariusz Petrus
Łopuszno

9.

PW „Soboń”
Krzysztof Soboń
Łopuszno

10.

Urząd Gminy
w Łopusznie

Wartość
w zł.

Pamiątka – ofiarodawca
Praca plastyczna - dar Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki Koruby

6.600

RAZEM
Pieczony prosiak – dar prezesa Firmy „WiR” Witolda Szprocha
Piłka z autografami piłkarzy Korony Kielce – dar prezesa Klubu Tomasza Chojnowskiego
RAZEM
Obraz olejny „Widok na kościół” Rubana S. – dar Przewodniczącej Rady Gminy Danuty Łukasik oraz Wójta Zdzisława Oleksiewicza
Obraz olejny „Pejzaż łopuszański latem” Michała Żarowa – dar kierownika GOSW
Małgorzaty Jarząbek
RAZEM
Oryginalna zapaska ludowa z certyfikatem – dar Posła na Sejm RP Jana Cedzyńskiego
Jedwabny krawat od Premiera Donalda Tuska z logo Prezydencji Polski w Unii Europejskiej – dar Posła na Sejm RP Artura Gierady oraz Kierownika Rady Powiatu
Leszka Michalskiego
„Całuski karnawałowe” – słodkie wypieki wykonane i podarowane przez panie ze
Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”
„Śladami żywych pomników Jana Pawła II” – książka podarowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Muzoł
RAZEM
Porcelana z Ćmielowa z 1958r. „Sudanka” – dar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa
Obraz wykonany techniką mieszaną „Abstrakcja” – dar uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Obraz olejny „Łopuszański kościół” autorstwa Agnieszki Sztandery – dar Przewodniczącej Rady Gminy Danuty Łukasik oraz Wójta Zdzisława Oleksiewicza
Skóra z dzika – dar Marzeny i Sławomira Staszczyków
Kalendarz w skórzanej oprawie – dar Starostwa Powiatowego w Kielcach
RAZEM
Długopis od premiera Donalda Tuska – dar Posła na Sejm RP Artura Gierady oraz
Kierownika Rady Powiatu Leszka Michalskiego
Rzeźba w miniaturze „Koziołek Matołek” – dar członka Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka
RAZEM
Rzeźba „Brama Opatowska w Sandomierzu” – dar Wicemarszałka Grzegorza Świercza
Torba na ramię WOŚP – dar Rady Rodziców
Kubek termiczny WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Piłka do siatkówki z autografami piłkarzy Fart Kielce – dar prezesa Klubu Mirosława
Szczukiewicza
Maskotka „Baby Jagi” – dar Marszałka Województwa Świetokrzyskiego Adama Jarubasa
RAZEM
Orkiestrowy tort – wykonany i podarowany przez piekarnię Aleksandra Kozaka
Serweta ręcznie wykonana i podarowana przez panią Bogumiłę Węgłowską
RAZEM

6.600
1.500
700
2.200
1.100
860
1.960
500
450
410
350
1.710
700
430
1.130
610
340
60
1.010
600
300
900
400
200
300
900
400
500
900
550
210
760
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11.

Józef Wolski
Gruszczyn

12.

Aneta i Michał Kryszczak
Łopuszno

13.

Katarzyna Korska
Kielce

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

28

Czesław Kolasa
Ruda Zajączkowska
Jan Cedzyński
Poseł na Sejm RP

Irena Marcisz
Dyrektor ZSP nr 5 w Łopusznie

Zestaw okolicznościowy trzech srebrnych medali – dar Posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka
RAZEM
Oryginalna koszulka piłkarzy Fart Kielce – dar prezesa Klubu Mirosława Szczukiewicza
Koszulka dziecięca WOŚP – dar Rady Rodziców
Koszulka dziecięca WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Body dla niemowlaka WOŚP – dar Rady Rodziców
Oryginalna koszulka z nowej kolekcji z autografami piłkarzy Korony Kielce – dar
prezesa Klubu Tomasza Chojnowskiego
RAZEM
Komplet albumów „Świętokrzyskie” – dar Posła na Sejm RP Marka Gosa
RAZEM
Miś w kimonie ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski Pd.-Wsch. Karate – dar prezesa Ludowego Klubu Karate Kyokushin Budokai w Łopusznie Janusza Krawczyńskiego
RAZEM
Tort – dar kl. VI a z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Skóra z lisa – dar Czesława Kolasy z Rudy Zajączkowskiej
RAZEM
Obraz olejny na płótnie „Słoneczniki” Zofii Kumańskiej z Wielebnowa – dar autorki

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DANA” Jarczak Danuta - MaRAZEM
słów
„Anielska fontanna” – dar Justyny i Mariusza Petrusów
Kosz pełen róż – dar pań z Gminnego Ośrodka Kultury „Babskie Czwartki”
Szkoła Podstawowa
w Dobrzeszowie
Kalendarz zespołu Fart Kielce – dar prezesa klubu Mirosława Szczukiewicza
RAZEM
Obraz olejny na płótnie „Łopuszno” Zemlenieckiej Sagalow – dar Przewodniczącej
Danuta Łukasik
Rady Gminy Danuty Łukasik oraz Wójta Zdzisława Oleksiewicza
Przewodnicząca Rady Gminy w
Łopusznie
RAZEM
Obraz olejny w ramie „Morze w blasku księżyca” – dar Starosty Kieleckiego Zdzisława Wrzałki
Eliza Gawęda
Trzy koszulki męskie WOŚP – dar Rady Rodziców
Łopuszno
RAZEM
Długopis od premiera Donalda Tuska – dar Posła na Sejm RP Artura Gierady oraz
Kierownika Rady Powiatu Leszka Michalskiego
Lucjan Pietrzczyk
Książka „Róbta co chceta…” Jurka Owsiaka – dar Rady Rodziców
Poseł na Sejm RP
RAZEM
Czapka z lisa – dar Marzeny i Sławomira Staszczyków z Lasocina
Marek Gos
Torba na ramię WOŚP – dar Rady Rodziców
Poseł na Sejm RP
RAZEM
Oryginalna koszulka z autografami piłkarzy Vive Targi Kielce – dar Krzysztofa SmoJan Maćkowiak
larczyka z Józefiny
Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego RAZEM
Kaczka pieczona nadziewana – dar Urszuli Kozieł z Kawiarni „Syrenka” w Strawczynku
Zdzisław Oleksiewicz
Wazon „Wrześniak” – dar Wicewojewody Świętokrzyskiego Beaty Oczkowicz
Wójt Gminy Łopuszno
RAZEM
„Kaganek Oświaty” – dar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł
Krzysztof Kumański
Dyrektor Zespołu Szkół
Książka „Moje olimpiady” Zbigniewa Pacelta – dar autora
im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Długopis od premiera Donalda Tuska – dar Posła na Sejm RP Artura Gierady oraz
Kierownika Rady Powiatu Leszka Michalskiego
Iwona Ciszek
Kalendarz zawodników Vive Targi Kielce – dar prezesa Klubu Bertusa Servaasa
Grabownica
RAZEM
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500
50
50
600
400
200
600
600
600
510
510
300
200
500
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250
150
70
470
450
450
300
150
450
300
100
400
200
200
400
400
400
300
100
400
300
100
400
300
100
400
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27.

ABC „DOM”
Paweł Wnuk

28.

Tomasz Kumański
Piekoszów

29.

Kazimiera Palacz
Wielebnów

30.

Wiesław Rowiński
Łopuszno

31.

Bożena Sochacka
Wielebnów

32.

Krystian Stanisław Iwanek
Łopuszno

33.

Izabela Jedynak
Łopuszno

34.

Beata Ogonowska
Czartoszowy

35.

Filialna Szkoła Podstawowa
w Lasocinie

36.

Jarosław Łukasik
Piotrowiec

37.

Bogumiła Węgłowska
Łopuszno

38.

Filialna Szkoła Podstawowa
w Grabownicy

39.

Renata Jachimczyk
Eustachów Duży

40.

Włodzimierz Kumański
Łopuszno

41.

Ludwik Kumański
Morawica

42.

Jolanta i Adam Kozieł
Wielebnów

43.

Jarosław Głowacki
Jedle

44.

Aleksandra Rówińska
Łopuszno

45.

Urszula Kozieł
Kawiarnia „Syrenka”
w Strawczynku

46.

Piotr Karendał i Paweł Rogula
Marianów

Tort WOŚP – dar Cukierni Cezarego Migonia we Włoszczowie
RAZEM
Długopis od premiera Donalda Tuska – dar Posła na Sejm RP Artura Gierady oraz
Kierownika Rady Powiatu Leszka Michalskiego
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Skóra z jelenia – dar Marzeny i Sławomira Staszczyków
RAZEM
„Aroniówka na deszczowe dni” – dar Marzeny i Sławomira Staszczyków
RAZEM
Obraz olejny na płótnie „Łopuszański Rynek w deszczowy dzień” Sakoljuk – dar
Małgorzaty Jarząbek kierownika Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie
RAZEM
Długopis od premiera Donalda Tuska – dar Posła na Sejm RP Artura Gierady oraz
Kierownika Rady Powiatu Leszka Michalskiego
RAZEM
Kalendarz trójdzielny – dar Starostwa Powiatowego w Kielcach
RAZEM
Rękawice bokserskie, w których Tomasz Kot wywalczył tytuł Akademickiego Mistrza Europy w Moskwie
RAZEM
„Cynie” bukiet ręcznie wykonany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach
RAZEM
Body dla niemowlaka z orkiestrowym sercem – dar Rady Rodziców
RAZEM
Obraz olejny „Wiosna w górach” Aleksandry Nygi – dar autorki
RAZEM
„Kościół” obraz wykonany techniką mieszaną przez Jakuba Marcisza, ucznia Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Body dla niemowlaka z logo WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców
Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców
Dwie płyty CD z koncertu jubileuszowego Woodstock 1969-2009 – dar Rady Rodziców
Kubek termiczny WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Dwie męskie koszulki WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Atlas ilustrowany „Dzieje Polski” – dar Wicestarosty Kieleckiego Zenona Janusa
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Książka „Róbta co chceta…” WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Sukienka karnawałowa zaprojektowana i uszyta w ramach projektu szkolnego
przez uczennice Gimnazjum: Magdę Kowalską, Katarzynę Rówińską, Darię Palacz,
Dominikę Grochocką.
RAZEM
Koszulka dziecięca WOŚP – dar Rady Rodziców
Apteczka pierwszej pomocy WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Szalik klubu Lech Poznań – dar prezesa klubu Andrzeja Kadzińskiego
RAZEM

400
400
300
100
400
350
350
350
350
300
300
300
300
300
300
300
300
270
270
260
260
250
250
250
250
210
210
50
50
50
50
200
200
200
100
50
150
150
150
150
150
50
50
100
100
100
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Z ŻYCIA GMINY
47.

Apolonia Skrzypczyk
Łopuszno

48.

Justyna Marszalik
Wielebnów

49.

Katarzyna Cygan
Lasocin

50.
51.

Anna Maszkiewicz
Gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół im. J.Pawła II
Elżbieta Oleksiewicz
Wicedyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Łopusznie

52.

Karolina Krajewska
Lasocin

53.

Katarzyna Kumańska
Wielebnów

54.

Beata Jasikowska
Łopuszno

55.

Adam Palacz
Łopuszno

56.

Marzena Staszczyk
Lasocin

57.

Beata Gad
Łopuszno

58.

Jolanta Smolarczyk
Łopuszno

59.

Agnieszka Nalepa
Bukowa

60.

Mateusz Baran
Łopuszno

Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Dwie koszulki damskie WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Kubek ceramiczny WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Kubek ceramiczny WOŚP – dar Rady Rodziców

100
100
100
100
100
100
100

RAZEM

100

Koszulka dziecięca WOŚP – dar Rady Rodziców

50

RAZEM

50

Płyta DVD + CD grupy „Enej” – zdobywcy Złotego Bączka 2010 – dar Rady Rodziców
RAZEM
Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Niezbędnik dobrego kucharza – dar firmy „Drimpol” Robert Kopacz
RAZEM
Koszulka męska WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Koszulka dziecięca WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Koszulka damska WOŚP – dar Rady Rodziców
RAZEM
Książka „Zbrodnia Katyńska” – książka podarowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Muzoł
RAZEM
Kubek z logo Banku Spółdzielczego w Kielcach – dar prezesa banku Stanisława
Matejkiewicza
RAZEM
Ogółem

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
30
30
31.710,00

ZESTAWIENIE OGÓLNE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XX Finał WOŚP 2012 r.
Wartość w zł.
Licytacja
31.710,00
Puszki WOŚP
2.455,22
Bilety wstępu na dyskotekę
920,00
Bilety wstępu na zabawę taneczną
4.360,00
Loteria fantowa
1.552,00
Sprzedaż ciast i sałatek przygotowanych przez rodziców naszych uczniów 796,10
Kuchnia szkolna
664,25
Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach
250,00
Razem
42.707,57
Źródło dochodu

Jolanta Kozieł
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Akademia z okazji Dnia Matki
„Cudownych rodziców mam”- pod takim hasłem 25 maja
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. Święto, w którym w sposób szczególny winno okazać wszystkim mamom szacunek oraz powiedzieć, za co je tak naprawdę kochamy.
Na uroczystość przybyło dużo mam oraz tatusiów. Na początku Pani dyrektor Alicja Kuropatwa w imieniu własnym oraz Grona Pedagogicznego przywitała wszystkich
rodziców oraz zgromadzonych gości. Obecny był Wójt
Gminy Łopuszno – Zdzisław Oleksiewicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Łukasik.
Spotkanie rozpoczęło się występem najmłodszych dzieci, które z wielkim przejęciem recytowały wiersze oraz ślicznie zatańczyły „Brazylijską sambę”, „Walczyka dla mamy”. Starsze dzieci przygotowały układy choreograficzne oraz zabawne skecze. Zaśpiewały kilka piosenek: „ Tobie mamo”, „Cudownych rodziców mam”.
Niejedna mama, tato wzruszyli się oglądając swoje pociechy
na scenie recytujące wiersze, czy śpiewające piosenki z życzeniami. Po występach przyszedł czas na poczęstunek przygotowany specjalnie na tę okazję. Każda mama otrzymała ręcznie
robiony prezent. To właśnie mama staje się naszym pierwszym
autorytetem moralnym, przewodnikiem po krętych ścieżkach
życia. To uścisk jej ramion staje się bezpiecznym azylem na czas
niepokoju i czyni najlepszym każde miejsce na Ziemi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mamom, tatom za przybycie. Życzymy, aby zawsze mogły podziwiać uśmiech swoich
dzieci, by silne męskie ramię wspierało trudy macierzyństwa,
dzieci wzrastały na Waszych oczach na dobrych, mądrych
i wartościowych ludzi, a ich poczynania i wybory życiowe były
powodem do dumy. Mamy nadzieję, że dowody wdzięczności za matczyną troskę będziecie przyjmować cały rok – a życie Waszych dzieci będzie wzruszającą, niekończącą się laurką
dedykowaną właśnie Wam.
Anna Łukasik

Dzień Ziemi 2012 w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie
Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO,
dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz
Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza
San Francisco, Josepha Alioto. Ideę poparł Sekretarz Generalny
ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 r. podpisał proklamację, w której
wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym
Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. W 2009 roku dzień
22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze
obchody odbyły się w 2010 roku. Jak można przeczytać na
stronach Wikipedii inicjatorem Dnia Ziemi w Polsce był poseł
Jan Rzymełka z Katowic, który stanął w 1990 na czele sztabu
ekologów którzy przygotowali pierwsze polskie publikacje
dotyczące święta Matki Ziemi. Pierwsze obchody w Warszawie
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odbyły się w roku 1990. W Polsce bardziej popularna stała się
data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często
zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych.
Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do
organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz
całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.
25 kwietnia 2012 roku obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Ziemi, przygotowany przez Klub 4H. W tym
roku obchodziliśmy go pod hasłem „Dobra energia dla
wszystkich”. Główne idee tegorocznych obchodów to ochrona
klimatu, zapobieganie efektowi cieplarnianemu, zwiększanie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W naszej szkole
uczniowie uczestniczyli w szkolnym konkursie plastycznym

na plakat promujący „Zrównoważone wykorzystanie
energii”. Plakat miał w atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę
związaną z efektywnym, oszczędnym zarządzaniem energią
w codziennym życiu, a także przedstawiać rozwiązania
stosowane w domu lub w szkole. Mógł ukazywać własne
pomysły i propozycje uczniów wynikające z posiadanej
wiedzy oraz pomocy nauczycieli i rodziny. Uczniowie
przygotowali przedstawienie, które zostało zaprezentowane
całej społeczności szkolnej. Były wiersze, piosenki i scenki
w których dzieci przebrane za krasnoludki i czarownice w
„krótkiej lekcji ekologii” przedstawiły jak dbać o przyszłość
Ziemi.
Bożena Wróbel

Z życia Klubu 4H „Ekoludki”
przy Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
Nasz klub wziął udział w Ogólnopolskim
Konkursie Klubów 4H pod hasłem „Wiem
co jem”. Klubowicze realizowali projekt
„ Chleb”, a efekty swojej pracy przedstawili
w formie albumu. Gromadzili wiedzę i nabywali nowe doświadczenia wokół sześciu
postawionych sobie zadań do realizacji.
Każda z grup pracowała wokół jednego zadania. W projekcie
wzięło udział 14 klubowiczów w wieku 10-12 lat.
Cele realizacji projektu:
1. poznanie różnych gatunków chleba,
2. zwrócenie uwagi na etykietę (małą karteczkę naklejoną na
skórce), na której powinno być napisane:
- drożdże, woda i zakwas,
- sól, ewentualnie cukier (w śladowych ilościach)
- Mąka żytnia lub mieszanka mąk.
3. Zwrócenie uwagi, czy chleb jest upieczony z mąki o oznaczeniu numerycznym co najmniej 1850. Chleby z wyższą
numeracją są bogate w składniki odżywcze, takie jak błonnik, magnez, cynk, żelazo i witaminy z grupy B.
4. Zapoznanie ze sposobem robienia ciasta i wypieku w tradycyjnym piecu chlebowym.
5. Przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat:
- Co wiem o chlebie
- Przysłowia i informacje o gatunkach chleba
- Odszukanie w zbiorach poezji wierszy o chlebie na przestrzeni różnych epok.
- Odszukanie przysłów o chlebie,
- Wybrane przysłowia zilustrować plastycznie.
Podsumowaniem wykonanych zadań było :
- zorganizowanie Dnia Chleba w uroczystość Dnia Matki z udziałem władz gminnych, nauczycieli, uczniów szkoły, oraz rodziców. Klubowicze zaprezentowali efekty swojej

pracy, oraz przygotowali stół z różnymi rodzajami pieczywa kupionymi w sklepie oraz pieczywem wiejskim upieczonym przez babcię jednej z klubowiczek. Na stole był również
wiejski smalec i wiejskie masło. Największym uznaniem cieszył się wiejski chlebek i pyszny wiejski smalec z cebulką.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się
w dniach 22-23 czerwca 2012 roku w Łódzkim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach podczas tegorocznego XIII Krajowego Zlotu klubów i sympatyków Ruchu 4H. Praca naszego klubu została wyróżniona, a klubowicze otrzymali nagrody rzeczowe.
Bożena Wróbel
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
świętują Dzień Dziecka
Najmniejsi uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w festynie z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”
zorganizowanym przez Caritas Diecezji Kieleckiej.
Pogoda nie dopisała, ale to nie popsuło humoru dzieciom, które tego dnia obchodziły swoje święto. Hala sportowa w Kielcach przy ulicy Bocznej wypełniła się po brzegi.
Program był niezwykle atrakcyjny, a składały się na niego pokazy policyjne, prezentacja stoiska Izby Celnej, minimiasteczko rowerowe, różnego rodzaju gry, zabawy, tańce, występy

zespołów muzycznych, pokazy tresury psów. Dzieci bardzo
chętnie ustawiały się w kolejce do zdjęcia na policyjnym motocyklu oraz do umalowania twarzy, tańczyły, śpiewały, bawiły się i ćwiczyły okrzyk „Koko EURO spoko”.
Każde z dzieci otrzymało darmową paczkę ze słodyczami
i innymi przydatnymi rzeczami. Kto chciał, mógł dostać watę
cukrową, pączki, chrupki, wodę mineralną. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wrócili do domu.
Danuta Michalska

Konkurs na najpiękniejszy wizerunek Maryi
Uczniowie Szkoły Podstawowej mieli możliwość wziąć w
maju udział w konkursie organizowanym przez szkolnego
katechetę panią Joannę Nygę-Miśtę na najpiękniejszy wizerunek Maryi. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i
trudno było wyłonić zwycięzców, na których czekały atrakcyjne nagrody. Dlatego nagrodzeni uczniowie nie kryli zadowolenia z wygranej w konkursie.

Prace konkursowe - Wizerunki Maryi

Nagrodzeni w konkursie Wizerunki Maryi

Zakończenie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
Mszą świętą w parafialnym kościele pod wezwaniem św.
Józefa Robotnika w Dobrzeszowie rozpoczęliśmy uroczystość
pożegnania roku szkolnego. Po nabożeństwie uczniowie i nauczyciele przeszli zwartą grupą do szkoły, gdzie zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, oczekując ostatniego dzwonka. Kiedy wybrzmiał do końca, głos zabrała pani dyrektor
Alicja Kuropatwa, która poprosiła poczet flagowy o wejście,
a wszystkich zebranych o odśpiewanie hymnu. Następnie odczytała list Ministra Edukacji Narodowej, a także list Rzecznika Praw Dziecka z okazji zakończenia roku szkolnego. Z jej
rąk najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły otrzymali świadectwa „z paskiem” oraz dyplomy za pracę w szkolnych organi-
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zacjach. Było ich bardzo wielu ku radości i dumie uczniów, ich
rodziców i nauczycieli.
Zakończenie roku szkolnego niesie za sobą nie tylko radość
mającą swe źródło w perspektywie dwumiesięcznego odpoczynku. To także czas pożegnań z uczniami, którym już teraz
przysługuje tytuł absolwenta szkoły i którzy we wrześniu rozpoczną naukę w nowej szkole. Szóstoklasistów pożegnali ich
o rok młodsi koledzy, obdarowując na tę nową drogę czekoladą i słonikami. Słodyczy i szczęścia nigdy w życiu za mało! Z
kolei najstarsi uczniowie pożegnali się ze szkołą rytmicznymi
wierszami o sobie i nauczycielach ułożonymi specjalnie na tę
okazję. W skierowanym do nich przemówieniu pani dyrektor
życzyła im, by poszli w ślady swoich starszych kolegów i koleżanek, którzy niejednokrotnie zostawali najlepszymi uczniami
gimnazjum.
Rok szkolny szybko minął. Mogłoby się wydawać, że tak
niedawno uczniowie zapisywali w zeszycie lekcję pierwszą,
a nauczyciele otwierali pachnący farbą drukarską dziennik
i uzupełniali pierwsze strony. Może niektórym wyrwało się
westchnienie: „Ach, kiedyż ten czerwiec nadejdzie…” Tymczasem przyszedł tak szybko jak zawsze, nawet pomimo tego, że
tak późno kończyliśmy naukę. Życzmy sobie teraz, by w wa-

kacje, krótsze przecież dużo od dni nauki, czas nie pędził jak
tkackie czółenko, ale by każda chwila pełna była radości płynącej z odpoczynku, którego formę niech każdy ma szczęście
wybrać sobie sam.
Ewa Stępień

Wydarzyło się w Filii w Sarbicach…
Tegoroczna końcówka wiosny, choć płatała nam pogodowe figle, dla nas w Filii w Sarbicach pełna była atrakcji. 23 maja
uczniowie z klas I-III wybrali się na wycieczkę do Bałtowa, w której uczestniczyli również rodzice, ks. proboszcz Zbigniew Stanios oraz p. Małgorzata Najmrodzka i p. Małgorzata Dudek.
Rozpoczęła się ona wczesnym rankiem. Była to dla uczniów
podróż w inną epokę geologiczną, bowiem główną atrakcją
w Bałtowie są rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości
oraz skamieniałości wymarłych już gadów. Na trasie zwiedzania oprócz olbrzymich zwierząt znajdują się liczne tablice, które dostarczają zwiedzającym podstawowych informacji na temat poszczególnych epok geologicznych i dinozaurów. Widok
wysokich na 10 i długich na 48 m gadów był naprawdę imponujący. Także ciekawostki na ich temat, np. że niektóre połykały ponad 100 kilogramowe kęsy mięsa, zapierały dech w piersiach, no i zaostrzały apetyt. Po gorącym posiłku przyszedł czas
na atrakcje placu zabaw. Można było pojeździć na dinozaurze,
wspiąć się na kilkunastometrową pajęczynę, czy też pojeździć
na zjeżdżalni. Dzieci wraz z rodzicami miłe chwile spędziły także w parku rozrywki. Największą frajdą była przejażdżka kolejką
rollercoster. Wycieczka była pouczająca i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.
Jeszcze wszyscy dobrze nie ochłonęli po spotkaniu z dinozaurami, a tu kolejne ważne wydarzenie. 26 maja obchodzą
swoje święto wszystkie Mamy, a 23 czerwca - to Dzień Taty. U
nas oba te ważne święta połączyliśmy i jak co roku w pięknej
scenerii licznie przybyli rodzice podziwiali występy swoich pociech. Przedtem przyjęli jeszcze serdeczne życzenia od pani
kierownik Agnieszki Adydan. W programie artystycznym każde
dziecko miało okazję wyrazić rodzicom swoją miłość i wdzięczność za trud wychowania. Na początku wystąpili najmłodsi,
później uczniowie klas I-III. Były wiersze, piosenki oraz skecze.
Nie zabrakło również tańców. Młodsze dzieci zatańczyły „Taniec – przytulaniec”, a starsze taniec śląski „Szot”. Można było

między innymi usłyszeć: „Najmilsza na świecie jest mi mama”,
czy „Daj mi rękę tato”. Po zakończonym występie były życzenia, upominki oraz gorące całusy i uściski. Niejednej mamie łza
zakręciła się w oku.
W czwartek 21 czerwca, powiedzieliśmy kapryśnej wiośnie
„precz” i zorganizowaliśmy ,,Piknik rodzinny” z okazji powitania lata. Wśród śpiewu, wrzawy i śmiechu najmłodszych dzieci
i uczniów klasy I- III oraz zaproszonych gości: przyszłych przedszkolaków i ich rodziców, rozpoczęła się wesoła zabawa. Nie
tylko na dużych stadionach odbywały się zmagania sportowe,
ale również na szkolnym boisku. Motywem przewodnim była,
a jakże, piłka nożna. Imprezę prowadziły panie: Małgorzata
Krzysztofik, Małgorzata Dudek i Małgorzata Najmrodzka.
Na oczach widzów zgromadzonych na placu szkolnym odbywały się konkursy i zawody. Każdy z chętnych mógł zaprezentować swoje umiejętności i talenty sportowe. Publiczność
mocno dopingowała zawodników. Wyścigi, odbijanie piłeczki pingpongowej, skoki w workach, rzuty woreczkami do celu
i mecz piłki nożnej dawały szansę wszystkim. Wśród najmłodszych nie było zwycięzców i zwyciężonych, wszyscy zasłużyli
na nagrody ufundowane przez panie prowadzące zabawy. Maluchy pod bacznym okiem dorosłych wspaniale bawiły się na
zjeżdżalni. Dla wszystkich, którzy zgłodnieli, mamy z Rady Rodziców przygotowały poczęstunek - pieczone w ognisku pod
fachowym okiem pana leśniczego - Mariusza Żabińskiego kiełbaski i ulubione napoje dzieci, a że sezon truskawkowy w pełni,
pojawiły się i one. Na koniec wszyscy uczestnicy pikniku zostali
poczęstowani przez panią kierownik Agnieszkę Adydan słodkimi babeczkami, a najmłodsi - przyszłe przedszkolaki, otrzymali
od niej drobne upominki.
…,, Po łąkach chodzi lato. Maluje buzie kwiatom na żółto i różowo, by było kolorowo…”
Małgorzata Krzysztofik
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Żegnaj lato… w Sarbicach
Skończyły się wakacje. Uczniowie wrócili do szkolnych ławek. Nadszedł koniec lata… Pogoda chciała nam to wynagrodzić i wrzesień cieszył nas jeszcze pięknymi słonecznymi dniami. W jeden z takich dni, pod koniec września w Filii w Sarbicach żegnaliśmy lato. Ale jak żegnaliśmy! Wśród śmiechu, zabawy, wraz z uczniami klasy III z Dobrzeszowa spotkaliśmy się
przy ognisku. Mamy przygotowały poczęstunek. Ksiądz pro-

boszcz Jacek Celuch i pani kierownik Agnieszka Adydan zadbali o kiełbaski. Nauczycielki zorganizowały zabawy i zawody, w których rywalizacja dostarczała wiele emocji i stwarzała okazję do głośnego dopingu. Wszyscy świetnie się bawili,
a przebywanie na świeżym powietrzu wzmogło tylko apetyt.
Pieczone kiełbaski znikały w mgnieniu oka. Tak więc może teraz „coś” na powitanie jesieni!
Małgorzata Krzysztofik

Uroczystość przy grobie pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Sarbic
„Gdzie dziewczęta i chłopcy z tamtych lat?” – pytała kiedyś
Sława Przybylska w znanej piosence. Założyli rodziny, wychowali dzieci, doczekali się wnuków. Ci, którzy przeżyli wojnę.
Groby tych, którzy zginęli są rozsiane po całej Polsce, choć zapewne zasadniej byłoby napisać – po całym świecie. Przy jednym z takim grobów w każdą pierwszą niedzielę października
gromadzą się mieszkańcy Sarbic, by uczcić pamięć zamordowanych przez niemieckich okupantów ludzi.
Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość rozpoczęła
Msza św. Przewodniczył jej ks. Jacek Celuch, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra OSP w Łopusznie. Ksiądz proboszcz w
swoim kazaniu podkreślił, jak ważne jest zachowanie równowagi między byciem Europejczykiem i Polakiem, nieodcinanie
się od naszej skomplikowanej i bolesnej historii.
Po Mszy św. wieńce na grobie poległych złożyli przybyli
goście, tj. przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Łukasik,
wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz, miejscowy
radny pan Czesław Bujak, radni naszej Łopuszno, przedstawiciele PSL-u oraz najmłodsze pokolenie – zrzeszeni w Bractwie
Świętokrzyskim uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Ci ostatni ze swoimi koleżankami i kolegami z Filii w Sarbicach wystąpili z akademią tematycznie nawiązującą do ponurej nocy okupacyjnej lat 1939 – 45. Uroczystość była dla nich
wszystkich niewątpliwie głęboko pouczającą lekcją patriotyzmu, podczas której w roli nauczycieli wystąpili m.in. obecni
na uroczystości ze swoim sztandarem kombatanci. Szczególnie symboliczną wymowę miał fakt, że w jednym szeregu stali
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Uczniowie z Dobrzeszowa i Sarbic podczas uroczystości
pod pomnikiem w Sarbicach

obok siebie ludzie pamiętający czasy wojny i tworząca asystę
flagi państwowej młodzież.
Po części artystycznej wszyscy przybyli zostali zaproszeni przez pana Czesława Bujaka i pana wójta na poczęstunek.
Dzięki temu ludzie mogli ze sobą porozmawiać, co w dzisiejszych czasach jest trudne do przecenienia.
„Gdzie dziewczęta i chłopcy z tamtych lat?” Odpowiedź jest
prosta – w sercach ludzi, którzy mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody przyszli w niedzielne popołudnie, aby uczcić pamięć tych, którym nie dane było przeżyć.
Ewa Stępień

Kultura i oświata

„Zdrowo żyć – pięknie żyć” Tydzień profilaktyki
i promocji zdrowia w Zespole Szkół w Gnieździskach
Miesiąc maj to czas, kiedy w województwie świętokrzyskim
obchodzone są dni profilaktyki. W inicjatywę tę włączają się
nie tylko placówki oświatowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ale również służba zdrowia, policja, a nawet sądownictwo i zakłady karne. Przedsięwzięcie to znalazło również podatny grunt w Zespole Szkół w Gnieździskach, gdzie
już po raz czwarty obchodziliśmy Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia.
W dniach 7 – 11 maja 2012 roku obchodziliśmy Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia pod hasłem: Zdrowo żyć – pięknie żyć.
W ramach nasze imprezy odbyło się też kilka działań ogólnopolskiej kampanii: Zachowaj Trzeźwy Umysł. Celem akcji było
promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych. Uczestnikami i odbiorcami akcji była cała społeczność szkolna oraz rodzice. Każdy dzień tygodnia dostarczał innych form i treści promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.
Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia rozpoczęła akcja plakatowa z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w którą zaangażowały się organizacje szkolne: Szkolne Koło PCK oraz Samorząd Uczniowski. Ogromnym zainteresowaniem uczniów
cieszyły się codzienne, muzyczne spotkania podczas długiej
przerwy, tańce integracyjne, lekcja aerobicu, pokaz pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz spotkania z bajką profilaktyczną dla zerówkowiczów.
Ogromne wrażenie na całej społeczności szkolnej wywarł
spektakl profilaktyczny pt. „Dylemat” w wykonaniu aktorów
Impresariatu Artystycznego Inspiracja z Krakowa.
Młodzież gimnazjalna naszej szkoły dzieliła się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania z uczniami klas młodszych podczas prezentacji projektu edukacyjnego pt. „Czy
wiesz, co jesz? Ile chemii zjadam każdego dnia?” przygotowanego pod opieką p. Anny Leśniak.
Rodzice uczniów klas młodszych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych – „Być rodzicem świadomie wychowującym swoje dziecko” prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piekoszowie: pedagoga –
p. Annę Kwiatkowską i psychologa – p. Małgorzatę Gąsior.

Na tydzień profilaktyki składały się również działania młodego pokolenia. Uczniowie klas 0 – III pod czujnym okiem
swoich pań przygotowali piosenki z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Starsi uczniowie już od lutego przygotowywali przedstawienie profilaktyczne pt. „On” pod nadzorem
opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Brali również udział
w konkursach: literackim – W zdrowym ciele – zdrowy duch –
pod kierunkiem p. Anety Bienias i p. M. Gawrońskiej, wiedzy
o zdrowiu: dla klas IV – VI – Wiem, jak zdrowo żyć – przeprowadzonym pod kierunkiem p. Grażyny Palacz i dla młodzieży
gimnazjalnej – Odżywiam się zdrowo, stronię od nałogów pod
opieką p. Anny Leśniak oraz sportowego: Bieg po zdrowie pod
kierunkiem p. Magdaleny Zimnej i p. Wiesława Klimczaka.
W konkursie literackim nagrodzeni zostali: Krystian Hajduk,
Karolina Stępień, Mateusz Szymkiewicz i Bartosz Dudek. Wyróżnienia otrzymali także: Agata Bernatek, Natalia Jakubowska, Michał Jakubowski z Gnieździsk i Michał Jakubowski z
Rudy Zajączkowskiej.
Zwycięzcy konkursu sportowego to: Jakub Kosiński, Greta
Chruściak, Karol Gołuch, Klaudia Gołuch, Zuzanna Szymkiewicz, Agnieszka Szymczyk, Dominika Hajduk, Łukasz Struzik,
Karolina Wijas i Bartłomiej Stefańczyk.
W konkursie wiedzy o zdrowiu nagrodzeni zostali: Jakub
Kosiński, Michał Jakubowski, Oliwia Bakalarska, Bartosz Dudek, Zuzanna Szymkiewicz, Dawid Kupczyk, Aleksandra Biernat, Łukasz Struzik i Krystian Gołuch.
Tegoroczny Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia przebiegał pod znakiem licznych konkursów i aktywizacji młodego
pokolenia do działań profilaktycznych.
Uwieńczeniem tygodnia profilaktyki i promocji zdrowia
było uroczyste podsumowanie, podczas którego gościliśmy wójta naszej gminy – p. Zdzisława Oleksiewicza. Młodsi
uczniowie zaprezentowali piosenki promujące zdrowie, natomiast starsi uczniowie pochwalili się swoim kunsztem aktorskim w przedstawieniu profilaktycznym pt. „On”. Swój talent
muzyczny ujawniła również uczennica klasy III gimnazjum
– Agnieszka Napora w piosence pt. „Jestem, jaka jestem”.
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Uczniowie klas IV – VI zatańczyli taniec integracyjny, natomiast uczennice kl. II SP wraz z wychowawczynią, p. Aldoną
Marzec zaprezentowały pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla uczniów najważniejszym momentem była chwila
wręczania nagród, a było ich w tym roku sporo, bo i konkursów było niemało. Każdy uczeń miał szansę na to, aby się wykazać zdolnościami literackimi, sportowymi oraz wiadomościami z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
Wyjątkowym wydarzeniem, które wywarło ogromne wrażenie na całej społeczności szkolnej, było spotkanie z p. Pawłem Lasotą – osobą, która wskutek wypadku samochodowego stała się niepełnosprawna. Lekcja przestrogi, którą poprowadził p. Paweł zapadła głęboko w nasze serca i oby na długo
zachowała się w naszej pamięci.
Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia był esencją działalności profilaktycznej, która realizowana jest w Zespole Szkół
w Gnieździskach w ciągu całego roku szkolnego. Jednak
wszystkie te działania nie mogłyby być zrealizowane na taką

skalę, gdyby nie wsparcie władz Gminy Łopuszno oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.
Dorota Bała – Dudek – pedagog szkolny

Słoneczna niedziela i udana impreza...
19 czerwca 2012 r. na boisku wiejskim w Gnieździskach odbyła się impreza środowiskowa: „Dzieci Rodzicom – Rodzice
Dzieciom” od kilku już lat organizowana przez Zespół Szkół w
Gnieździskach. Dzięki słonecznej pogodzie i zaangażowaniu
rodziców impreza przebiegła pomyślnie. Jej celem było zintegrowanie mieszkańców okolicznych wiosek, rodziców, dzieci
i nauczycieli, włączenie wszystkich obecnych do aktywnego
uczestnictwa w spotkaniu i zabawach oraz upowszechnianie
zdrowego stylu życia i spotkań na świeżym powietrzu.
Wszystko rozpoczęło się od uroczystego przemarszu przez
wieś orkiestry dętej z Krasocina, która uświetniała swymi występami także poświęcenie pól, uroczystą mszę świętą oraz
program całej imprezy. Pięknie przy dźwiękach wspaniałych
szlagierów prezentowały się urocze marżonetki, które dały
popis prawdziwie akrobatycznych zdolności. Część artystyczna rozpoczęła się od oficjalnego przywitania przybyłych gości przez panią dyrektor Małgorzatę Trelę. Swoją obecnością
zaszczycił nas Wójt Gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Danutą Łukasik oraz kil-
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koma radnymi, przybyli także licznie mieszkańcy wsi wchodzących w obwód naszej szkoły i nie tylko.
Podczas festynu, na którym zawsze panuje fantastyczny klimat, można było dobrze się zabawić oraz dobrze zjeść.

Kultura i oświata
O głodnych piknikowiczów zadbała szkolna kuchnia, serwując
bigos oraz grillujący tatusiowie i mamusie z Rady Rodziców.
Głównym punktem programu były występy artystyczne
uczniów naszej szkoły. Młodzi artyści pokazali jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć i wspólnie się bawić. Swój repertuar
zaprezentowały także: kapela ludowa działająca przy domu
kultury w Małogoszczu i zespół muzyczny grający muzykę taneczną, co zresztą wielu gości doskonale wykorzystało dając
popis swym umiejętnościom tanecznym.
Wszyscy, którzy tego dnia przyszli na festyn, uczestniczyli
w niecodziennym spotkaniu, wiele osób tak naprawdę nie ma
okazji wyjścia z domu, a taka impreza stwarza ku temu możliwości. To doskonała okazja do oderwania się od codziennych
zajęć na rzecz czynnego spędzania czasu z rodziną i znajomymi. Wszyscy goście i organizatorzy pikniku rodzinnego byli
zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Każdy dla siebie mógł znaleźć coś interesującego. Atrakcje tego dnia zorganizowane dla dzieci i rodziców pokazały
zdrowy sposób spędzania wolnego czasu oraz dobry sposób
na integrację rodziny. Milusińscy mogli do woli bawić się na
dmuchanym zamku, trampolinie czy basenie z piłkami, mogli

też smakować waty cukrowej, ciasta czy smakołyków z grilla.
Całość imprezy zakończył tradycyjnie mecz piłki nożnej.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się poprzez
wszelki udział w festynie do integracji naszej społeczności.
Zespół Szkół w Gnieździskach – Ewa Dudek

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012
w Zespole Szkół w Gnieździskach
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół w Gnieździskach rozpoczęło się od mszy świętej w
kościele pw Najświętszego Serca Jezusowego w Wiernej Rzece. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się
na sali gimnastycznej, gdzie jak co roku pani dyrektor Małgorzata Trela wręczyła nagrody i dyplomy uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Tym razem nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały uczennice szkoły podstawowej Katarzyna
Hajduk i Zuzanna Szymkiewicz. Wyróżniono również. Najlepszego Sportowca, którym w tym roku okazała się drużyna piłki ręcznej dziewcząt. Doceniono także trud włożony w naukę
i nagrodzono najlepszych uczniów z poszczególnych klas za
wyniki w nauce oraz 100% frekwencję. Swoją nagrodę trzymał także najlepszy czytelnik. Rodzicom uczniów z najlepszą
średnią ocen wręczono listy gratulacyjne. Dyplomy za owocną współpracę ze szkołą otrzymali najbardziej zaangażowa-

ni w życie szkoły rodzice naszych uczniów. Pani dyrektor na
zakończenie życzyła wszystkim zebranym udanego i przede
wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
Ewa Dudek
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Ostatnie sukcesy uczniów
z Zespołu Szkół
w Gnieździskach
W II edycji konkursu plastycznego dla dzieci w wieku
przedszkolnym 5 i 6 – letnich „EKO – LUDEK” z hasłem przewodnim „ Uczymy się z EKO – LUDKIEM wtórnego wykorzystywania odpadów” grupa dzieci w składzie Roksana Łapot,
Julia Gągorowska i Kacper Porzucek pod opieką pani Karoliny
Mędreckiej – została laureatami tego konkursu.
W konkursie: „ Mój Kościół Parafialny” wśród uczniów
edukacji wczesnoszkolnej, klasy I – III nagrodę główną zdobył Hubert Stefańczyk, opiekun – Aldona Marzec.
W konkursie poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu II
miejsce zdobyła Maria Szymkiewicz – opiekun Marianna Gawrońska.
Ewa Dudek

Odkrywamy uroki świętokrzyskiej ziemi
Przełom Lubrzanki, gołoborze, góra domowa Stefana Żeromskiego, Święty Krzyż – to tylko niektóre z atrakcji trzydniowej wycieczki po regionie, w której wzięli udział uczniowie
klasy IV b i VI b Szkoły Podstawowej w ZS im. Jana Pawła II w
Łopusznie. Wycieczka odbyła się w dniach 7 - 9 maja, jej organizatorem był pan Szymon Jarzyna.
Uczniowie przemierzali Kielecczyznę śladami Stefana Żeromskiego, dlatego już w pierwszym dniu odwiedzili Muzeum
Lat Szkolnych pisarza. Poznali edukacyjną karierę autora „Syzyfowych prac” oraz zwyczaje panujące w szkole pod zaborem rosyjskim. Usiedli w starych ławkach z otworami na kałamarz, mieli lekcję kaligrafii oraz poznali, jak boli klęczenie na
grochu. Niektórzy przymierzali szkolny mundurek i tornister.
Potem uczniowie pojechali do Samsonowa, gdzie oglądali ruiny wielkiego pieca oraz do Zagnańska, by podziwiać tysiącletni dąb Bartek. Późnym popołudniem grupa wybrała się na
zwiedzanie Jaskini Raj.
Kolejny dzień to wyprawa na Święty Krzyż, zwiedzanie
sanktuarium oraz Muzeum Przyrodniczo - Leśnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wystawy zaprezentowane w
muzeum mają obecnie bardzo nowoczesną, multimedialną
formą. Zwiedzający spacerują po salach, a głos Krystyny Czubówny zabiera ich na wędrówkę w czasy wypiętrzania się gór,
dinozaurów, mamutów i człowieka pierwotnego. Duże wrażenie uczyniła na dzieciach panorama rozciągająca się z tarasu
widokowego na gołoborze. Z zainteresowaniem wysłuchały
pani przewodnik, która przedstawiła im dwie wersje powstania skalnego rumowiska. Jedną naukową, znaną już im z lekcji
przyrody, oraz tę utrwaloną w legendach i podaniach świętokrzyskich.
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Tego dnia w programie był jeszcze zespół klasztorny w
Świętej Katarzynie, źródełko św. Franciszka oraz ruiny zamku
w Bodzentynie. Następnego ranka uczniowie przespacerowali się do Ciekot, gdzie zwiedzili „Szklany Dom” oraz zrekonstruowany dworek rodziny Żeromskich. Wycieczkę zakończyli w
Kielcach. Najpierw spacerowali po Kadzielni, a potem udali
się na stadion „Korony”. Mogli zasiąść nie tylko na trybunach,
ale także zagrzać ławkę rezerwowych i dotknąć pięknej, zielonej murawy boiska.
Niewątpliwą atrakcją dla dzieci były noclegi w schronisku w
Mąchocicach Scholasterii. Niektóre z nich po raz pierwszy nocowały poza domem bez rodziców i udało im się zaliczyć trudny egzamin z samodzielności. Poradziły sobie z oblekaniem
pościeli, myciem zębów, jadły pyszne udko z kurczaka, posługując się widelcem i nożem, prowadziły życie towarzyskie.
Pierwszej nocy były tylko niewielkie kłopoty z zaśnięciem...
Schronisko mieści się przy szkole. Dzieci jadły posiłki w
szkolnej stołówce, która oprócz wspomnianego kurczaka serwowała także domowe zupy, panierowane kotlety i zapiekanki z chrupiących bułeczek, sera i pieczarek. Palce lizać! Program wycieczki przewidywał także różnorodne sposoby spalania kalorii. Oczywiście, uczniowie sporo chodzili, ale najwięcej energii tracili podczas zajęć sportowych. Odbywały się
one w mieszczącej się przy schronisku hali sportowej o imponujących rozmiarach. Chłopcy byli zachwyceni warunkami do
uprawiania sportu, rozgrywali mecze w piłkę nożną oraz w koszykówkę. Zapału, determinacji i zaangażowania sportowego
mogłaby im pozazdrościć kadra narodowa! Z zaproszenia do
gry korzystały niektóre dziewczynki, ale większość płci żeńskiej wybierała badmintona, ringo oraz skakanie na skakance.
Wycieczka przyniosła także sporo radości wychowawczyniom, które miały okazję poznać swoich uczniów w sytuacjach pozaszkolnych. W roli opiekunek wystąpiły: pani Beata Iwanek, pani Ilona Picheta oraz autorka tego tekstu.
Wszystkie bardzo fajne panie, ale... w rywalizacji o sympatię
wycieczkowiczów przegrały z panem Szymonem Jarzyną. Pan
Szymon okazał się operatywnym organizatorem, na boisku
imponował umiejętnościami sportowymi, podczas wspólnego ogniska tryskał humorem, ale przede wszystkim nawiązał
doskonały kontakt z dziećmi. Podczas powrotu do Łopuszna
najczęściej powtarzającym się pytaniem było: Kiedy znów pojedziemy z panem na wycieczkę?

Koszty wycieczki całkowicie pokryli sponsorzy pozyskani
przez organizatora. Uczniowie i ich rodzice serdecznie dziękują za możliwość przeżycia wspaniałej przygody na świętokrzyskiej ziemi. Wyrażają swoją wdzięczność panu Szymonowi Jarzynie oraz następującym instytucjom: Nalepa Capital Trust z
Poznania (wykonawca centrum handlowo – usługowego, które powstanie przy obwodnicy Kielc w gm. Miedziana Góra,
Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., Poseł Na Sejm RP Jan Cedzyński.
Agnieszka Palacz
Organizator: Powiatowe Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Kielcach
Sponsorzy:

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.
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Kultura i oświata

Śpiewaj i graj z księdzem Dzwonkiem
Jedziemy na wycieczkę autokarową. Atmosfera towarzysząca podróży wspaniała. Jest nam tak radośnie, że chcemy
zaśpiewać. Co odważniejsi intonują znaną piosenkę. Co żywo
podchwytuje cały autobus i śpiewa pierwszą zwrotkę. Drugą znają nieliczni, a trzeciej zwrotki nie pamięta już nikt. Czy
przeżyliście kiedyś Państwo podobne doświadczenie? Podczas wycieczki, wesela, u cioci na imieninach?
W takich sytuacjach bardzo przydaje się śpiewnik. Przypomni słowa, a tym co znają nuty, również melodię. Na całe
szczęście na rynku wydawniczym jest dość spory wybór tego
typu książek i dziś nikt raczej nie prowadzi zeszytów, w których zapisywałby słowa piosenek. Ja prowadziłam kiedyś taki
zeszyt. Był w kratkę, w jasnoniebieskich okładkach, pełen harcerskich piosenek.
Przypomniałam sobie o nim całkiem niedawno, gdy wzięłam do ręki „Śpiewnik” ks. Józefa Dzwonka. Autor w swej najnowszej pozycji wydawniczej zebrał wiele popularnych piosenek, różnych w swym charakterze. Są pieśni partyzanckie,
patriotyczne, ludowe, biesiadne i religijne, w tym spory wybór kolęd. Każdemu utworowi towarzyszy zapis nutowy, w
tym akordy na gitarę, akordeon, fortepian bądź pianino. Jest
to z pewnością świetny podręcznik dla uczących się grać na
instrumencie, tym bardziej że wzbogacony tabelami basów
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oraz chwytami gitarowymi. We słowie wstępnym ks. Józef
Dzwonek pisze: „Życzę powodzenia i sprawności w posługiwaniu się akordami, a zwłaszcza ich rozwiązaniami kompozycyjnymi, stosownie do granej czy śpiewanej melodii. Lewa
ręka akompaniująca niech dorównuje prawej w sprawności
ćwiczeń, aby płynęła rzewna pieśń melodyjna, sentymentalna, harmonijna i budziła żywy nastrój, zapał i radość wśród
śpiewających i słuchaczy.”
Dla mnie dużym walorem książki są zamieszczone w niej
własne piosenki ks. Józefa Dzwonka, do których napisał słowa
i melodię. Są to utwory głównie o tematyce religijnej, miedzy
innymi „Hymn dla szkół im. Jana Pawła II”, ale nie tylko. Bardzo spodobała mi się piosenka „Nad brzegami Amazonki”. Poeta, którego twórczość pozbawiona jest rymów i łatwych puent, zmuszająca do intelektualnego wysiłku i refleksji, tym razem bawi się słowami – rymuje, używa potocznych wyrazów
i przekonuje przy tym o swoim ogromnym poczuciu humoru.
„Śpiewnik” ks. Dzwonka trafił już do wielu, bo autor lubi obdarowywać swoimi książkami mieszkańców gminy Łopuszno.
Innych zachęcam do sięgnięcia po książkę, bo warto. Zwłaszcza podczas wycieczki, wesela czy u cioci na imieninach.
Agnieszka Palacz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nowy zawód szansą na pracę

– program przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa – II edycja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Jesteś rolnikiem lub domownikiem rolnika?
Myślisz o podjęciu pracy poza sektorem rolniczym?
Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe?
Do udziału w projekcie zapraszamy rolników oraz domowników rolników:

 zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 25 tys. mieszkańców. oraz
 wyrażających chęć przekwalifikowania i podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia:

•
•
•
•
•

Operator koparko-ładowarki klasy III – 176 godzin zajęć.
Operator koparki jednonaczyniowej klasy III – 176 godzin zajęć.
Florystyka-bukieciarstwo – 160 godzin zajęć.
Wizaż – 160 godzin zajęć.
Gastronomia prozdrowotna z elementami dietetyki – 176 godzin zajęć.

W ramach Projektu zapewniamy również:
•
•
•
•
•
•
•

Udział w Indywidualnym Doradztwie Zawodowym, pozwalającym na określenie swojej ścieżki kariery zawodowej.
Udział w szkoleniu „Moja droga do pracy lub samozatrudnienia”.
Materiały szkoleniowe.
Ciepły posiłek oraz przerwy kawowe podczas szkoleń.
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania szkoleń.
Certyfikat ukończenia szkolenia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Wszelkich informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Biuro Projektu „Nowy zawód szansą na pracę
– program przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa – II edycja”
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce
Tel.: (041) 361 04 92, fax: (041) 361 11 61,

e-mail: nowyzawod@sir.com.pl, www.nowyzawod.sir.com.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji
Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

z Życia gminy

Święto strażaków
Strażacy z gminy Łopuszno uczcili dzień swojego patrona
w bardzo uroczysty sposób. Na mszę świętą odprawioną za
wszystkich strażaków zjechali licznie członkowie OSP z terenu
całej gminy. Zebrali się, by razem obchodzić dzień strażaka.
Od 2002 roku dzień ten jest obchodzony w Polsce jako Święto
Państwowe. Przypada ono na dzień 4 maja w imieniny Floriana
patrona strażaków. Mszę świętą, odprawioną przez kapelana
łopuszańskiej straży ks. Józefa Cichonia, uświetniły swą obecnością liczne poczty sztandarowe: straży pożarnych, komba-

tantów, formacji politycznych oraz szkół. Nie zabrakło oczywiście i orkiestry strażackiej, która wykonując kolejne wirtuozyjne utwory uświetniała całą uroczystość. Po zakończeniu
mszy św. uczestnicy obchodów licznie przemaszerowali pod
łopuszański internat, gdzie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze
przy tablicy pamiątkowej. Następnie pochód przemaszerował
na plac przy strażnicy OSP, gdzie miał miejsce uroczysty apel.
Następnie grupa młodzieży, chcąca wstąpić w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej złożyła uroczyste ślubowanie.
m.n.

Imprezowe lato
W czasie minionego lata mieszkańcy gminy mieli kilka okazji, aby spotkać się w gronie przyjaciół lub znajomych, miło
spędzając czas na świeżym powietrzu przy dźwiękach dobrej
muzyki lub występów artystycznych. Taką bowiem możliwość
dają niewątpliwie organizowane przez gminę Łopuszno festyny. Tego lata również ich nie zabrakło. Pierwszy z nich zorganizowano już w maju. Stąd jego nazwa „Majówka”. W czasie
jej trwania można było podziwiać występy artystów amatorów, wziąć udział w konkursie karaoke, zorganizowanej zabawie „piosenka jest dobra na wszystko” lub dokonać zakupów
na licznych kramach i stoiskach. Była również możliwość przejażdżki konnej lub kucykiem dla najmłodszych. Dla starszych
zaś przeznaczony był ogródek piwny oraz odbywająca się od
godziny 20 dyskoteka.
Następną imprezą zorganizowaną przez gminę był festyn
rodzinny,który odbył się 10 czerwca. Wtedy również nie zabrakło atrakcji. Zaraz po powitaniu przybyłych gości artyści zaczęli zabawiać wszystkich występami muzycznymi, konkursami z nagrodami czy pokazem magii. Po pokazie dzieci mogły
dowiedzieć się jak wykonać magiczną sztuczkę. Kurs sztuczek
magicznych poprowadził czarodziej Mirabell. W czasie trwania imprezy wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursów: plastycznego, na plakat profilaktyczny zorganizowany
przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz recytatorskiego poezji Marii Konopnickiej, zorganizowanego prze gminną Gminny Ośrodek Kul-
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tury. Wystawy malarstwa, stoisko Koła Gospodyń Wiejskich,
możliwość przejażdżki bryczką konną czy skorzystania nieodpłatnie z atrakcji wesołego miasteczka, sprawiały, że każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Jedną z zorganizowanych atrakcji
był koncert zespołu Vabankdance, sfinansowany przez Lokalną Grupę Działania Nad Czarną i Pilicą. Niestety tuż po koncercie pogoda spłatała wszystkim uczestnikom figla. Burza
oraz ulewa uniemożliwiły odbycie się zaplanowanej na dalszą
część wieczoru dyskoteki.
Biesiada Łopuszańska to kolejna z letnich imprez. W czasie
trwania mogliśmy podziwiać występy znakomitych artystów

z Życia gminy
-Szymona Kusarka oraz Wojciecha Strzeleckiego. Obaj artyści
wykonywali znane polskie szlagiery. Poza wspaniałymi atrakcjami dla melomanów, jak zwykle na łopuszańskich festynach
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tradycyjnie dzieci mogły
do woli korzystać z karuzel i zjeżdżalni,basenów z kulkami i
innych atrakcji, w jakie wyposażone było wesołe miasteczko,
które nieodpłatnie gościło małych milusińskich. Była również
możliwość skosztowania smacznych wypieków lub tradycyjnego chleba ze smalcem i innych pyszności przygotowanych
przez panie zrzeszone w ramach kół gospodyń wiejskich.
Festyny cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne lato będzie równie bogate w liczne atrakcje.
m.n.

Obwód Drogowy w Strawczynku
Powiat kielecki zarządza ponad 1100 km dróg na terenie 19
gmin. W większości przypadków połowa dróg w danej gminie
to drogi powiatowe. Jak nietrudno się domyśleć bardzo dużo
problemów kierowanych przez mieszkańców gmin dotyczy
właśnie takiego rodzaju spraw. Najczęściej mieszkańcy zwracają się z prośbą o interwencję w sprawie remontu danej drogi lub tzw. uporządkowanie poboczy drogowych. Mam tu na
myśli wszelkiego rodzaju roboty związane z oczyszczaniem
i odkrzaczaniem oraz koszeniem i udrażnianiem rowów, a także przepustów. Jako radny powiatowy bardzo często spotykam się z uwagami tego typu.
Dotychczas powiatowy Zarząd Dróg dysponował jedną
maszyną (kosiarką), która znajdowała się w Obwodzie Drogowym w Łagowie. Przypomnę, że w powiecie kieleckim są trzy
obwody odpowiedzialne za utrzymanie dróg powiatowych
w odpowiednim stanie. Gmina Łopuszno podlega pod trzeci Obwód Drogowy w Strawczynku. Dlatego też czasami trzeba było czekać nawet kilka miesięcy, aby „kosiarka” przyjechała do gminy i oczyściła dany odcinek pobocza. Taka sytuacja

niejednokrotnie powodowała skargi mieszkańców, że nic się w tej kwesti nie dzieje. I
nic w tym dziwnego, bo ileż można czekać
np. na wykoszenie traw. Niedawno Obwód
Drogowy w Strawczynku otrzymał zakupiony przez Powiatowy Zarząd Dróg sprzęt
do czyszczenia poboczy.
Mam nadzieję, że ta inwestycja przyczyni
się do szybszego oczyszczania i należytego
utrzymania poboczy dróg powiatowych w
gminach (należy tutaj wspomnieć, że pod Obwód Drogowy
w Strawczynie podlega oprócz Łopuszna jeszcze 6 gmin: Zagnańsk, Strawczyn, Mniów, Masłów, Miedziana Góra oraz Piekoszów). Wszelkiego rodzaju zgłoszenia na temat ewentualnych prac dotyczących dróg powiatowych, mieszkańcy powinni zgłaszać do Obwodu Drogowego w Strawczynku (041)
303-87-77 sołtysów lub radnych (mój nr tel. 502666453).
Tomasz Zbróg
radny powiatu kieleckiego

Dzień Dziecka
Podsumowanie sezonu sportowego
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Dzień Dziecka, jak co roku, został połączony z obchodami Dnia Sportu Szkolnego. To dobra okazja, aby dokonać podsumowania
osiągnięć.
Na początek swoje najlepsze wyniki przedstawili gimnazjaliści:
Piłka nożna dziewcząt
Na przełomie września i października odbyły się eliminacje
do turnieju COCA COLA CUP 2012, w których uczestniczyła reprezentacja dziewcząt. W pierwszej rundzie eliminacji rozgrywanych na boisku „Orlik” w Łopusznie, dziewczęta rywalizowały z drużynami z Kurzelowa i Krasocina. Zwycięstwa w tych
meczach dały awans do drugiego etapu eliminacji.
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sport
W drugiej rundzie eliminacji w 50 turniejach w całej Polsce
rywalizowało 1278 drużyn, do finałów wojewódzkich zakwalifikowało się 234 drużyn: 96 dziewcząt i 138 chłopców. Reprezentacja naszej szkoły swoje mecze rozegrała na boiskach
w Nowinach. W rozgrywkach grupowych dziewczęta rozegrały mecze z drużynami z Kazimierzy Wielkiej i Sukowa. Obydwa spotkania zakończyły się zwycięstwami. Dzięki wygranej w tych meczach dziewczęta wywalczyły awans do finałów wojewódzkich. W zawodach finałowych rozegranych w
Ostrowcu Świętokrzyskim nasz zespół zajął III miejsce. Oprócz
brązowych medali, każda z zawodniczek otrzymała kompletny strój piłkarski.
Następne zawody w których braliśmy udział odbyły się
w Kielcach. Była to V edycja Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Kielcach. W zawodach
uczestniczyły reprezentacje szkół gimnazjalnych z Kielc nr 7
i nr 15,z Sukowa, z Piekoszowa i Łopuszna.Za zwycięstwo w
turnieju dziewczęta otrzymały puchar.
Ostatnie zawody rozegrane na boisku„Orlik” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie to Półfinał Wojewódzki Szkolnych Zawodów w Piłce Nożnej W rywalizacji brały
udział reprezentacje szkół gimnazjalnych z Jędrzejowa, Miecierzy i Łopuszna. Turniej przy dopingu miejscowych kibiców
wygrała drużyna dziewcząt z Łopuszna. Zwycięskiej drużynie
dyplom i puchar wręczył dyrektor Zespołu Szkół w Łopusznie Krzysztof Kumański oraz przedstawiciel Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego Dariusz Kos. Wygrana w tym
turnieju dała awans do finału wojewódzkiego. W finale rozegranym na boisku w Daleszycach, wystąpiły cztery najlepsze drużyny z województwa świętokrzyskiego: Daleszyce, Łopuszno, Promnik, Pacanów. Po zaciętej rywalizacji nasza drużyna zajęła III miejsce, otrzymując puchar i brązowe medale.
Trenerem drużyny jest pan Dariusz Supernat.
Skład reprezentacji szkoły:
1.Anna Kotwica, kl. IIIc
2.Sylwia Wawrzoła, kl.IIIa
3.Magda Kowalska, kl.IIIa
4.Karolina Rudzińska, kl.IIa
5.Justyna Świercz, kl.IIb
6.Katarzyna Doroszko, kl.Ia
7.Aleksandra Żmijewska, kl.Ib
8.Katarzyna Miśta, kl IIb
9.Izabela Rauner, kl. Ic
10.Kalina Ambur, kl.Ic
11.Maria Satelecka, kl.Ia
Lekkoatletyka dziewcząt
27 września 2011r. w Strawczynie odbyły się XIV Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe LZS o Memoriał Zdzisława Stawiarza. Zawodnicy z różnych szkół i klubów sportowych z całego województwa świętokrzyskiego rywalizowali
na trasach Ośrodka Sportowego w Strawczynie. Bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice Gimnazjum w Łopusznie,
które w punktacji drużynowej zajęły III miejsce, zdobywając
puchar, dyplom, a indywidualnie medale.
W biegu na 1000m I miejsce zajęła Natalia Nyga, a IV miejsce
Kalina Ambur . W biegu na 1500 m Marta Macander zajęła V
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miejsce. Pozostali
uczestnicy zajęli również wysokie punktowane
miejsca, a byli to:
Paulina Kokosińska, Aleksandra
Szczerek, Izabela
Rauner, Maria Satelecka, Karolina
Ogonowska, Justyna Cieślicka,
Justyna Świercz,
Patrycja Perz, Sylwia Wawrzoła.
12 października 2011r. w Nowinach
odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych, na których rywalizowali zawodnicy z różnych szkół z całego województwa świętokrzyskiego.
Uczennice z Gimnazjum w Łopusznie reprezentowały naszą
szkołę w biegu 10 x 800m, w którym brały udział 24 sztafety dziewcząt. Walka między sztafetami trwała od pierwszej
do dziewiątej zmiany, na której to nasze dziewczęta objęły
prowadzenie i ukończyły bieg jako pierwsze, zdobywając tytuł Mistrzyń Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych w 2011r. A oto skład „złotej sztafety”: Natalia Nyga,
Kalina Ambur, Karolina Rudzińska, Paulina Kokosińska,
Klaudia Bąk, Aleksandra Szczerek, Justyna Cieślicka, Izabela Rauner, Marta Macander, Anna Paczkowska, Patrycja
Perz, Magdalena Kowalska i Karolina Ogonowska. Za zwycięstwo nasza sztafeta została nagrodzona pucharem, dyplomem i medalami.
Sukcesy naszego gimnazjum zostały docenione przez
Świętokrzyski Szkolny Związek Sportowy. W klasyfikacji
łącznej szkół gimnazjalnych zajęliśmy trzecie miejsce w
roku szkolnym 2011/2012.
Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Łopusznie z
powodzeniem stratowali w następujących zawodach:
10.11.2011r. – Bieg Niepodległości w Strawczynie
- I miejsce – Marta Paczkowska,
20.03.2012 – Świętokrzyska Liga Badmintona
- II miejsce – Paweł Rogula,
- III miejsce – Bartek Nyga,
13.04. 2012 - Świętokrzyska Liga Badmintona
- II miejsce – Damian Łukasik,
- III miejsce – Kamil Podgórski,
15.04.2012 – Turniej Tenisa Stołowego w Bilczy
- II miejsce – Maciek Mędrecki
21.05.2012 – I Wojewódzki Wielobój sportowy o puchar
„Małego Twardziela” Ziemi Strawczyńskiej
- III miejsce w pływaniu na dystansie 50 m – Aleksandra Palacz.
1 czerwca najlepsi sportowcy otrzymali od dyrektora szkoły pana Krzysztofa Kumańskiego słodkie upominki. Tę część
imprezy uświetniły swoim występem uczennice: Zuzanna Łu-
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kasik i Karolina Karlińska z klasy III a, które zaprezentowały
krótki układ tańca disco dance.
Potem reprezentanci klas przystąpili do konkursu wiedzy
o Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Po obejrzeniu materiału multimedialnego młodzież rozwiązywała test. Wśród
gimnazjalistów największą wiedzą wykazał się Karol Nowacki z kl. IIB, który odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania. Drugie miejsce zajęła Sara Świercz z tej samej klasy,
a trzecia była Milena Ciszek z kl. IA. W szkole podstawowej
zwycięzcą okazał się Bartłomiej Miśta z kl. VI b, drugie miejsce zajął Przemysław Łapot również z tej klasy, a trzeci był
Szymon Lasak z kl. VI a.

Następnie przystąpiono do rywalizacji w konkurencjach rekreacyjno-sportowych m.in.
żonglerki
piłką,
strzałów do małej
bramki, rzutów do
kosza i sprawnościowego toru przeszkód. W ogólnej
punktacji najlepsza okazała się kl.
IA gimnazjum. Klasy z najwyższą liczbą punktów otrzymały pamiątkowe
dyplomy, a najlepsi
uczniowie nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsora – firmę P.P.H.U. Zuzanna Łukasik prezentuje się w tańcu
Michał Perz.
disco dance
Podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego najlepsi zawodnicy zostają uhonorowani statuetką dla najlepszego sportowca. W tym roku trofeum
to przypadło Marcie Paczkowskiej ze szkoły podstawowej,
natomiast wśród gimnazjalistów triumfowała Anna Paczkowska.
M. Gwóźdź, R. Kumańska, D. Supernat, W. Supernat

Wśród najmłodszych najbardziej usportowiona okazała się klasa III a

Najlepsi sportowcy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
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W Łopusznie walczyli sportowcy
z Ludowych Zespołów Sportowych
Blisko 500 zawodników z regionu świętokrzyskiego wzięło
udział w Wojewódzkich Letnich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych, które odbyły się w dniu 03 czerwca 2012 roku
w Łopusznie. Najlepsi otrzymali medale, puchary i dyplomy.
Zawody odbyły się na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. Uczestnicy walczyli w
siedmiu dyscyplinach; piłce nożnej, ręcznej, siatkówce, koszykówce, rekreacyjnym torze przeszkód, przeciąganiu liny
oraz podnoszeniu odważnika o wadze 17,5kg. W pierwszych
sześciu konkurencjach występowały kobiety i mężczyźni, w
ostatniej tylko mężczyźni. Dodatkową dyscypliną był trójbój
władz samorządowych, który składał się z rzutu lotką do tarczy, rzutu piłką do kosza oraz strzału piłką nożną na bramkę.
Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i medale, a najlepsze kluby, gminy i powiaty puchary oraz dyplomy.
W punktacji drużynowej najlepszym klubem został Fałków. Drugie miejsce zajął Kierz Niedźwiedzi a trzecie Sichów.
Wśród nagrodzonych gmin znalazły się kolejno Skarżysko Kościelne, Fałków i Bieliny, a powiatów Kielce, Skarżysko Kamienna i Staszów.
M.J.

Rywalizacja w piłce ręcznej.

Emocje przy przeciąganiu liny.
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Otwarcie Wojewódzkich Letnich Igrzysk Ludowych Zespołów
Sportowych przez Prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS P.
Jerzego Kulę w obecności przedstawicieli władz gminnych,
powiatowych i wojewodzkich.

Prezentacja zawodników biorących udział w Wojewódzkich
Letnich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych

Rywalizacja w siatkówce rekreacyjnej.
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Nauczyciele na podium!
Wszyscy przywykli do tego, że nauczyciele jeżdżą na zawody w charakterze trenerów i opiekunów swoich uczniów.
Tym razem sami przystąpili do rywalizacji sportowej, by poczuć ducha walki.
16 czerwca w Zagnańsku odbyły się Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Badmintonie. Z
różnych stron Polski zjechali miłośnicy tej dyscypliny. Zespół
Szkół im. Jana Pawła II też miał swoich reprezentantów w osobach: Tomasz Mazur, Katarzyna Kumańska i Mariusz Karendał
– Przewodniczący Rady Rodziców.
Pan Tomek jest już stałym bywalcem podobnych zawodów
i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Podobnie było i tym
razem. Zwany przez przyjaciół Małym, na korcie okazał się
WIELKIM i wywalczył dwa złota: za grę pojedynczą i podwójną mężczyzn. Miło było patrzeć, jak panuje nad rakietą i lotką. Pani Katarzyna i pan Mariusz próbowali swoich sił w grze

podwójnej mieszanej.
Najtrudniejszym przeciwnikiem do pokonania okazał się stres towarzyszący debiutującej na zawodach Kasi
(buuuu). Nie sprzedali jednak tanio skóry
i wyszli z twarzą. Bo
chyba nie jest wielkim
wstydem przegrać, jeśli po drugiej stronie
siatki stoi kadrowiczka Polski? Ale i oni nie
wrócili z mistrzostw z
pustymi rękami. Pan
Karendał wywalczył
brąz w grze pojedynczej, a pani Kumańska
w grze podwójnej kobiet. Nasi zawodnicy
odgrażają się, że nie
jest to ich jednorazowy sukces. Z zaufanego źródła wiem, że
niektórzy już szykują specjalne szafki na
przyszłe trofeaJ.
Naoczny świadek

Nasi w finale krajowym
W Nowinach dn. 1.10.2012 r. odbył się finał wojewódzki w
piłce nożnej chłopców w III Turnieju „Orlika” o Puchar Premiera Donalda Tuska. Drużyna chłopców rocznik 1999-2000 z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie zajęła I miejsce zwyciężając bezkonkurencyjnie w swojej kategorii wiekowej . Tym
samym awansowała do turnieju finałowego w Warszawie, w
którym weźmie udział 16 najlepszych drużyn z całej Polski.
W eliminacjach wojewódzkich uczestniczyło 130 drużyn, a w
całym kraju ponad 2050! Nasi chłopcy w składzie: Bartosz
Paczkowski, Bartosz Nyga, Paweł Rogula, Soboń Wiktor,
Soboń Jakub, Bartłomiej Miśta, Szymon Gad, Szymon Lasak, Kacper Stachura, Dominik Przepióra zaprezentowali
się wspaniale. Rozegrali oni 10 spotkań min ze Skarżysko- Kamienną, Staszowem, Sandomierzem. W finale po bardzo zaciętym pojedynku pokonali drużynę z Ostrowca Świętokrzyskiego 1:0. Nasi zawodnicy strzelili w sumie 30 bramek, tracąc tylko 9. Najlepszym strzelcem okazał się Bartłomiej Miśta, zdobywając 12 bramek. Strzałem w dziesiątkę okazało się
również wystawienie na bramce jak się okazało jednego z
najlepszych zawodników- Pawła Rogalę, który bardzo dzielnie i efektywnie wypełniał swoje zadanie. Wywalczenie I miejsca w tym turnieju i awans do zawodów ogólnopolskich dla
naszych młodych zawodników jest niewątpliwie ich najwięk-

szym dotychczasowym sukcesem w ich ,,przygodzie ze sportem”. Niewątpliwie to duża zasługa wszystkich nauczycieli
wychowania fizycznego naszej szkoły. Liczymy na to, że w finale krajowym chłopcy pokażą się z jak najlepszej strony, czego im serdecznie życzymy trzymając zaciśnięte kciuki. O wyniku finału krajowego poinformujemy w następnym numerze.
Tomasz Mazur
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Głośny doping uczniów z Łopuszna
Coraz częściej spotykamy się z tym, że dzieci i młodzież unikają
zajęć z wychowania fizycznego, przedstawiają zwolnienie lekarskie
z lekcji, nawet całoroczne. Uczniowie nie zdają sobie sprawy z tego,
jak ruch fizyczny wpływa na ich rozwój, że intensywne i regularne
ćwiczenia podnoszą odporność oraz kształtuj prawidłową postawę
ciała. W dobie Internetu i wygodnego życia ważne jest aby zachęcić uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach sportowych.
Nietypowym sposobem promowania sportu oraz zdrowego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży są organizowane wyjazdy na mecze
piłkarskie. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z tego typu wyjazdów, na których kibicują swoim idolom, a później idąc w ich ślady
aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Ostatni zorganizowany wyjazd przez Szymona Jarzynę na mecz odbył się 3.10.2012
r. Uczniowie Zespołu Szkół im JP II w Łopusznie kibicowali podczas
meczu 5. kolejki PGNiG Superligi. Piłkarze ręczni Vive Targów Kielce pokonali Tauron Stal Mielec 39:33 (20:16). Duży udział w zwycięstwie miała mocna reprezentacja kibiców z naszej gminy.
Pierwsza faza spotkania była wyrównana, a goście kilka razy wychodzili na jednobramkowe prowadzenie. Dopiero w końcówce tej
części gry kielczanie odskoczyli, a pierwsze 30 minut zakończyło się
wygraną Vive Targów 20:16.
W drugiej połowie, istniała już tylko jedna drużyna, Vive Targi
Kielce. Podopieczni Bogdana Wenty szybko wypracowali sobie wysoką przewagę i zagadką były tylko rozmiary zwycięstwa gospodarzy.
W 51 minucie, po blisko czterech miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją łokcia, na parkiet wszedł Bartłomiej Tomczak. Kilka minut po wejściu strzelił on dwa gole a kibice zgotowali mu owację na
stojąco. To pierwszy występ tego zawodnika w tym sezonie.
Uczestnicy wyjazdu wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat
piłki ręcznej oraz samego Klubu Sportowego Vive. Podczas meczu
głośno dopingowali swoich ulubieńców na parkiecie. Mecz wzbudzał dużo pozytywnych emocji. Zainteresowanie sportem i piłką
ręczną wśród dzieci i młodzieży naszej gminy jest bardzo duże, dlatego będziemy się starali nadal organizować podobne wyjazdy.
Ewa Sztandera
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w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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